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มาลี สันภูวรรณ์
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ที่ดินล�ำพูน เป็นตัวอย่างกรณีพิพาทระหว่างเกษตรกรกับนายทุนและรัฐที่ขัดแย้งยาวนานกว่า 15 ปี
ด้วยเรื่องความเป็นธรรมในการกระจายที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน มีการฟ้องร้องด�ำเนินคดีกับเกษตรกร
ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกทิ้งร้างรวม 125 คน กรณีที่ดินล�ำพูนนั้นเป็นผลของการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
ในช่วงทศวรรษ 2530 ท�ำให้ที่ดินจ�ำนวนมากถูกอ้างสิทธิครอบครอง มีการออกเอกสารสิทธิให้กับที่ดินสาธารณะ
ที่ชุมชนเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน และขายตกไปอยู่ในมือนายทุนเอกชน โดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ ที่ดินเหล่านี้ถูกซื้อ
เพือ่ เก็งก�ำไร เปลีย่ นมือเพือ่ ปัน่ ราคา เมือ่ ขายไม่ได้กป็ ล่อยทิง้ ร้างไม่ได้ทำ� ประโยชน์ และจ�ำนวนหนึง่ กลายเป็นหนีเ้ สีย
ของสถาบันการเงิน คดีที่ดินล�ำพูนเป็นเพียงหนึ่งกรณีที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่ดินสัมพันธ์กับวิกฤติภาคการเงิน
การเก็งก�ำไรอสังหาริมทรัพย์ และการเข้าถึงความยุติธรรมของคนในชนบท (เกรียงศักดิ์, 2555) โดยมีการเรียกร้อง
ให้มีการปฏิรูปที่ดินเอกชนที่ถูกทิ้งร้างมาจัดสรรให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ปลูกพืชแบบผสมผสานโดยไม่สามารถ
ซือ้ ขายได้ ซึง่ เป็นต้นแบบของแนวคิดโฉนดชุมชน ทีร่ ฐั บาลน�ำไปปรับเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินของเกษตรกร
ทั่วประเทศในปี 2552 ขณะที่ชาวบ้านล�ำพูนถูกด�ำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง มีชาวบ้าน 22 คนถูกตัดสินให้จ�ำคุก
ในจ�ำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 คน อีก 20 คนได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และล่าสุด ศาลฎีกาก็มีค�ำพิพากษา
จ�ำคุกแกนน�ำชาวบ้าน 1 คน และยกฟ้องอีก 2 คน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา
...............
คดีโลกร้อน เริม่ ต้นจากการทีก่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื (อส.) และกรมป่าไม้ ฟ้องร้องทางแพ่ง
กับเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยท�ำกินอยู่ในพื้นที่พิพาททับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์กว่า 2,000 ราย โดยใช้แบบจ� ำลอง
คณิตศาสตร์ส�ำหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม1 ซึ่งยังมีข้อโต้แย้งในทางวิชาการหลายประเด็น ทั้งในแง่ของ

1

ค�ำนวณเป็นรายปีจากค่าเสียหายท�ำให้อากาศร้อนมากขึ้น 45,453.45 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท� ำให้สูญเสียน�้ำออกจากพื้นที่โดยการ
เผาไหม้ของรังสีดวงอาทิตย์ 52,800 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท�ำให้ฝนตกน้อย 5,400 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท�ำให้ดินสูญเสีย 1,800 บาท/ไร่
ค่าเสียหายการสูญเสียธาตุอาหาร 4,064 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท� ำให้ดินไม่ดูดซับน�้ำฝน 600 บาท/ไร่ และค่าเสียหายทางตรงจาก
การท�ำลายป่า ได้แก่ ป่าดงดิบ 61,263.36 บาท/ไร่ ป่าเบญจพรรณ 42,577.75 บาท/ไร่ ป่าเต็งรัง 18,634.19 บาท/ไร่ รวมแล้วเป็น
ค่าเสียหายไร่ละ 150,000 บาท/ไร่/ปี

8 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ความเหมาะสมในการก�ำหนดวิธปี ระเมินและความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทีใ่ ห้มลู ค่าความเสียหายสูงกว่าความเป็นจริง
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้อง แม้ศาลแห่งหนึ่งจะพิพากษาว่า “เป็นวิธีคิดค�ำนวณค่าเสียหาย
ที่น่าเชื่อถือพอสมควร” เช่น คิดค่าเสียหายที่ท�ำให้อากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมจากค่าไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ท�ำให้
อุณหภูมอิ ากาศในบริเวณนัน้ กลับมาเท่าเดิม หรือคิดค่าเสียหายจากการสูญเสียหน้าดิน ปุย๋ และน�ำ้ (ทีเ่ ป็นเหตุมาจาก
ต้นไม้ถูกตัด) จากค่าใช้จ่ายในการบรรทุกดิน ปุ๋ย และน�้ำกลับไปที่เดิม ฯลฯ (ประสาท, 2555; ณัฐดนัย, 2555) เช่น
กรณีของนางก�ำจาย ที่จ.พัทลุง ศาลตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายกว่า 1.6 ล้าน เมื่อปี 2549 ทั้งที่เพาะปลูกยางพารา
มาหลายชั่วอายุคน เสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานสงเคราะห์สวนยาง (สมจิต,
2554) โดยตัวเลขจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยพบว่า มีชาวบ้านถูกด�ำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ข้อหาบุกรุกเขตป่า ทั้งหมด 131 คดี จ�ำนวน 500 รายทั่วประเทศ และถูกด�ำเนินคดีทางแพ่งข้อหาท�ำให้โลกร้อน
ทั้งสิ้น 38 ราย มูลค่าความเสียหายที่กรมอุทยานฟ้องร้องจากชาวบ้านรวมแล้วกว่า 32 ล้านบาท (ทีมวิจัยโลกร้อน,
2554)
...............
แรงงานข้ามชาติ แม้จะมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สังคมไทยยังคงมองแรงงาน
เหล่านี้เป็น ‘คนอื่น’ และเพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมต่างๆ นานาที่พวกเขาได้รับ แม้ว่า... “กุ้งส่งออกจากไทย
ไปสหรัฐฯ อาจเป็นสินค้าทีถ่ กู ปอกเปลือกและบรรจุหบี ห่อโดยแรงงานข้ามชาติ ทีท่ ำ� งานโดยไม่ได้คา่ ตอบแทนอะไรเลย
นอกจากการจ่ายคืนหนี้ที่ไม่สิ้นสุด…อาคารบ้านเรือนในกรุงเทพฯ อาจถูกสร้างโดยแรงงานข้ามชาติที่ถูกจ�ำกัดพื้นที่
ให้อยู่เพียงในห้องเล็กเท่ารูหนู มีอาหารเหลือค้างให้กินไปวันๆ ปลาในเมนูอาหารร้านอาหารไทยรสดีๆ อาจเป็นปลา
ที่จับโดยแรงงานข้ามชาติที่มีเวลานอนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อวันบนเรือประมงกลางอ่าวไทย แรงงานเหล่านี้
อาจถูกทุบตีท�ำร้ายแม้ด้วยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือถูกท�ำโทษทรมานให้เป็นตัวอย่างส�ำหรับคนที่คิดจะ
หลบหนี…” (ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น, 2554:8) หรือเรื่องราวของ ‘ขิ่น’ ชนเผ่ากะเหรี่ยงคริสต์จากภาคใต้ของพม่า
ที่ถูกค้ามนุษย์เข้าเมืองไทยตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี ไปเป็นคนงานในสวนยางก่อนจะไปท�ำงานเป็นลูกเรือประมง
โดยไม่ได้ค่าแรง ถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือ แล้วถูกคนจับพาไปขังไว้ 3 วันก่อนจะไปส่งขึ้นเรืออีกล�ำหนึ่ง แต่เจ้าของเรือไม่รับ
เพราะเด็กเกินไปจึงถูกทิ้งไว้ข้างถนน หลังจากเดินไปเรื่อยๆ อยู่ 3 วัน ขิ่นก็ถูกส่งตัวไปกักไว้ที่สถานกักกันคนต่างด้าว
3 เดือน แล้วถูกส่งกลับพม่าทางแม่สอด ไปส่งให้ทหารกะเหรี่ยงพุทธ DKBA ในเมียวดี แล้วก็ถูกซื้อตัวกลับไปแม่สอด
อีกครั้ง (ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น, 2554)
...............
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปะทุรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2547 และยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้
โดยง่าย ส่งผลให้มีการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนได้
คนมลายูมุสลิมในพื้นที่จึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกด�ำเนินคดีอาญาในข้อหาความมั่นคงเป็นจ�ำนวนมาก จนน�ำไปสู่
ประเด็นที่ว่า กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความขัดแย้งและความไม่สงบเสียเอง ดังข้อมูล
จากมูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิม (2554) ทีพ่ บว่า ผูต้ อ้ งหาในคดีความมัน่ คงถูกท�ำร้ายในทุกขัน้ ตอนของการสอบสวน
ตั้งแต่การเข้าจับกุมหรือตรวจค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายจับ การเชิญตัวหรือจับกุมตัวไปด้วยการข่มขู่ท�ำร้ายทั้ง
ทางกายและวาจา การควบคุมตัวและซักถามด้วยวิธีการทรมานหลายรูปแบบ เพื่อบังคับให้ผู้ถูกควบคุมตัว
รับสารภาพก่อนน�ำส่งฟ้องศาล และไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้วิธีการทรมานผู้ต้องหาได้ เนื่องจากได้รับ
การคุ้มครองภายใต้กฎหมายพิเศษ (มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, 2554)

โหมโรง 9

ดังกรณีของอิหม่ามยะผาที่ถูกก�ำลังทหารผสมต�ำรวจอาวุธครบมือประมาณ 60-70 นายเข้าจับกุมตัว พร้อม
บุคคลอื่นอีก 5 คน เมื่อตอนตี 5 ของวันที่ 19 มีนาคม 2551 โดยไม่มีหมายจับ ไม่มีหมายค้น ไม่มีการแจ้ง
ข้อกล่าวหา เพียงแต่เอาตัวทั้งหมดขึ้นรถกระบะ แล้วแถลงข่าวว่าเป็นผู้ก่อการร้าย จากนั้นถูกน�ำตัวไปไว้ในรถคุมขัง
ของต�ำรวจ วันที่สองก็ถูกเรียกไปสอบสวนและซ้อมทรมานเป็นระยะๆ ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสอง ก่อนจะเสียชีวิต
ตอนตี 5 ผลการชันสูตรพบว่า กระดูกซี่โครงด้านหน้าหัก 5 ซี่ ด้านหลัง 4 ซี่ สาเหตุการตายคือกระดูกทิ่มปอด
(ศรินธร, 2552) ญาติได้ด�ำเนินคดีทงั้ ทางอาญาและทางแพ่งกับกระทรวงกลาโหม กองทัพบก และส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ ซึง่ ออกมายอมรับผิดและไกล่เกลีย่ ทางแพ่งเป็นจ�ำนวน 5.2 ล้านบาทเมือ่ 20 กรกฎาคม 2554 (กห.ยอมจ่าย
5.2 ล้านครอบครัว “อิหม่ามยะผา” คดีถกู ซ้อมตาย, 2554) ขณะนี้ (มิถนุ ายน 2555) คดีอาญายังอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
...............
คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ/ไร้สถานะทางทะเบียน เกือบทัง้ หมดคือชนกลุม่ น้อยในประเทศทีร่ ฐั ไทยมองไม่เห็น หรือ
หากจ�ำเป็นต้องเห็นก็มองด้วยสายตาแห่งอคติที่หวาดระแวงว่า ผู้คนเหล่านี้เป็นอันตราย อยู่ผิดที่ผิดทาง ไม่ได้อยู่
ในทีท่ คี่ วรอยู่ เป็นคน ‘อืน่ ’ ทัง้ ด้วยหน้าตาร่างกาย เสือ้ ผ้า ภาษาพูด วัฒนธรรม วิถชี วี ติ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
พวกเขาเหล่านี้จึงต้องพร้อมที่จะแสดงเอกสารแสดงตนทุกเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกตรวจ หรือออกเสียงร้องเพลง
ชาติไทยให้ชัดเจน อย่างที่สังคมมักจะเอามาล้อเลียนให้ข�ำขันบ่อยครั้ง อีกสถานการณ์หนึ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญอยู่
ตลอดมาคือ การบังคับให้อพยพหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัย (forced relocation) ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น
เพื่อความมั่นคง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฯลฯ (ชูพินิจ, 2539; สกาวเดือน, 2551; กฤตยา, 2554) เราจึงเห็นเหตุการณ์
การบุกเผาและท�ำลายบ้าน ยุ้งข้าว และทรัพย์สินอื่นของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ด้วยข้อหา
บุกรุกท�ำลายป่าและเป็นภัยต่อความมั่นคง ในช่วงเมษายน 2553 จนถึงกรกฎาคม 2554 หลังจากที่บังคับให้
57 ครอบครัว 391 คนอพยพออกจากพืน้ ทีป่ า่ ตามแผนบริหารจัดการป่าต้นน�ำ้ ทีต่ อ้ งผลักดัน ‘คน’ ออกจากป่าต้นน�ำ้
โดยไม่สนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนั้นมายาวนานเพียงใด
“บ้านของใจและอีก 2 ครอบครัวถูกเผาราบ หลังคายุ้งข้าวถูกเจาะให้น�้ำฝนทะลัก หลายคนหนี อีกหลายคน
ถูกจับ ญาติของใจถูกจับพร้อมสมาชิกในครอบครัว 6 คน บ้านพร้อมกับยุง้ ข้าวของพวกเขาถูกไฟไหม้พงั ลงมาทัง้ หลัง
ข้าวในแปลงนา กว้าง x ยาว ด้านละ 2 ศอก ต้นข้าวสูง 1.5-3 เมตร ถูกเผาเรียบ...บางยุง้ ฉางโดนมีดเจาะฝายุง้ ให้ขา้ ว
ไหลออก หรือเจาะหลังคา เมื่อข้าวโดนฝนงอกเป็นต้นก็จะใช้การไม่ได้...ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเผาบ้านและยุ้งข้าว
ไม่มีการเตือน...ต่อเมื่อมีข่าวออกทีวี เจ้าหน้าที่จึงน�ำเงิน 5,000 บาท ข้าวสาร 3 ถุง ปลากระป๋อง 1 แพ็ค มาแจกจ่าย
ให้ชาวบ้าน 10 ครอบครัว เบื้องต้น ชาวบ้านประเมินว่าอย่างน้อย 50 ครัวเรือน ‘ถูกเผา’ จากปฏิบัติการครั้งนี้”
(กฤนกรรณ, 2554)
...............
เรื่ อ งราวข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น อยู ่ ใ นสั ง คมไทย คนส่ ว นใหญ่ อ าจไม่ ไ ด้ รู ้ สึ ก เดื อ ดเนื้ อ ร้ อ นใจ
หรืออาจเพียงรู้สึกสงสารเห็นใจในชะตากรรม ด้วยเหตุว่าเป็นสิ่งที่อยู่ ‘ไกล’ ตัว ทั้งไกลทางพื้นที่ ไกลทางวิถีชีวิต
ไกลทางฐานะ ชนชั้น และสถานะทางสังคม และไกลทางชาติกำ� เนิด จนลืมไปว่า “ผู้ถูกกระท�ำเหล่านั้น” ต่างก็มี
ชีวิตจิตใจ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าๆ กัน สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวบอกถึงสถานการณ์ที่เป็นธรรมหรือ
ไม่เป็นธรรมในสังคม การรับมือกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ ‘ทน’ ต่อสถานการณ์ไม่เป็นธรรม
ลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ นั้นเองที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงวุฒิภาวะในเรื่อง
ความเป็นธรรมของสังคมไทย

10 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ทัง้ 16 บทความในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นอีก 16 เรือ่ งราวของกลุม่ ประชากรทีถ่ อื ได้วา่ เป็นคนชายขอบในสังคมไทย
เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ไม่เป็นธรรมที่พวกเขาเหล่านั้นก�ำลังเผชิญในชีวิต หลายเหตุการณ์อาจยังคงเป็นเรื่อง
‘ไกล’ ตัวแม้จะเกิดขึ้นอยู่รอบๆ ตัวเราเอง และอีกหลายเหตุการณ์เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่งหากพยายามมองให้เห็น
ส่วนที่หนึ่งของหนังสือน�ำเสนอแนวคิดและภาพด้านกว้างของประชากรชายขอบกับความไม่เป็นธรรมในสังคม
ไทย เปิดเรือ่ งด้วยบทความ ‘มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ’ ทีพ่ ยายามแสดงให้เห็นว่าความคิด
เรื่องความยุติธรรมสัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และเห็นพ้องกับงานของนักวิชาการอีก
หลายคนที่ว่า สังคมไทยไม่เคยมีความคิดเรื่องความเป็นธรรมแบบสมัยใหม่ อันหมายถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงส่วนแบ่งทรัพยากร แต่ยอมรับความยุตธิ รรมในแบบทีอ่ งิ อยูก่ บั แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมทีไ่ ม่เสมอภาค
ระหว่างคนแต่ละชั้น และยอมรับความเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา ที่ใช้กรรมและการเวียนว่าย
ตายเกิดอธิบายความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ ทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นไปตามยถากรรมของแต่ละคน
นอกจากนี้ สังคมไทยยังเข้าใจความเป็นธรรมในแบบทีส่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรมอุปถัมภ์ และยอมรับความยุตธิ รรม
ที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า ดังนั้น ความเป็นธรรมทางสังคมในแบบที่อยู่บนฐานของ
สิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เสมอกัน และการจัดสรรปันส่วนกระจายความเป็นธรรม
ทั้งที่เป็นผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางสังคมตามสถานภาพอย่างเหมาะสมในสังคมนั้น ยังเป็นสิ่งที่ห่างไกล
ความเป็นจริงในสังคมไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มคนชายขอบที่ยังคงถูกมองอย่างแตกต่างและเป็นอื่น
บทความ ‘ประชากรชายขอบ: มุมมองในเชิงจ�ำนวนและการกระจาย’ น�ำเสนอภาพการจ�ำแนกกลุม่ ประชากร
ชายขอบ 4 กลุม่ คือ กลุม่ ชาติพนั ธุห์ รือชนกลุม่ น้อย คนไร้รฐั ตามกฎหมาย หรือคนไร้สญ
ั ชาติ/เด็กไร้สญ
ั ชาติ แรงงาน
ข้ามชาติ และคนจน ทั้งในเชิงจ�ำนวนและการกระจายตัว ด้วยกรอบความเสมอภาคหรือเท่าเทียม ความปกติ
หรือความเบี่ยงเบน ความเป็นพวกเขา-พวกเรา และลักษณะทางภูมิศาสตร์ มาอธิบาย 4 กรณีตัวอย่างข้างต้น
เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หลายหน่วยงานของรัฐที่ใช้วิธีเข้าถึงประชากรเหล่านี้
ด้วยค�ำนิยาม ค�ำจ�ำกัดความจ�ำแนกคนที่มีระดับการอธิบายหลากหลาย รวมทั้งด้วยการนับและแบ่งประชากร
ออกเป็นกลุม่ ต่างๆ นัน้ กระบวนการเช่นนีไ้ ด้กนั คนเหล่านีอ้ อกไปให้อยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งหาก และสร้างความเป็นชายขอบ
ให้กับทั้งคนที่ถูกนับรวมและคนที่ถูกตัดทิ้งไปในที่สุด
‘สถานการณ์ แ ละท่ า ที ข องรั ฐ แรกรั บ ต่ อ ปั ญ หาผู ้ ลี้ ภั ย แบบยื ด เยื้ อ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ’
ให้ภาพปัญหาผู้ลี้ภัยในระดับภูมิภาคและน่าสนใจว่าจะมีทางออกต่อปัญหานี้อย่างไร บทความสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัย ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาวโรฮิงญาจากพม่า
และผู้ลี้ภัยชาวขแมร์กรอมจากเวียดนาม ด้วยมุมมองด้านความมั่นคงที่มุ่งควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าวเป็น
หลัก น�ำไปสู่การจับกุมและผลักดันผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศในฐานะแรงงานผิดกฎหมาย มากกว่ามุมมองด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นหนทางน�ำไปสู่การแก้ปัญหา
แบบยืดหยุ่นที่ช่วยแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อให้คลี่คลายลงได้ในหลายภูมิภาคของโลก
ส่วนที่สองของหนังสือเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นชายขอบของประชากรกลุ่มต่างๆ 4 กรณีศึกษา คือ
มุสลิม ผู้สูงอายุ แรงงานเด็ก และผู้มีเพศวิถีนอกขนบ บทความแรก ‘มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบหรือเพียงแค่
แตกต่าง?’ น�ำเสนอภาพของชาวมุสลิมที่อาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกไปถึง
เพียงชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ที่ถูกเบียดขับให้กลายเป็นคนชายขอบในหลายมิติ และหวังว่าการเปิดพื้นที่ให้
พวกเขาได้มีโอกาสด�ำรงชีวิตอย่างแตกต่างนั้นด้วยศักดิ์ศรีเสมอกัน จะเป็นพลังเพียงพอในการคลี่คลายความขัดแย้ง
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และน�ำมาซึ่งสันติได้ บทความยังน�ำเสนอชาวมุสลิมอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสรุปว่า
สังคมไทยสามารถเป็นสังคมทีก่ ลุม่ คนหลากหลายต่างมีเสรีภาพในการเลือกทางครองชีวติ ของตนเองได้ หากไม่ยดึ ติด
อยู่กับความเป็นชายขอบ
วยาคติ หรืออคติที่เกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งวัย ท� ำให้ผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบ
ในบทความ ‘ผูส้ งู อายุ: คนวงในทีจ่ ะถูกผลักให้ไปอยูช่ ายขอบ’ ระบุวา่ ด้วยวัยทีส่ งู ขึน้ ผูส้ งู อายุถกู ผลักดันให้กลายเป็น
หนึ่งในกลุ่มประชากรชายขอบได้ด้วยหลายปัจจัย เช่น ความยากจน สถานะทางสุขภาพและการต้องพึ่งพิงผู้อื่น
ลักษณะการอยูอ่ าศัยว่าอยูค่ นเดียว อยูก่ นั ตามล�ำพัง หรืออยูก่ บั ลูกหลาน และโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการสาธารณะ
ที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้น รัฐและสังคมไทยจึงควรให้ความส�ำคัญกับพฤฒิศึกษาที่จะเป็นการลด
วยาคติ และควรจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ
‘ความท้าทายในการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย’ หยิบยกเอาผลของการประเมินครึ่งแผนแรก
ของการขจั ด การใช้ แ รงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ยตามนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ฯ มาอธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า
การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยนั้นถือเป็นปัญหาส�ำคัญ และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระท�ำรุนแรง
และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม แรงงานเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมักเป็นเด็กด้อยโอกาส เข้าไม่ถึงบริการพื้นฐาน
ของรัฐ อาทิ เป็นกลุ่มเด็กยากจน เด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย เด็กต่างชาติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ เด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ หรือถูกเลือกปฏิบัตดิ ว้ ยเหตุต่างๆ ฯลฯ หากแผนงานดังกล่าวประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายแล้ว ก็อาจจะท�ำให้เด็ก ‘ชายขอบ’ ข้างต้นได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตที่ดีตามสิทธิที่พึงมีพึงได้
คนรักเพศเดียวกันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชากรที่ถูกท�ำให้เป็นคนชายขอบ ด้วยเหตุที่อยู่นอกเหนือวิธีคิด
ครอบน�ำที่สร้างขนบทางเพศและเพศวิถีให้กับคนในสังคม บทความ ‘รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ’
ได้พูดถึง เพศวิถีนอกขนบ ด้วยการวิพากษ์แนวคิดที่รัฐไทยใช้ก�ำกับความสัมพันธ์ทางเพศและสถานภาพสมรสให้มี
เพียงความสัมพันธ์กับคู่ต่างเพศ (ก�ำเนิด) เท่านั้น การปฏิเสธไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันได้ผลัก
ให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนชายขอบ และในท่ามกลางการเคลื่อนไหวด้านสิทธิของคนหลากหลายทางเพศที่เรียกร้อง
ให้มกี ฎหมายไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ คนรักเพศเดียวกัน คูร่ กั เพศเดียวกันจ�ำนวนไม่นอ้ ยต่างด�ำรงชีวติ คู่ นอกขนบ ของพวก
เขาอยู่อย่างปกติสุขโดยไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขาแต่อย่างใด
ส่วนที่สามของหนังสือเป็นประเด็นว่าด้วยความเป็นชายขอบกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เริ่มจาก
บทความ ‘สตรีผู้พิการและการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์’ ที่ระบุว่า สตรีพิการนั้นมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล
และบริการอนามัยเจริญพันธุห์ ลายประการด้วยกัน ทัง้ ในแง่ของความหลากหลายและระดับของความพิการ ข้อจ�ำกัด
ในการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย รวมทั้งทัศนคติของคนรอบข้างที่มองว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้าม
ส�ำหรับคนพิการ ฯลฯ เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีพิการ
บทความถัดมา ‘อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี: ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ’
ศึกษาพฤติกรรมและประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุข์ องชาวไทยมุสลิมเปรียบเทียบกับชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี
พบว่าพฤติกรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นอายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
และการใช้วิธีคุมก�ำเนิด การเลือกคู่ครอง ปัญหาความรุนแรงทางเพศจากคู่สมรส และความรุนแรงในครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความเป็นชายขอบของ
หญิงมุสลิมได้

12 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญในกระบวนการด�ำเนินงานแก้ปัญหาเอดส์
แต่ในบทความ ‘การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์’ แสดงให้เห็นถึง
การตีตราและเลือกปฏิบตั ติ อ่ พวกเขาเหล่านี้ ด้วยความเชือ่ กระแสหลักเรือ่ งเพศทีร่ งั เกียจเดียดฉันท์คนรักเพศเดียวกัน
อคติทางเพศดังกล่าวสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในความพยายามลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยการติดป้ายว่า
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายคือประชากรกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และจ�ำเป็นต้องควบคุม
พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งนั่นคือการตีตราซ�้ำและตอกย�้ำอัตลักษณ์ความเป็นชายรักชายที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
ขณะทีผ่ ใู้ ช้ยาเสพติดดูจะเป็นประชากรชายขอบทีไ่ ร้เสียงในสังคมไทย เพราะความรังเกียจและความหวาดระแวง
ที่ฝังลึกว่าเป็นคนเลวและหรือเป็นอาชญากร บทความ ‘เสียงจาก “ชายขอบ”: การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อ
คนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย’ ได้เชือ่ มโยงเอาความเป็นชายขอบ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์
และสิทธิมนุษยชน มาร่วมวิเคราะห์ประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพติด และสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า การตีตราคนใช้ยา
เสพติด จนท�ำให้เกิดอคติ การเกลียดชัง การกีดกัน และการเลือกปฏิบัติทางสังคมต่อพวกเขานั้น เป็นกระบวนการ
สร้างทางสังคม นอกจากนี้ คนใช้ยาเสพติดยังต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมและผู้ให้บริการสุขภาพในบางกลุ่มบางพื้นที่ แต่ด้วยข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่จ� ำเป็นต้องใช้มาตรการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ได้เปิดช่องให้กลุ่มคนใช้ยาเสพติด
และองค์กรเครือข่ายจ�ำนวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนให้กับ
คนใช้ยาเสพติด
ส่วนสุดท้ายของหนังสือน�ำเสนอเรื่องราวความเป็นชายขอบกับการเข้าถึงบริการด้านสังคม เริ่มจาก
บทความเรือ่ ง ‘ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น’ ทีถ่ กู มองว่าเป็นคนชายขอบ เมือ่ เปรียบเทียบกับแรงงานในระบบตามนิยามของ
นักวิชาการ แต่ส�ำหรับมุมมองของตัวผู้รับงานไปท�ำที่บ้านนั้นกลับมองตนเองว่า ไม่ได้เป็นคนชายขอบ เพราะงานที่
รับท�ำนัน้ เป็นรายได้ทเี่ ป็นทางเลือกของครอบครัวและไม่คดิ ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ น�ำไปสูข่ อ้ เสนอแนะว่าควรส่งเสริม
การรับงานไปท�ำที่บ้าน ด้วยข้อดีที่เป็นการช่วยสถาบันครอบครัวทางอ้อม สอดคล้องกับที่ภาครัฐได้สนับสนุนให้
ผู้รับงานได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการการจดทะเบียนและการออกกฎหมาย
ในปี 2553 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน และการขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงาน
นอกระบบในปี 2554
แรงงานในอีกลักษณะหนึ่ง คือ ‘แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน’ ที่แม้จะขึ้นทะเบียนและขออนุญาต
ท�ำงานตามกฎหมายการท�ำงานของคนต่างด้าวแล้ว แต่แรงงานเหล่านีก้ ย็ งั คงมีสถานะเป็น “คนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาต
ให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ” พวกเขาจึงถูกจ�ำกัดสิทธิหลายๆ ด้าน บทความนี้ศึกษาเจาะลึกถึง
เรื่องสิทธิในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน ด้วยกรณีศึกษา 2 กรณีคือ
เรื่องจริงของ นางหนุ่ม แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ที่เป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุก่อสร้างตึก และ นายแขก แรงงาน
ข้ามชาติเชือ้ สายมอญถูกเครือ่ งจักรโรงงานตัดแขนขวา ทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองจากกองทุนเงินทดแทนฯ ตาม หนังสือ
เวียน รส.0711/ว.751 ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
ซึ่งปิดกั้นโอกาสของนางหนุ่มและนายแขก รวมถึงแรงงานข้ามชาติกว่า 1,200,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทย
และก�ำลังรอพิสูจน์สัญชาติตามแนวนโยบายของรัฐบาล
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ต่อเนือ่ งจากสิทธิแรงงาน คือ ‘สิทธิดา้ นการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ’ ผูเ้ ขียนได้อธิบายปรากฏการณ์
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติภายใต้นโยบายการศึกษาถ้วนหน้าของรัฐไทย ผ่านมุมมองเรือ่ งชายขอบทีว่ า่ ด้วย
ความเป็นอืน่ ความเป็นชายขอบของเด็กข้ามชาติจงึ ปรากฏใน 3 รูปแบบ คือ การข้ามพรมแดนเพือ่ มาเป็นอืน่ ในสังคม
ใหม่ การเป็นอืน่ ในแผ่นดินเกิดสูค่ วามเป็นอืน่ บนพืน้ ทีใ่ หม่ และการเกิดบนแผ่นดินอืน่ ด้วยความเป็นอืน่ ความเป็นอืน่
เหล่านี้ส่งผลส�ำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะโดยรวมแล้วเด็กข้ามชาติในพื้นที่ที่ศึกษาสามารถ
เข้าการศึกษาในระบบในประเทศไทยเพียงร้อยละ 13.5 เท่านั้นเอง
บทความถัดมาพลิกมุมไปศึกษา ‘แม่เลี้ยงเดี่ยว’ ที่แกนของเรื่องคือความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิและโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากร จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ระดับลึกแม่เดี่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 11 คน
และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง พบว่า
กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ทั้งปัจจัยด้านชีววิทยา
และวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ การถูกตีตรา และการกีดกันความก้าวหน้า อคติเหล่านีส้ ง่ ผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจ
ของแม่เดี่ยวที่ยากจน ไม่มีเงินทุนของตัวเอง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
บทความสุดท้ายเป็นเรื่องผู้สูงอายุอีกครั้งในประเด็น ‘เกษียณเมื่อไหร่ ให้ใครก�ำหนด’ ข้อโต้แย้งหลักของ
บทความนี้คือ คนไทยในปัจจุบันทั้งชายและหญิงมีอายุหลังเกษียณยืนยาวขึ้นมาก แต่สังคมไทยมีอคติแห่งวัยว่า
ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการท�ำงาน ขณะที่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุนั้นระบุว่า
สุขภาพของผูส้ งู อายุชายส่วนใหญ่ไม่ได้สง่ ผลต่อลักษณะการท�ำงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่การมีโรคส�ำคัญ 4 จาก 7 โรค
ที่ศึกษา มีผลต่อโอกาสการท�ำงานนอกระบบและไม่ท�ำงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุหญิง เมื่อเทียบกับการท�ำงาน
ในระบบ ความเหมาะสมของอายุเกษียณที่ 60 ปีจึงน่าที่จะศึกษาและทบทวนทางเลือกในการท�ำงานที่เหมาะสม
กับความต้องการและสภาวะทางสุขภาพ
ทั้ง 16 เรื่องข้างต้นนี้ พยายามท�ำให้เรื่องที่เคย ‘ไกล’ ตัว เข้า ‘ใกล้’ เรากว่าที่เคย คนในเรื่องทั้งหมด
ทีเ่ ราเรียกว่าคนชายขอบนี้ มีชวี ติ อยูท่ า่ มกลางความไม่เท่าเทียมทีถ่ กู ท�ำให้กลายเป็นความจริงตามธรรมชาติทแี่ สนจะ
ปกติธรรมดาในสังคม และจ�ำต้องยอมรับความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
บางกลุ่มแสดงตัวออกมาเรียกร้องสิทธิพื้นฐานตามที่พวกเขาควรจะได้รับ บางกลุ่มถูกพูดแทนโดยนักวิชาการ
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ แต่ไม่ว่าเรื่องราวของคนชายขอบต่างๆ จะ
ถูกน�ำเสนอ ถ่ายทอด ท�ำให้เห็น และท�ำให้ได้ยินเสียงอย่างไรก็ตาม ล้วนตั้งค�ำถามต่อกระบวนการใช้อ�ำนาจรูปแบบ
ต่างๆ ในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ที่สร้างวาทกรรมขึ้นมาก�ำหนดการรับรู้การจัดประเภทและจ�ำแนก
แยกพวกเขาเป็นคนชายขอบ และยินยอมให้สถานการณ์ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้ทั้งสิ้น
การน�ำเสนอเรื่องราวของคนชายขอบและความไม่เป็นธรรมในชีวิตที่พวกเขาก�ำลังเผชิญอยู่นี้ เกิดขึ้นด้วย
พืน้ ฐานความคิดส�ำคัญเพียงข้อเดียว นัน่ คือ สังคมไทยไม่ควรอนุญาตให้ใครก็ตามมีชวี ติ อยูท่ า่ มกลางความไม่เป็นธรรม
จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา และเข้าใจเพียงว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เราควรจะมองเห็นและเข้าใจได้ในทันทีว่า
ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะมีชาติก�ำเนิด สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองเช่นใด ก็ล้วนมีชีวิตอยู่
บนพืน้ ฐานของสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และมีศกั ดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์เท่ากัน ควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม
กัน และมีโอกาสในการเลือกด�ำเนินชีวิตเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องอิงอยู่กับเงื่อนไขให้เลือกปฏิบัติในลักษณะอื่นใดอีก
เช่นนี้แล้ว ความรู้สึกอ่อนไหวและไม่เพิกเฉยกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวในชีวิตประจ� ำวัน
ของคนชายขอบก็น่าจะเกิดขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้ในที่สุด
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บทคัดย่อ
บทความนี้อภิปรายถึงเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในประชากรชายขอบ พบว่าสังคมไทยไม่เคยมีความคิดเรื่อง
ความเป็นธรรม แต่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคระหว่างคนแต่ละชั้นเป็นแก่นส� ำคัญในแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม ท�ำให้
ความเป็นธรรมในสังคมไทยมีลักษณะดังนี้ คือ (1) มองความเป็นธรรมทางศีลธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา น�ำไปสู่การยอมรับ
ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ และทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นไปตามยถากรรม (2) เข้าใจความเป็นธรรมอย่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
อุปถัมภ์ (3) ยอมรับความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า และ (3) ความพยายามสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมให้เกิดขึน้ ด้วยการปรับใช้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ สมอกัน และการจัดสรรปันส่วนกระจาย
ความเป็นธรรมในสังคม แต่ด้วยเหตุที่กลุ่มประชากรชายขอบในสังคมไทยยังคงถูกมองอย่างแตกต่างและเป็นอื่น ความเป็นธรรมทางสังคม
ซึง่ เชือ่ ว่าเกิดขึน้ ได้บนพืน้ ฐานของการตระหนักถึงความเท่าเทียมในการเป็นมนุษย์ และการกระจายผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางสังคม
ตามสถานภาพอย่างเหมาะสมนั้น ยังเป็นสิ่งที่ห่างไกลความเป็นจริงในสังคมไทยอย่างยิ่ง
ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นธรรม, ความเป็นธรรมทางสังคม, คนชายขอบ, กฎแห่งกรรม, วัฒนธรรมอุปถัมภ์

Abstract

This article discusses social justice and fairness in relation to marginalised people in Thailand. Thai society
lacks application of the concept of social justice as inequality between different social classes of people is accepted
as the foundation of socio-cultural relationships. Regarding “fairness” in Thai society: (1) “fairness” is morallydetermined as the cause and effect rule of Karma that prescribes not only how humans are born unequal but also
that such individuals are responsible for their own Karma which explains how they experience different levels of
happiness and suffering; (2) “fairness” is distributed through the patron and client relationship; (3) “fairness” is
dispensed under the discretion of those with high social status and power. Attempts to establish social justice in
Thai society with modern discourse such as human rights, respect of human dignity and redistributive justice still has
a long way to go because the belief in human equality and fair distribution of social advantages goes against the
prevailing view of marginalised people as ‘others’, different or unequal.
Keywords: fairness, social justice, marginalised people, karma, distributive justice
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1. การถกเถียงเรื่องความยุติธรรม
ประเด็นปัญหาว่าด้วยความยุติธรรมหรืออะไรคือความเป็นธรรมทางสังคมนั้น เป็นประเด็นถกเถียงใหญ่
ในหลายสังคมมาทุกยุคสมัย นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั นักคิดนักปรัชญาทัว่ โลกต่างพยายามทบทวน โต้แย้ง และ
ถกเถียงในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความยุตธิ รรมหรือความเป็นธรรม โดยเฉพาะประเด็นว่าด้วยการก�ำหนดความหมาย
ทีแ่ ท้จริงให้กบั ความยุตธิ รรม และความเป็นสากลหรือเฉพาะถิน่ ของความยุตธิ รรม ดังทีเ่ พลโตเสนอว่า ความยุตธิ รรม
ที่แท้จริงต้องสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกับความดี ความถูกต้อง และต้องมีความเป็นสัจธรรมหรือเป็นสากล ไม่ว่าจะใช้
ในเวลาและสถานที่ใดก็ตาม (Plato, 1963 อ้างถึงใน ไชยันต์, 2541: 58)
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่ว่าจะก�ำหนดความหมายให้กับความยุติธรรมอย่างไร ก็ยังคงมีข้อถกเถียงต่อความจริง
แท้และความเป็นสากลของความหมายต่างๆ เหล่านัน้ เสมอมา จนกลายเป็นว่าความยุตธิ รรมนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถรับ
รู้และตัดสินว่าพฤติกรรมหรือการกระท�ำใดยุติธรรมหรือไม่ ได้ง่ายกว่าการก�ำหนดความหมายให้กับความยุติธรรม
ความหมายที่แท้จริงและเป็นสากลของความยุติธรรมนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักถกเถียงใน 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ
(1) ความยุติธรรมในความหมายที่เป็นความถูกต้องเที่ยงตรง ตรงไปตรงมา คือการให้และรับในสิ่งที่
ควรจะได้ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรียบกันและกัน ความยุตธิ รรมในความหมายนีไ้ ม่ได้เอาประเด็นเรือ่ งความดีเข้า
มาพิจารณา เพียงให้ความส�ำคัญกับการพูดความจริง และคืนหรือให้ในสิ่งที่คนๆ หนึ่งควรจะได้เท่านั้น
(2) ความยุติธรรมที่มีลักษณะที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน นั่นคือการแยกแยะเลือกปฏิบัติ รับผลหรือ
ตอบแทนการกระท�ำด้วยสิ่งเดียวกัน ท�ำเช่นใดได้ผลเช่นนั้น คือท�ำดีตอบแทนต่อมิตรที่ทำ� ดีกับเรา และท�ำร้ายศัตรู
หรือผูเ้ ป็นภัยตอบแทนในลักษณะกับทีเ่ ขาท�ำไม่ดตี อ่ ผูอ้ นื่ เข้าท�ำนองทีเ่ รียกว่า ท�ำดีได้ดที �ำชัว่ ได้ชวั่ แต่ความยุตธิ รรม
ในความหมายนีไ้ ม่ได้ให้ความส�ำคัญกับความถูกต้อง เพียงใช้ความเหมือนกันของการกระท�ำและความเป็นพวกเดียวกัน
เป็นตัวตัดสิน และ
(3) ความหมายของความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า ทั้งอ�ำนาจ
ทางการเมืองการปกครอง ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ ดังวาทกรรมที่มองว่า ในธรรมชาตินั้นประกอบ
ด้วยผู้ที่เข้มแข็งและอ่อนแอในสถานะต่างๆ กันไป ความไม่เท่าเทียมกันจึงเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในธรรมชาติ และ
การที่ผู้อ่อนแอกว่ายอมจ�ำนนต่อผู้แข็งแรงกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมถูกต้องแล้ว ความยุติธรรมในความหมายนี้
อยู่ภายใต้ระบบการให้คุณค่าสูงต�่ำกับคนในสังคมตามสถานะทางสังคมและเงื่อนไขเชิงอ�ำนาจ ที่ให้ผู้มีอ�ำนาจ
เหนือกว่ามีความชอบธรรมในการก�ำหนดความยุติธรรม และประทานความยุติธรรมนั้นๆ ให้แก่ผู้ด้อยอ�ำนาจ
ที่จริงแล้ว การพูดถึงความยุติธรรมโดยเชื่อมโยงกับที่มาของอ�ำนาจตามธรรมชาตินั้น สอดคล้องกับสิ่งที่
อริสโตเติลอธิบายถึงความยุติธรรมทางการเมือง ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้วตรงข้าม นั่นคือ (1) เห็นว่า
ความยุติธรรมคือความไม่เสมอภาค ภายใต้เหตุผลที่เชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว การท�ำให้
ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งที่สวนทางกับความจริงและความถูกต้องตามธรรมชาติ ผู้ที่มีฐานะ
เศรษฐกิจสังคมสูงนัน้ มีการศึกษา มีคณ
ุ ธรรม และความรูเ้ ดียงสาสูงกว่าคนจน จึงควรมีสทิ ธิทางการเมืองการปกครอง
สังคมจะยุติธรรมถ้ายอมรับความไม่เสมอภาคที่ว่านี้ และไม่เป็นธรรมหากให้คนจนที่กระหายทรัพย์สมบัติและ
ขาดความรู้เข้ามามีสิทธิทางการเมืองการปกครอง และในทางตรงข้าม (2) เห็นว่าความยุติธรรมคือความเสมอภาค
เชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันในฐานะเสรีชน และควรจะมีสิทธิทางการเมืองการปกครองอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกันด้วย (ไชยันต์, 2541: 79-80)
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การถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรม หรืออะไรคือความยุติธรรมนั้น แม้กระทั่งในยุคปัจจุบัน ก็ยังคง
วนเวียนเกี่ยวข้องกับทั้งสามประเด็นข้างต้น และอาจสอดคล้องกับที่ไชยันต์สรุปว่า การก�ำหนดความหมายให้กับ
ความยุติธรรมนั้น สัมพันธ์กับความรักตัวเอง ผลประโยชน์ส่วนตัว และความเห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใด
ต่างก็ก�ำหนดความหมายของความยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเอื้อประโยชน์ต่อลักษณะนิสัยของแต่ละคน
และลักษณะร่วมจากทั้ง 3 ความหมายข้างต้นของความยุติธรรมก็คือ ความยุติธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเรา (หรือผู้ก�ำหนด) และอ�ำนาจที่เหนือกว่าย่อมท�ำให้นิยามใดๆ
ก็ตามสัมฤทธิ์ผลได้ตามนั้น (ไชยันต์, 2541: 71-72)

2. จากความคิดเรื่องยุติธรรมสู่ความเป็นธรรมทางสังคม
จากการถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรมที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งมักจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อ
การท�ำความเข้าใจความยุติธรรมไปเกี่ยวพันกับประเด็นอ่อนไหวอื่นๆ โดยเฉพาะในทางศีลธรรม-จริยธรรมที่ว่าด้วย
ความดีและความถูกต้อง มาสู่ประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับความยุติธรรม อาทิเช่น สิทธิ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ปัญญาเหตุผล ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน กฎหมาย ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม
ฯลฯ ไปจนถึงการถกเถียงว่าความยุตธิ รรมมีลกั ษณะเป็นสากลหรือไม่ หรือทีจ่ ริงแล้วเป็นการประกอบสร้างทางสังคม
ไม่ใช่ธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้ ข้อถกเถียงในประเด็นข้างต้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนทัศน์และ
การท�ำความเข้าใจความยุติธรรมนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา
ความเชื่อ ระบบการให้คุณค่าทางจริยธรรม และความเป็นมาทางการเมืองการปกครอง
แม้ประเด็นว่าด้วยความยุติธรรมจะมีการถกเถียงกันโดยนักปรัชญาคนส�ำคัญๆ ของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณ
แต่การกล่าวถึงความยุตธิ รรมในความหมายของความเป็นธรรมทางสังคม ทีเ่ ป็นประเด็นถกเถียงสาธารณะของสังคม
ในด้านบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง และบทบาทของรัฐ ความเป็นธรรมในความหมายที่ว่านี้ ซึ่งมีนัย
ถึงการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรทีม่ จี �ำกัดให้แก่ผยู้ ากไร้หรือด้อยโอกาส เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีจ่ �ำเป็นมากกว่า
คนมั่งมีนั้น เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมานี้เอง หากจะระบุให้ชัดก็คือ เกิดขึ้น
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อต้นศตวรรษที่ 19 (Fleischacker, 2005; Miller, 1999) ความคิดเรื่อง
ความยุติธรรมจึงขยับจากเดิมที่มองว่า ความยุติธรรมคือการลงโทษตามความผิดที่กระท�ำ ไปสู่ความเป็นธรรม
ทางสังคมที่ค�ำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Fleischacker (2005) ได้ย�้ำอย่างชัดเจนว่า ความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคม (social justice) นั้น
มีความหมายแตกต่างไปจากความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมในยุคก่อนหน้า โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ รียกว่าความยุตธิ รรมทีจ่ ดั สรร
ปันส่วนอย่างเป็นธรรม (distributive justice) ซึ่งเชื่อว่า ปัจเจกทุกคนเสมอภาคกันและควรได้รับการเคารพ
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอเหมือนกัน ภายใต้สิทธิ
ขั้นพื้นฐานข้างต้นนั้นยังรวมถึงการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร ที่สามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอยู่บนพื้นฐาน
ของเหตุผล โดยรัฐมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรและสร้างกลไกเชิงสถาบันส�ำหรับการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 นี้ ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดส�ำคัญในหลายลักษณะด้วยกัน (ซึ่งที่จริงแล้ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
มากมายในช่วงนัน้ ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองโลก และโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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และมีผลชัดเจนต่อกันและกัน) อาทิเช่น ทัศนคติต่อคนจนที่มองว่า
ความยากจนหรือภาวะด้อยโอกาสของคนหนึ่งคนใดเป็นบาป โชคร้าย
หรือเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน ที่ท� ำให้คนจนเกิดมากับชะตากรรม
เช่นนั้น ทรัพย์สมบัติที่มากหรือน้อยไปจึงไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ เนื่องจาก
ไม่วา่ จะเป็นคนมัง่ มีหรือคนยากจนต่างก็ควรพึงพอใจกับสิง่ ทีเ่ ป็นเจ้าของ
ได้ตามความสามารถและตามสมควรเสมอเหมือนกัน ภายใต้แนวคิด
ที่ว่านี้ คนจนจึงสามารถมีความสุขในชีวิตได้ไม่ต่างจากคนมั่งมี ด้วยการ
ใช้ชีวิตแบบ ‘พอเพียง’ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงแค่พอยังชีพ เพียง
ยอมรับสถานะและชะตากรรมของตัวเองเท่านั้น ไปสู่การมองว่าที่จริง
แล้วไม่มใี ครสมควรจนหรือตกอยูใ่ นภาวะยากจน รวมทัง้ พยายามหาช่อง
ทางที่เป็นไปได้ในการก�ำจัดความยากจนให้หมดไป โดยการกระจาย
ทรัพยากรตามความจ�ำเป็นของแต่ละคน
นอกจากนี้ ยังมีความคิดที่เคยมองว่า การช่วยเหลือคนยากไร้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมนั้น เป็นเรื่องของ
คุณธรรมหรือศีลธรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นภาระรับผิดชอบของรัฐ แม้หลายศาสนาจะมีค�ำสอนที่ตรงกันในเรื่องการ
ช่วยเหลือหรือท�ำดีตอ่ ผูอ้ นื่ เพือ่ บังเกิดผลดีตอ่ ชีวติ เป็นการตอบแทน ไม่วา่ ชาตินหี้ รือชาติหน้า แต่ความเชือ่ ดังกล่าวนีไ้ ม่
ได้อยู่บนพื้นฐานของความคิดเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมของสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองของคนใน
สังคมแต่อย่างใด (Fleischacker, 2005:9) แนวคิดใหม่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมนั้นมองด้วยสายตาที่เท่าเทียม
ว่า การช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่าเป็นสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้ ไม่ใช่ด้วยความเมตตาจากการท�ำบุญของผู้อื่น สังคมที่
เป็นธรรมต้องมีลกั ษณะต่างตอบแทนทีเ่ สมอภาคกัน นัน่ คือทุกคนท�ำดีทสี่ ดุ ในส่วนของตัวเองเพือ่ สังคม และจะได้รบั
ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมจากสังคมเป็นการตอบแทน

ความเป็นธรรมทางสังคมกับโครงสร้างความสัมพันธ์ ในสังคม
ความคิดเรือ่ งความยุตธิ รรมในยุคสมัยใหม่ทคี่ อ่ นข้างเกีย่ วพันกับสิง่ ทีเ่ รียกว่า ความยุตธิ รรมหรือความเป็นธรรม
ทางสังคมข้างต้นนี้ แม้จะเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่กว่าจะเป็นประเด็นถกเถียงกว้างขวางใน
ทางปรัชญาการเมืองก็ล่วงเข้าคริสตศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในงานของ John Rawls ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในการก�ำหนดความยุติธรรมที่ว่า สังคมที่มีความเป็นธรรมทางสังคมคือสังคม
ที่เอื้อประโยชน์ที่ดีงามที่สุดให้กับกลุ่มคนส่วนมากที่สุดในสังคม ซึ่งยินยอมให้คนไม่กี่คนหรือจ�ำนวนน้อยที่สุด
เสียประโยชน์หรือประสบกับความทุกข์ เพื่อความดีและความสุขของคนจ�ำนวนมากกว่า Rawls เห็นว่าแนวคิด
อรรถประโยชน์นิยมข้างต้นนี้ท�ำให้คนส่วนน้อยถูกลิดรอนสิทธิ และยังสะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคล
มีความส�ำคัญรองจากผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เขาจึงเสนอไว้ในงานส�ำคัญ 2 ชิน้ คือ Justice as Fairness
(1958) และ A Theory of Justice (1971) ว่า ความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม และหนทางแก้ไข
ปัญหาความไม่เป็นธรรมคือ การกระจายหรือปันส่วนความยุตธิ รรม (distributive justice) ให้เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ตามเงื่อนไขแห่งชีวิตที่แตกต่างกัน
สิ่งที่แนวคิดนี้ให้ความส�ำคัญก็คือ ความเสมอภาคเท่าเทียม ทั้งในแง่ของการได้รับโอกาสและผลประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นการให้ในสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับ โดยเฉพาะความมั่งมี
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และสถานะทางสังคม ซึง่ มักจะเข้าใจกันว่าเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความสามารถ ความขยันขันแข็ง และการท�ำงานหนัก
ขณะที่เมื่อค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคแล้ว ทั้งหมดนี้จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องกระจายความยุติธรรม หรือการจัดสรรปันส่วนให้ความเป็นธรรมเข้าถึงคนทุกคนในสังคมอย่าง
เสมอภาคกัน และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน โดยการยอมรับความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ
บางประการเพื่อให้คนที่เสียเปรียบที่สุดในสังคมมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นและดีขึ้น
Rawls มองว่าโครงสร้างของสังคมที่เป็นธรรมประกอบด้วยหลักการส�ำคัญ 2 ประการ คือ (1) ทุกคนย่อม
มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่ส� ำคัญที่สุด (2) หลักแห่งความเท่าเทียมกัน
ในการได้รบั โอกาสและการค�ำนึงถึงหลักการเรือ่ งความแตกต่าง นัน่ คือ กฎหมายและสถาบันต่างๆ ไม่ควรเอือ้ ประโยชน์
ให้กับคนกลุ่มใดบนต้นทุนที่ไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่มอื่นๆ คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมควรจะได้รับโอกาสและ
เข้าถึงส่วนแบ่งทรัพยากรเท่าเทียมกับคนอืน่ ๆ ความเป็นธรรมจึงจะเกิดขึน้ เมือ่ สังคมใช้ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
และสังคมไปส่งเสริมชดเชยให้คนด้อยโอกาสทีส่ ดุ มีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ได้รบั โอกาส และเข้าถึงผลประโยชน์สว่ นรวม
ของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สังคมที่เป็นธรรมจึงมีลักษณะเป็นสังคมที่คนซึ่งยากล�ำบากที่สุดได้รับการคุ้มครอง
ดูแลอย่างดีที่สุด คนที่ยากไร้ที่สุดได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม (กิติพัฒน์, 2553)
สืบเนื่องจากแนวคิดข้างต้น ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมทางสังคมจึงถือเป็นหลักการที่ใช้กำ� หนด
การกระจายทั้งผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบในสังคม ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นว่า ธรรมชาติของความสัมพันธ์
ทางสังคมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกเรื่องความยุติธรรม กล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมรูปแบบต่างๆ
จะท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมในแบบทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ ในทางกลับกันก็จะสร้างวิธกี ารในการก�ำหนดการ
กระจายผลประโยชน์และภาระต่างๆ ของปัจเจกบุคคลอย่างไรในแบบต่างๆ กันเช่นกัน โลกทัศน์ของสังคมในเรื่อง
ความเป็นธรรมจึงแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง การปกครอง
และเศรษฐกิจ
สอดคล้องกับที่ Miller ระบุไว้ใน Social Justice (1979) ว่า ความคิดเรื่องความยุติธรรมในแต่ละสังคมนั้น
มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ทางสังคม สังคมที่มีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบดั้งเดิม
ไม่มีความคิดเรื่องความยุติธรรมในความหมายเดียวกับในสังคมสมัยใหม่ เขาอธิบายถึงความคิดเรื่องความเป็นธรรม
ที่แตกต่างไปตามลักษณะทางสังคม 3 รูปแบบคือ สังคมดั้งเดิม สังคมที่มีล�ำดับขั้น เช่น สังคมศักดินา สังคมวรรณะ
และสังคมสมัยใหม่ที่มีความสัมพันธ์แบบตลาดหรือทุนนิยม ก่อนจะสรุปว่า
ไม่มีความคิดเพียงหนึ่งเดียวของความยุติธรรม ไม่มีการก�ำหนดความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรม
ได้อย่างชัดเจนในทางนโยบาย…ทางเดียวที่จะรวมเอาทั้งการตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในรูปแบบของทฤษฎีทางการเมืองเข้าไว้ด้วยกันก็คือ
การเริ่มต้นยอมรับว่า ทฤษฎีทางการเมืองของเราเหมาะสมกับกาละและเทศะหนึ่งๆ เท่านั้น ยอมรับ
ว่าแนวคิดและข้อถกเถียงของเราเพียงถูกยอมรับภายในกรอบทางวัฒนธรรมของเราเองเท่านั้น
(Miller, 1979: 343)
ความเป็นธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ตามข้อเสนอของ Miller ได้แก่
(Miller, 1979: 253-344)
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(1) สังคมดั้งเดิม ซึ่งเป็นสังคมขนาดเล็ก มีเครือญาติเป็นพื้นฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ ยังชีพด้วยการ
เก็บของป่าล่าสัตว์หรือท�ำการเกษตรแบบง่ายๆ ไม่มกี ารแบ่งงานกันท�ำ ไม่มรี ะบบการเมืองการปกครอง
ที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบ และไม่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมทางสังคมอย่างที่เข้าใจกันอยู่ใน
สังคมสมัยใหม่ Miller จึงมองว่าเราน่าจะมองความยุติธรรมจากความเป็นจริงทางสังคมบางอย่าง เช่น
การใช้ที่ดิน การแบ่งสรรทรัพยากรและผลผลิตของกลุ่ม และพิจารณาหลักการที่อยู่เบื้องหลังการ
แบ่งสรรเหล่านี้ด้วย ซึ่งพบว่า สังคมลักษณะนี้เป็นชุมชนที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สิทธิของ
ความเป็นเจ้าของต่างจากสังคมสมัยใหม่ เช่น สิทธิในทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ บางอย่างขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
ของสมาชิกคนอื่นๆ หรือสังคมส่วนรวม นั่นคือความต้องการหรือความจ� ำเป็นของกลุ่มมาก่อนสิทธิ
ในทรัพย์สินส่วนบุคคล
		
Miller สรุปว่า คนในสังคมดั้งเดิมคิดถึงความสุขของกลุ่มก่อนของตัวเอง ทุกคนมีหน้าที่ต้อง
เสียสละ ใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการให้ผลผลิตและการบริการแก่คนอื่นๆ ที่ต้องการ ทุกคนในกลุ่ม
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ตา่ งตอบแทนระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังค�ำนึงถึงสวัสดิการของส่วนรวมด้วยการ
ปันส่วนอาหารให้กบั ทุกคน ซึง่ ไม่ได้สะท้อนความคิดเรือ่ งความเสมอภาคเท่าเทียม แต่เป็นเรือ่ งการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่สมาชิกของสังคมอย่างกว้างขวางทัว่ ถึง ไม่มคี วามคิดว่าแต่ละคนควรได้ผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนความสามารถและความพยายามของตัวเอง
(2) สังคมที่มีล�ำดับขั้น มีการจัดประเภทคนตามโครงสร้างสังคม แต่ละคนมีสถานะต�่ำสูงไม่เท่ากัน
อาจสามารถเลือ่ นสถานะของตัวเองได้ ขึน้ อยูก่ บั การสัง่ สมความสามารถทางเศรษฐกิจ อภิสทิ ธิท์ างสังคม
และอ�ำนาจทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้นถูกอธิบายว่าเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมา
ของแต่ละคน และทุกคนเกิดมาต่างกันเพื่อท�ำหน้าที่เฉพาะอย่างให้ดีที่สุด พื้นฐานความสัมพันธ์จึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เหนือกว่าและผู้ที่ต�่ำต้อยกว่า เช่น ในสังคมศักดินา ไพร่-ทาสที่มีสถานะต�่ำกว่า
ต้องท�ำงานให้แก่เจ้าที่ดิน เพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองและโอกาสต่างๆ ในการด�ำเนินชีวิต โดยไพร่
ต้องสัญญาว่าจะเป็น “คน” ของเจ้าที่ดินและเป็นก�ำลังทางทหาร ขณะที่ทาสถือเป็นสมบัตขิ องเจ้าทีด่ ิน
และต้องท�ำงานหลายอย่างให้แก่เจ้าที่ดินแลกกับการคุ้มครองและที่อยู่ที่กิน
		
ในยุคนี้ แม้จะถือความยุติธรรมเป็นคุณธรรมส�ำคัญ แต่ก็เป็นเพียงพันธะในการป้องกันคุ้มครอง
สิทธิที่มีอยู่ทางกฎหมายตามสถานะในโครงสร้างสังคม ซึ่งเอื้อให้คนสามารถมีทรัพย์สินส่วนเกินได้ตาม
จ�ำเป็น และเป็นข้อผูกมัดในการให้ชว่ ยเหลือตามจ�ำเป็นตามฐานะทางสังคมมากน้อยตามระดับคุณธรรม
อาจกล่าวได้ว่า ความยุติธรรมมีหน้าที่รักษาระบบศักดินาให้คงอยู่มากกว่าจะท�ำให้สังคมมีความ
เสมอภาคเท่าเทียม
(3) สังคมสมัยใหม่ทใี่ ช้ระบบกลไกตลาดเป็นตัวขับเคลือ่ น มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีระบบแบ่งงานกันท�ำ
สถาบันหลักของสังคมนี้ คือ ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกัน กรรมสิทธิ์
เป็นส่วนที่ส�ำคัญในการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล ทุกคนมีโอกาสและสามารถได้รับรางวัลสูงสุดที่
สังคมเสนอให้โดยไม่มีก�ำแพง ทั้งทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจที่จะกันไม่ให้ใครได้รับผลตอบแทน
ทีค่ วรได้ ตามกฎเรือ่ งอุปสงค์อปุ ทานทีเ่ ป็นหลักประกันความยุตธิ รรมในระบบตลาด พืน้ ฐานความสัมพันธ์
ทางสังคมอยู่บนการท�ำสัญญาสาธารณะระหว่างบุคคลที่เป็นอิสระ และมีสถานะเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย ทั้งนี้ ความคิดส�ำคัญประการหนึ่งในสังคมนี้ก็คือ ลัทธิปัจเจกชนนิยม ที่ยกเลิกความคิด
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เรือ่ งฐานะทางธรรมชาติของคนในสังคม และถือว่าคนทุกคนล้วนเกิดมาโดยเสรีและเท่าเทียมกัน ทุกคน
เป็นเจ้าของสิทธิซึ่งได้มาจากความสามารถตามธรรมชาติ
		
สิง่ เหล่านีส้ ง่ ให้ชนชัน้ กลางในสังคมมีลกั ษณะดังต่อไปนีค้ อื (1) การไม่มสี ถานะทางสังคมทีต่ ายตัว
อย่างเช่นในสังคมศักดินา แต่ให้โอกาสแต่ละคนที่จะมีวิถีทางในโลกตามความพยายามของตัวเอง
(2) การไม่มีชุดของสิทธิและข้อผูกมัดทางประเพณี ไม่ว่าจะทางเครือญาติเช่นในสังคมดั้งเดิม หรือ
แบบผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองเช่นในสังคมศักดินา (3) มีการเคลื่อนย้ายของคนทั้งทางสังคมและ
ทางภูมิศาสตร์ ท�ำให้ต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าตลอดเวลา และ (4) การเกิดขึ้นของความสัมพันธ์
เชิงตลาด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและการท�ำสัญญาโดยเสรี ซึ่งถือว่าส�ำคัญที่สุด
เพราะตลาดจะเรียกร้องความเสมอภาคของมูลค่าในการแลกเปลี่ยนมากกว่าตัวปัจเจก แต่ละคนจะได้
รับมูลค่าที่เท่าเทียมกันกับสิ่งที่เอามาแลกในตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับพลังการผลิตของปัจเจกแต่ละคน
ความยุติธรรมจึงหมายถึงการได้รับคุณงามความดีตอบแทน ซึ่ง Miller อธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกและความประพฤติของเขา หรือความเหมาะสมของปัจเจกคนหนึ่งด้วยคุณลักษณะและ
พฤติกรรมในอดีตในการจะได้รบั รางวัลหรือโทษทัณฑ์ตอบแทนการกระท�ำนัน้ ๆ ของเขา (Miller, 1979)
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ แต่ละสังคมจะให้ความหมายกับความยุตธิ รรมทางสังคมไว้อย่างสอดคล้องกับลักษณะพืน้ ฐาน
ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร มนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปตามทัศนคติที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมและวิธีการ
ให้เหตุผลในแต่ละวัฒนธรรม เช่นเดียวกับที่ Miller สรุปว่าความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมมีลักษณะเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมทั่วๆ ไปของสังคมเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ โดยเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมที่มี
โครงสร้างชัดเจน และก่อตัวเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบต่างๆ นั่นเอง

3. ความเป็นธรรมมีหรือไม่? ในคนชายขอบของสังคม
หากพิจารณาความหมายของความเป็นธรรมที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความเที่ยงตรงในการรับและ
ให้อย่างไม่เอาเปรียบกันและกัน ตาต่อตาฟันต่อฟัน การยอมรับอ�ำนาจของผู้ที่แข็งแรงกว่า การปฏิบัติต่อกันอย่าง
เป็นธรรม ไปจนถึงความเป็นธรรมในมิติที่หมายถึงการกระจายความยุติธรรมให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด แม้จะ
ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคมก็ตาม ความเป็นธรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ยังมีลักษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม
ที่จับต้องไม่ได้และก�ำหนดความหมายได้ยากยิ่ง การเรียนรู้และพยายามท�ำความเข้าใจความเป็นธรรมทางสังคมจึง
อาจท�ำได้ง่ายขึ้น หากมองด้วยแนวคิดเรื่องคู่ตรงข้าม นั่นคือการมองผ่านความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นรองในความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ กลุ่มคนด้อยโอกาส
หรือคนชายขอบของสังคม

3.1 การศึกษากลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย
กลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนชายขอบได้รับความสนใจศึกษาในสังคมศาสตร์หลากหลายสาขา ทั้งสังคมวิทยา
มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ในช่วงแรก
ของการศึกษาคนชายขอบอาจกล่าวได้ว่ามุ่งสนใจความเป็นชายขอบในทางพื้นที่ คือ คนที่อยู่ในชนบทห่างไกลจาก
ศูนย์กลาง โดยเฉพาะการท�ำความเข้าใจลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างของคนเหล่านัน้ เพือ่ การผสมกลมกลืน
เข้าเป็นคนในรัฐชาติไทย จากนัน้ ค่อยขยับมาศึกษาคนชายขอบใน ‘พืน้ ที’่ อืน่ ๆ เช่น การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม
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สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดหลายส�ำนักที่วิพากษ์การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและลัทธิก้าวหน้า
นิยม (progressivism) ที่ส่งผลกระทบต่างๆ นานาต่อคนในสังคมอย่างขนานใหญ่ การศึกษาคนชายขอบตาม
ความคิดข้างต้นนี้จึงได้แก่ การศึกษาชาวเขาบนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง คนยากคนจน ทั้งชาวนาชาวไร่ในชนบท และ
คนจนเมืองในสลัม โดยเฉพาะในมิติของภาวะด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ความทุกข์ยาก วังวนของปัญหา และการทอดทิ้ง
คนเหล่านี้ให้ตกอยู่ในภาวะชายขอบ
ต่อมาภายหลังจึงได้ขยับขยายประเด็นคนชายขอบไปสู่การศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์
แตกต่างหลากหลายจากคนกลุ่มใหญ่ของสังคมมากขึ้น2 ไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะ ขอทาน คนพิการ หาบเร่แผงลอย
คนถีบสามล้อ มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง คนขับรถบรรทุก เด็กขายพวงมาลัย คนไร้บา้ น เด็กเร่รอ่ น หญิง/เด็กชายขายบริการ
ชาวนาไร้ที่ดิน แรงงานข้ามชาติ แรงงานเหมาช่วง ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น ผู้หญิง คนรักเพศเดียวกัน
และคนข้ามเพศ เป็นต้น และมุ่งสนใจศึกษาคนชายขอบเหล่านี้ด้วยแนวคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นกัน
เช่นงานที่ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของกลุ่มที่ถูกกดทับไว้ (Subaltern Studies) ซึ่งสนใจการเคลื่อนไหวเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของคนชั้นล่างหรือคนชายขอบที่ถูกกดทับจากกระบวนการต่างๆ ในสังคม
และศึกษากลไกของการก่อรูปสถานะทีเ่ ป็นอืน่ ให้กบั กลุม่ subaltern ทีไ่ ม่สามารถ ‘พูด’ เรือ่ งของตัวเองได้ เนือ่ งจาก
ถูกคนอื่นก�ำหนดอัตลักษณ์ที่ ‘เป็นอื่น’ ให้ รวมทั้งถูกพูดถึง เขียนถึง และบันทึกไว้โดยคนอื่น (Spivak, 1988)
งานส่วนใหญ่ในแนวการศึกษาดังกล่าวนี้ ชีใ้ ห้เห็นถึงประสบการณ์ของการถูกท�ำให้เป็นคนชายขอบ กระบวนการ
ทอดทิ้งและเบียดขับให้คนบางกลุ่มเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะชายขอบ หรือเป็น ‘คนอื่น’ ของสังคม การอยู่ในสภาวะ
ที่ไร้อ�ำนาจต่อรองในการใช้ชีวิต การเรียกร้องต่อสู้ด้านสิทธิและความเป็นธรรม การสร้างและผลิตซ�้ำภาพเหมารวม
ตายตัวของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ การขาดโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจเรื่องต่างๆ และเข้าไม่ถึงส่วนแบ่งทรัพยากร
จากภาครัฐ ทั้งหมดล้วนสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นธรรมที่กลุ่มคนชายขอบก�ำลังเผชิญ ด้วยการเปิดเผยให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนชายขอบกับโครงสร้างเชิงอ�ำนาจของสถาบันต่างๆ ในสังคม และสะท้อนให้เห็น
กระบวนการจัดการความเป็นธรรมในสังคมและประสบการณ์ที่ไม่เป็นธรรมของคนชายขอบนั่นเอง
ตัวอย่างเช่น คนจน ซึง่ ถือว่าเป็นชนชายขอบในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ในการจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ นอกจากนี้ คนจนยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในความยากจนมากมาย
เช่น รายได้ที่พอเพียงต่อการด�ำรงชีวิต มาตรฐานการครองชีพ ภาวะโภชนาการ การศึกษา เส้นแบ่งความยากจน
คุณภาพชีวิต ฯลฯ ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นอ�ำนาจที่อยู่เบื้องหลังการก�ำหนดความยากจน และส่งผลกระทบ
ต่อการถูกเลือกปฏิบัติตามมา (จุฑารัตน์, 2545) ปัญหาความไม่เป็นธรรมของคนจน จึงได้แก่ การได้รับผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐ ไม่มีสิทธิในที่ดินท�ำกิน ต้องแบกรับความเสี่ยงในการผลิตทั้งหมดเอง ถูกเพิกถอนสิทธิพื้นฐาน
เข้าไม่ถงึ บริการและสวัสดิการของรัฐ มีมาตรฐานการครองชีพต�่ำ ทัง้ ทางด้านสุขภาวะ การศึกษา และเศรษฐกิจ ไม่มี
อ�ำนาจต่อรองทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่มีอ�ำนาจในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งไม่ได้รับ
และเข้าไม่ถึงความเป็นธรรม

2

ที่น่าสนใจคือ งานของชุดโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการส�ำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาคนชายขอบกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มคนจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มอาชีพอิสระ ประกอบด้วยงานวิจัยระดับพื้นที่
110 กรณี
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3.2 ว่าด้วยประชากรชายขอบ
คนชายขอบเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมหนึ่ ง ๆ ได้ ด ้ ว ยหลายวิ ธี คิ ด หนึ่ ง ในนั้ น คื อ แนวคิ ด คู ่ ต รงข้ า มที่ แ บ่ ง แยก
เรา-เขา คนใน-คนนอก ท�ำให้เกิดการรวมเอาคนที่มีอัตลักษณ์ร่วมไว้เป็นพวกเดียวกัน และกีดกันคนบางกลุ่มที่มี
ความแตกต่างให้กลายเป็นคนนอก เป็นคนอื่น สังคมไทยซึ่งผ่านกระบวนการสร้างชาติด้วยวิธี “รวม” เอาคนที่เคยมี
อัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ฯลฯ หลากหลายแตกต่างกันให้มายึดถือเอกลักษณ์แห่งชาติร่วมกันเพื่อ
สร้างความเหมือนๆ กันให้กับคนในชาติเดียวกัน จึงได้สร้างแนวคิดที่มองความแตกต่างหรือความไม่เหมือนกับ
เอกลักษณ์ของชาติเป็นคนอื่น ทั้งยังสร้างภาพเหมารวมเชิงอคติต่อคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ชาติพันธุ์ และศาสนา และฝังใจว่าคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นมีลักษณะบางอย่าง
ที่แปลกแยกแตกต่างกับคนส่วนใหญ่เสมอมา
ที่ส�ำคัญก็คือ คนส่วนใหญ่ในสังคมยังเห็นว่าการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกแสวงประโยชน์เชิงโครงสร้างจากรัฐ
ในรูปแบบต่างๆ การถูกกีดกัน แย่งชิงทรัพยากร หรืออยู่ในอันดับท้ายๆ ของการจัดสรรทรัพยากรโดยภาครัฐ
การไม่ได้รับสิทธิหรือเข้าไม่ถึงบริการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งการด�ำรงชีวิตอยู่อย่างล�ำบาก แร้นแค้น ขาดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในชีวิตของกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ เป็นเพียงความไม่เป็นธรรมที่เป็นปัญหาของ “คนอื่น” ที่ไม่
เกีย่ วข้องกับตัวเอง สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้รสู้ กึ เดือดเนือ้ ร้อนใจหรือห่วงใยกังวล ไม่ได้คดิ ว่าเป็นการละเมิดสิทธิพนื้ ฐาน
ของสังคมที่ทุกคนมีเสมอเหมือนกัน ไม่ยินดียินร้ายในชะตากรรม หรือเป็นทุกข์แทนคนเหล่านั้นแต่อย่างใด ไม่ว่า
จะเป็นการเรียกร้องสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน การชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดิน
ท�ำกิน ปากท้อง ราคาพืชผล ของชาวนาชาวไร่และคนยากจน การชุมนุมประท้วงเพื่อยุติโครงการพัฒนาของรัฐที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน ทัง้ เขือ่ น โรงไฟฟ้า ท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ของชาวบ้านในภูมภิ าคต่างๆ การเรียกร้อง
ขอเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของแรงงาน หรือกรณีการถูกเพิกถอนสัญชาติของคนทีอ่ ยูอ่ าศัยในอ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่3
การเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
การมองให้เห็นคนชายขอบที่อยู่นอกสายตาของรัฐในสังคมไทย จึงไม่ได้เพียงมุ่งความสนใจไปยังผู้คนในพื้นที่
ห่างไกลศูนย์กลางอย่างชายแดนทางภูมิศาสตร์เท่านั้น หากแต่ยังต้องค�ำนึงถึงมิติที่ซับซ้อนของการด�ำรงชีวิตในโลก
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการรับรู้ถึงผู้คนที่อยู่ชายขอบในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา
วัฒนธรรม รวมทั้งผู้คนที่อยู่นอกการรับรู้ของสังคมส่วนใหญ่อีกด้วย ปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งในการมองให้เห็น
คนชายขอบเหล่านี้ก็คือ การเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองว่าการเป็นคนชายขอบเป็นความไม่เท่าเทียมตามธรรมชาติ
ที่ปกติธรรมดา เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกสังคม อาจจะเนื่องจากชาติกำ� เนิด โชค เคราะห์กรรม ฯลฯ ไปสู่
การเข้าใจปรากฏการณ์ไม่เป็นธรรมทีค่ นชายขอบเผชิญอย่างสัมพันธ์กบั โครงสร้างเชิงอ�ำนาจรูปแบบต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมนี้ด�ำรงอยู่ได้
3

เมือ่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 นายอ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนชือ่ ชาวบ้านแม่อายจ�ำนวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร
คนอยูถ่ าวรในสถานะคนสัญชาติไทย ไปไว้ในทะเบียนบ้านคนอยูช่ วั่ คราวประเภทคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มสี ทิ ธิอาศัยอยูช่ วั่ คราว
ท�ำให้ชาวบ้านทัง้ หมดสูญเสียสถานะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยทันที ชาวบ้านแม่อายจึงได้ยนื่ ฟ้องกรมการปกครอง และนายอ�ำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
ต่อศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ต่อมาในปี 2547 ศาลปกครอง จ.เชียงใหม่มคี ำ� พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของนายอ�ำเภอแม่อายทีใ่ ห้จำ� หน่าย
ชื่อชาวบ้าน อ.แม่อาย ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกค�ำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายอ�ำเภอแม่อาย
ได้ยนื่ อุทธรณ์ค�ำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า ค�ำสัง่ เพิกถอนชือ่ ชาวบ้านดังกล่าว
ออกจากทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรเป็นค�ำสั่งโดยมิชอบ และให้น�ำรายชื่อชาวบ้านกลับเข้าสู่ทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรและ
บันทึกชาวบ้านดังกล่าวในทะเบียนราษฎรในสถานะคนสัญชาติไทย (บรรณาธิการ)
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ใครคือคนชายขอบ?
คนชายขอบ เป็ น ค� ำ ที่ น� ำ มาใช้ ใ นทาง
สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางสังคมวิทยาในการศึกษา
กลุ่มผู้อพยพที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสองกลุ่ม
วัฒนธรรม ตัง้ แต่ชว่ งปลายคริสตศตวรรษ 1920 เรือ่ ย
มา เช่น งานของ Robert Ezra Park ในบทความเรือ่ ง
Human Migration and the Marginal Man
(1928), Cultural Conflict and the Marginal Man
(1937) เป็นต้น และค�ำนี้ถูกน�ำไปใช้ศึกษาในทาง
สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มคนอันหลากหลายที่กลายเป็นเหยื่อของการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ ด้วยการท�ำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งของบางอย่างที่ตายตัว เช่น การท�ำให้เป็นสินค้า
(commoditisation) และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) นอกจากนี้
ความเป็นชายขอบทางสังคมนั้นยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ที่ผลักให้คนส่วนหนึ่งไร้อ�ำนาจจนตกไปอยู่
ชายขอบของสังคม (อานันท์, 2549: 4-5) คนชายขอบจึงถูกใช้เพื่อหมายถึง
กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลจากศูนย์กลาง ทั้งในทางภูมิศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ในทาง
ภูมศิ าสตร์ “คนชายขอบ” มักจะเป็นกลุม่ คนทีต่ อ้ งเคลือ่ นย้ายจากภูมลิ ำ� เนาดัง้ เดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมวัฒนธรรม การตัง้ ถิน่ ฐาน การประกอบอาชีพ หรือวิถชี วี ติ ของคนกลุม่ นีต้ อ้ งเผชิญกับการแก่งแย่ง
แข่งขัน เพือ่ เข้าถึงทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม่ ใหญ่ซงึ่ อยูอ่ าศัยในดินแดน
หรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่
วัฒนธรรมประจ�ำกลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแส
วัฒนธรรมหลัก การเรียนรูก้ ารปรับตัวและการต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ ทีจ่ ะเอาตัวรอดหรือมีชวี ติ อยูภ่ ายใต้สภาพการณ์ดงั กล่าว
จึงเป็นสาระส�ำคัญของวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542: 21)
ในสังคมใหญ่ทกุ แห่งมี “ประชากรชายขอบ” ซึง่ อาศัยอยูห่ า่ งจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒนธรรม คนกลุม่ นีข้ าดอ�ำนาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครือ่ งมือทีเ่ ข้าถึงอ�ำนาจ และถูกกีดกันออกจากระบบ
การต่อรองอ�ำนาจและการจัดสรรทรัพยากร อ�ำนาจและความมัง่ คัง่ ในสังคม ลักษณะของกลุม่ ประชากรชายขอบอาจ
จะแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯ (Seymour-smith, 1986: 177 อ้างใน สุริยา และพัฒนา, 2542: 22)
คนชายขอบจึงหมายถึง บุคคลหรือกลุม่ คนส่วนน้อยทีส่ งั คมไม่รบั รูส้ นใจ เป็นผูท้ ถี่ กู ท�ำให้ไม่มคี วามส�ำคัญและ
มีชีวิตอยู่ตามชายแดนหรือริมขอบของพื้นที่ในสังคม ทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ภาษา วิถีชีวิตทางเพศ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการเท่าทันกระแสความทันสมัย
ในยุคโลกาภิวัตน์ และเมื่อค�ำนึงถึงประเด็นเรื่องความเป็นธรรมแล้ว คนชายขอบยิ่งอยู่ห่างไกลจากการสิ่งที่เรียกว่า
ความเป็นธรรม ด้วยเหตุทมี่ กั ไม่ถกู นับรวมเข้าไว้เป็นพวกเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ของสังคม จึงไม่อยูใ่ นข่ายทีจ่ ะได้รบั
สิทธิพื้นฐานและเข้าถึงความเป็นธรรมที่ถูกจัดสรรให้โดยรัฐ
คนชายขอบต่างๆ ข้างต้นไม่เพียงไม่ได้รบั โอกาสในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายใดๆ ของประเทศ
โดยเฉพาะนโยบายทางการเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
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ไม่มโี อกาสเข้าถึงการบริการหรือสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีค่ วรจะได้รบั ไม่ได้ผลประโยชน์และได้รบั ผลกระทบจากการพัฒนา
และมักถูกมองเป็นเพียงแหล่งทรัพยากร แหล่งระบายสินค้าและเป็นแรงงานราคาถูกในกระบวนการผลิตเท่านั้น
ประชากรกลุม่ ทีอ่ าจถือว่าเป็นคนชายขอบในประเทศไทย จึงได้แก่ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ชนชาติพนั ธุก์ ลุม่ น้อย ผูอ้ พยพลีภ้ ยั
คนไร้รัฐไร้สัญชาติ คนยากคนจน ชาวนาชาวไร่ในชนบท คนจนเมือง ชาวสลัม คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์
คนพิการ ผู้สูงอายุ คนที่มีเพศวิถีทางเลือก พนักงานขายบริการ แรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงาน
นอกระบบ แรงงานเหมาช่วง เป็นต้น

3.3 กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบ (marginalisation) ในสังคมไทย
กระบวนการที่ท�ำให้เป็นคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ รวมทั้งการสร้างภาวะชายขอบให้กับคนบางกลุ่ม
ในสังคมไทยนั้น สัมพันธ์กับหลากหลายมิติ ทั้งทางภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์
ฯลฯ ดังกล่าวแล้วข้างต้น แต่ทสี่ �ำคัญอย่างยิง่ คือ กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบทีส่ มั พันธ์กบั โครงสร้างความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจในสังคมไทย ซึ่งผู้มีอ�ำนาจครอบน�ำการจัดประเภทกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม โดยรวมเอาผู้ที่มีอัตลักษณ์
เหมือนๆ กันไว้และกีดกันคนที่มีอัตลักษณ์แปลกต่างจากคนส่วนใหญ่ให้ไปอยู่ชายขอบของสังคม กระบวนการ
ที่ทั้งผลักคนออกและรวมคนไว้ให้อยู่ในภาวะชายขอบของสังคมไทยที่ว่านี้ ได้แก่
(1) กระบวนการสร้างรัฐชาติไทย และกระบวนการสร้างความเป็นไทย (Thai-isation) ซึ่งเกิดขึ้น
ในสมัยการก่อตัวของรัฐชาติและลัทธิชาตินิยมที่มีการสถาปนาความเป็นรัฐขึ้น มีการก�ำหนดดินแดน
อาณาเขตและลากเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ ส�ำรวจรวมผู้คนไว้ในรัฐชาติเดียว อยู่ภายใต้ระบบ
การปกครองเดียวกันทั้งประเทศ และสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติที่เป็นแบบแผนเดียวกันให้ทุกคนยึดถือ
ร่วมกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะน�ำไปสู่เอกราชหรือความเป็นชาติเดียวกันได้ ผู้คน
หลากหลายชาติพนั ธุต์ า่ งวัฒนธรรมทีเ่ คยอาศัยอยูป่ ะปนกันในดินแดนแถบนีจ้ �ำนวนไม่นอ้ ยจึงกลายเป็น
คนชายขอบและต้องตกอยูใ่ นภาวะชายขอบไปโดยปริยาย เนือ่ งจากมีอตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
จากมาตรฐานของศูนย์กลาง และมีชีวิตประจ�ำวันที่ต่างออกไปจากวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมักจะอยู่
ภายใต้วาทกรรมที่ว่า เพราะไม่เหมือนจึงไม่เป็นไทย และมักน�ำไปสู่ความเชื่อว่าความแตกต่างเหล่านั้น
เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้โดยง่าย
(2) การพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (modernisation) แม้สังคมไทยจะได้ชื่อว่าไม่ได้ตกอยู่ใน
อาณานิคมของมหาอ�ำนาจชาติใด แต่กระบวนการพัฒนาประเทศให้เป็นตะวันตก (westernisation)
และการท�ำให้ไทยเป็นชาติทันสมัยด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยม เป็นแนวทางพัฒนาหลักที่รัฐไทย
ใช้สร้างประเทศ เช่นเดียวกับการพัฒนาทีเ่ ป็นกระแสหลักของโลก ภายใต้การด�ำเนินนโยบายพัฒนาด้วย
ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม คือเลือกปฏิบัติ ให้ความส�ำคัญกับเขตเมืองส่วนกลางมากกว่าภาคชนบท
ส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม หรือเลือกที่จะส่งเสริมบางส่วนของภาคเกษตร ท� ำให้
คนบางกลุ่มถูกทอดทิ้ง ถูกกันออกจากกระแสพัฒนา ไม่ถูกให้ความส�ำคัญ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
การพัฒนาเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
(3) การขยายตัวของทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalisation) เมื่อสังคมไทยขับเคลื่อนไปด้วย
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ที่ยังมีข้อโต้แย้งในแง่ของความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรและ
ความต้องการผ่านกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุด และน�ำไป
สูก่ ารสร้างความไม่ยตุ ธิ รรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง กีดกันให้คนบางกลุม่ ไร้อ�ำนาจต่อรองกับตลาด
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กลายเป็นคนชายขอบ (อานันท์, 2546) ขณะเดียวกัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่
เศรษฐกิจทุนนิยมไร้พรมแดนแผ่ขยายครอบโลกอย่างเสรี ก็มีข้อสังเกตว่ายิ่งแสดงให้เห็นความขัดแย้ง
กับประชาธิปไตย และยิ่งขยายช่องว่างระหว่างชนชั้นและความเหลื่อมล�้ำไม่เป็นธรรมในสังคม (เกษียร,
2550; เสกสรรค์, 2553) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจนและคนรวยที่ห่าง
กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นิคม, 2541; ปราณี, 2545; สมเกียรติ, 2553)
		
ภาวะชายขอบที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์จึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกผู้คน ทุกหนทุกแห่ง และ
ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แม้จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจ ในแง่นี้ ความเป็นคนชายขอบจึงไม่ได้เป็นเพียง
การถูกกันให้ไปอยู่ในต�ำแหน่งทางสังคมที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ หรืออ�ำนาจเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่อง
ของความรู้และความจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาอธิบาย กลายเป็น ‘สามัญส�ำนึก’ ที่รับรู้และเข้าใจกันโดย
ไม่ต้องตั้งค�ำถาม คนชายขอบเองก็อาจจะรับหรืออ้างอิงไปเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองด้วย รวมทั้ง
มีการต่อต้าน โต้แย้ง ปฏิเสธในเวลาเดียวกัน (ปริตตา, 2545) การท�ำความเข้าใจหรือมองให้เห็น
ปรากฏการณ์ของคนชายขอบ อันรวมถึงความเป็นคนชายขอบ และกระบวนการท�ำให้เป็นคนชายขอบ
นั้นจึงมักเน้นการศึกษาให้ครอบคลุมถึงวาทกรรมและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ที่ก�ำหนดความหมาย
ทางสังคมและภาพฝังใจที่ตายตัวให้กับคนกลุ่มต่างๆ ร่วมด้วย
กล่าวโดยสรุป เห็นได้วา่ ปัญหาของการจัดประเภทคนบางกลุม่ เป็นคนชายขอบนัน้ เกิดขึน้ จากกระบวนการ
ใช้อำ� นาจในโครงสร้างความสัมพันธ์ทคี่ นส่วนใหญ่มเี หนือกว่าในรูปแบบต่างๆ สร้างวาทกรรมทีก่ ำ� หนดการรับรู้
การจัดประเภทและแนวคิดจ�ำแนกแยกพวก (exclusion) คนในสังคมขึ้น โดยปฏิบัติการเชิงอ�ำนาจของ
วาทกรรมการจ�ำแนกแยกพวกในมิติต่างๆ ยังทรงอิทธิพลอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมไทยมาตราบจนถึง
ทุกวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นเครือ่ งมือของรัฐเพือ่ สร้างความชอบธรรมในการใช้กำ� ลังเข้าจัดการปัญหาบางอย่าง
เช่น ปัญหาความมั่นคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น (ชูศักดิ์, 2541: 18)
ทัง้ ยังมีกลุม่ คนทีต่ กอยู่ในภาวะชายขอบใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ ในสังคมสมัยใหม่ เช่น แม่วยั รุน่ พ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ ว ผูส้ งู อายุ
ผู้ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด คนรักเพศเดียวกัน ที่ถือเป็นคนชายขอบในสวัสดิการสังคม เป็นต้น

4. จากคนชายขอบสู่วัฒนธรรมความยุติธรรมในสังคมไทย
การท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยผ่านการปฏิบตั กิ บั ประชากรชายขอบนัน้ สมควร
พิจารณาถึงวัฒนธรรมความยุตธิ รรมในสังคมไทยควบคูไ่ ปด้วย เนือ่ งจากเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการให้ความหมายกับ
ความยุติธรรม ความคิดเรื่องความเป็นธรรมที่มีนัยยะหมายถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงส่วนแบ่งทรัพยากร
และคนด้อยโอกาสควรมีสิทธิได้รับบริการจากรัฐให้สามารถมีชีวิตและโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นนั้น เป็นเรื่อง
ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็มีความคิดความเชื่อหลายประการที่มองไม่เห็นว่าทุกคนในสังคม
มีความเป็นมนุษย์เท่ากัน และควรมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดี ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอุปถัมภ์และระบบศีลธรรมทาง
พุทธศาสนา ซึ่งไม่มีค�ำสอนในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม มีแต่เพียงค�ำสอนให้ปฏิบัติหน้าที่แบบต่างตอบแทน
ต่อกันของผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ กัน (King, 1995) สังคมไทยจึงไม่เคยมีความคิดเรื่องความยุติธรรมหรือ
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ความเป็นธรรมเป็นแก่นส�ำคัญในแบบแผนความ
สัมพันธ์ทางสังคมแต่อย่างใด ในทางตรงข้าม ความ
ยุตธิ รรมในสังคมไทยหมายถึงการยอมรับความสัมพันธ์
ทีไ่ ม่เสมอภาคระหว่างคนในแต่ละชัน้ ทางสังคม โดยให้
อ�ำนาจผูน้ ำ� ในแต่ละยุคสมัยเป็นผูจ้ ดั สรรความยุตธิ รรม
กล่าวคือ ความยุตธิ รรมในสมัยต้นกรุงเทพรัตนโกสินทร์
มีที่มาจากพุทธศาสนา ความยุติธรรมคือความถูกต้อง
ตามหลักธรรมะของพุทธศาสนา และเป็นฐานทาง
ความคิ ด ให้ แ ก่ ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ์ ร ะหว่ า ง
พระมหากษัตริยก์ บั ประชาชน เนือ่ งจากพระมหากษัตริย์
ซึง่ มีความชอบธรรมในการเป็นผูป้ กครองนัน้ เป็นแหล่ง
ที่มาของความยุติธรรม (สายชล, 2546ก) ประชากรไทยไม่เคยเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ
เป็นปัจเจกชนไร้สังกัดที่มีความสัมพันธ์กันตามแนวนอนแต่อย่างใด
ลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมในสังคมไทย อาจแยกออกได้เป็นส่วนๆ ดังนี้

4.1 ความเป็นธรรมภายใต้ระบบศีลธรรมและศาสนา
การที่สังคมไทย ไม่รู้สึกอ่อนไหว ต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนา
ที่ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่อธิบายโลกธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบความเชื่อทางศีลธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล
ด้วยหลักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุคอื การกระทํา (กรรม) กับผลของการกระทํานัน้ ๆ (วิบาก) ทีด่ าํ เนินไปตามกระบวน
แห่งเหตุปัจจัย โลกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของกิเลสตัณหาและความทุกข์ จึงต้องข้ามไปด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น
และเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ปรีชา, 2534; ชาญณรงค์, 2550)
ทัศนะเรื่องความยุติธรรมของสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธเถรวาท เนื่องจากศาสนาพุทธยอมรับ
ความเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรม ความยุติธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ได้ตัดสินโดยยึดความเท่าเทียมกันของมนุษย์
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้ถือว่าผู้ท�ำความผิดเดียวกันย่อมได้รับโทษเดียวกันเช่นในทางกฎหมาย แต่อยู่ที่กรรมที่ทำ� มาของ
แต่ละคน ใครท�ำกรรมมาอย่างไรก็ควรได้รับผลอย่างนั้น ทุกคนเสมอภาคกันในแง่ของโอกาสในการท� ำความดีและ
การได้รบั ผลกรรมตามทีท่ �ำไว้ ซึง่ สามารถข้ามภพไปยังโลกหน้าได้ดว้ ย ในแง่นี้ ‘กรรม’ จึงเป็นพืน้ ฐานความคิดส�ำคัญ
ในการพิจารณาเรื่องความเป็นธรรม (ปรีชา, 2534; สุวรรณา, 2550) ความยุติธรรมที่อิงอยู่กับกฎศีลธรรมมีลักษณะ
ดังนี้คือ
(1) ใช้กฎแห่งกรรมหรือหลักท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่วเป็นหลักประกันความยุติธรรม นั่นคือการยอมรับว่า
มีความดีและความชัว่ ทีเ่ ป็นภววิสยั อยูจ่ ริง ไม่ใช่เรือ่ งของสังคมวัฒนธรรม กรรมทีม่ นุษย์กระทําด้วยเจตนา
ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมมีผลจริงเป็นความสุขหรือทุกข์ในที่สุด สิ่งนี้คือกฎสากลแห่งความยุติธรรมสูงสุด
เป็นหลักประกันว่า ทุกคนจะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน (ชาญณรงค์, 2550:66) โดยนัยนี้ ค�ำสอน
เรื่องกรรมเปิดโอกาสให้ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในทุกมิติกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เป็นเรื่องที่
เหมาะสมและเป็นธรรม การแบ่งชนชั้นและความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องธรรมดา และ
ชอบธรรมแล้วตามกฎแห่งกรรม และ
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(2) การผนวกแนวคิดเรื่องกรรมกับการเกิดใหม่เข้าด้วยกันเป็นความเชื่อเรื่องเวียนว่ ายตายเกิด
ซึ่งแม้จะเป็นค�ำอธิบายเพิ่มเติมและยืนยันว่าการรับผลของกรรมนั้นเป็นไปได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
แต่ก็กลายเป็นข้อโต้แย้งต่อความคิดเรื่องความยุติธรรมทางศีลธรรมของพุทธศาสนาในหลายประเด็น
เช่น การรับผลกรรมในโลกหน้านัน้ ขัดต่อหลักการพืน้ ฐานแห่งความยุตธิ รรมทีผ่ ถู้ กู ลงโทษต้องรูแ้ ละเข้าใจ
ความผิดของตัวเอง แต่การเกิดใหม่โดยมีผลกรรมบางอย่างติดตัวไปด้วยนัน้ ไม่ได้สง่ ผลต่อความก้าวหน้า
ทางศีลธรรม (Kaufman, 2004 อ้างใน ชาญณรงค์, 2550) ส่งผลไปสู่การมองว่า กรรมเป็นเรื่องของ
ปัจเจกบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกับการกระท�ำของตัวเองตามยถากรรม มองทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็น
เรื่องของปัจเจกแต่ละคน แยกตัวโดดเดี่ยวจากคนอื่น ทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความรับผิดชอบ
ตามกฎศีลธรรม หน้าที่ของแต่ละคนคือสร้างกรรมให้ดีที่สุด และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้อง
กับความสุขหรือความทุกข์ของคนอื่น เพราะเป็นผลกรรมของแต่ละคน หากมองแง่นี้ การแก้ไขปัญหา
สังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงกลายเป็นการกระท� ำที่ไม่เป็นธรรม เพราะไปละเมิดกฎแห่ง
ความเป็นธรรม
แม้ตรรกะของคําสอนทางพุทธศาสนาลักษณะนี้จะชี้นําให้ยอมรับความแตกต่างที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งเกิดขึ้นใน
ชีวิตปัจจุบันมากกว่าความเข้าใจว่า ความไม่เท่าเทียมกันและการกดขี่ทางสังคมบางอย่างแสดงถึงความไม่เป็นธรรม
แต่อาจสรุปได้ว่า ภายใต้ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของศาสนาพุทธนั้น การกระทําใดๆ ที่ดําเนินไปอย่าง
สอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในธรรมชาติ (ปฏิจจสมุปบาท) ก็ถือว่าถูกต้องและเป็นธรรม (ชาญณรงค์,
2550:139) ความเป็นธรรมจึงหมายถึง การทีบ่ คุ คลได้รบั ผล (ประโยชน์) ตอบแทนตามความเหมาะสมแห่งเหตุปจั จัย
สถานภาพและการกระท�ำของตน และมีความเป็นธรรมอยู่ 2 ระดับ คือ ความยุตธิ รรมทางศีลธรรมหรือความยุตธิ รรม
ตามธรรมชาติที่อิงอยู่กับค�ำสอนเรื่องกฎแห่งกรรม และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความเที่ยงธรรม
(fairness) ในด้านต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อการด�ำรงชีวิตในสังคม การกระจายรายได้หรือสวัสดิภาพทางสังคม
และการได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตไปตามเป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของปัจเจกบุคคลด้วย (ชาญณรงค์,
2550; เครือข่ายพุทธิกา และศูนย์วจิ ยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2551)

4.2 ความเป็นธรรมภายใต้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์
ความสัมพันธ์ทางสังคม และอาจรวมถึงความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจทางการเมืองของไทยในช่วงที่เป็นรัฐ
ก่อนสมัยใหม่นนั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ระหว่างขุนนางกับไพร่ ซึง่ ก�ำลังคนในปกครองมีความส�ำคัญมากกว่า
เชื้อชาติ ดังที่เสกสรรค์ (2553) สรุปว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของรัฐไทยโบราณนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
ความภั ก ดี ค ่ อ นข้ า งแคบและเปราะบาง ด้ ว ยขึ้ นอยู่กับความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของชนชั้นปกครอง ดังนั้น
ในความสัมพันธ์แบบบรรณาการ และกลไกการควบคุมก�ำลังคนที่ไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์นัก วิถีทางวัฒนธรรมหรือ
ความสัมพันธ์แบบนายบ่าวทีถ่ กู ก�ำกับโดยคุณธรรมทางศาสนา จึงกลายเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการยึดโยงความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์นี้ให้ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างส�ำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะ
การเลิกควบคุมก�ำลังคนเข้าไว้ในสังกัด ระบบขึ้นต่อศูนย์อ�ำนาจหลวมๆ แบบเก่าถูกแทนที่ด้วยการใช้แนวคิดแบบ
อ�ำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนแบบใหม่ มีการจัดตัง้ กระทรวง ทบวง กรมทีก่ ลายเป็นกลไกการใช้อ�ำนาจตามบรรทัดฐาน
ใหม่ในการปกครอง นั่นคือประมวลกฎหมายฉบับต่างๆ ซึ่งกลายเป็นเส้นแบ่งส�ำคัญระหว่างหน้าที่สาธารณะกับ
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ผลประโยชน์สว่ นตัว (เสกสรรค์, 2553:51-52) แต่วฒ
ั นธรรมแบบอุปถัมภ์ยงั คงมีบทบาทส�ำคัญในเครือข่ายทางสังคม
ที่ประกอบด้วยคนในชนชั้น สถานะ และฐานะสูงต�่ำไม่เท่ากัน การยืนยันสิทธิและความเสมอภาคระหว่างบุคคลไม่มี
ความส�ำคัญแต่อย่างใด ความคิดเรื่องความยุติธรรมจึงเป็นเรื่องของแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคนในชั้นทาง
สังคมทีม่ สี ถานภาพ (ตามชาติกำ� เนิด) อ�ำนาจ และสิทธิไม่เท่าเทียมกัน โดยคนในแต่ละชัน้ ทางสังคมรับรูอ้ ตั ลักษณ์
สถานภาพ และหน้าที่ที่แตกต่างของตัวเอง ผ่านการสร้างระบบสัญลักษณ์ พิธีกรรม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของรัฐ
ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี้ยอมรับว่า ความยุติธรรมคือการได้และการเสียสิ่งต่างๆ ตามสถานภาพทางสังคม
ที่ตนมีอยู่ ความไม่เสมอภาคจึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรม
โดยนัย พุทธศาสนาไม่ได้เป็นรากฐานของความยุติธรรมอีกต่อไป หากแต่เป็นพระปัญญาบารมีและ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์ ผูม้ ชี าติกำ� เนิดเป็น ‘เจ้า’ (royalty) ดังทีส่ มเด็จฯกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ทรงชี้แจงว่า เฉพาะคนที่เกิดมาเป็น ‘เจ้า’ เท่านั้นที่มี ‘ideal’ ซึ่งแปลว่า ‘ศีลธรรม’ ผู้น�ำหรือพระมหากษัตริย์จึง
ย่อมมี ‘ศีลธรรม’ สูงส่งเหนือผู้อื่น ส่วนประชาชนคือคนที่ยังโง่อยู่ ย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือความยุติธรรม ต้องรอให้
พระมหากษัตริย์ทรงอ�ำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดแก่ชีวิตของทุกคนในรัฐ (สายชล, 2546ข) ดังนั้น พระบรม
ราชโองการคือแหล่งทีม่ าของความยุตธิ รรม ชีวติ ของประชาชนจึงขึน้ อยูก่ บั ความยุตธิ รรมทีร่ ฐั เป็นผูอ้ �ำนวยให้มากขึน้
เรื่อยๆ ความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การได้รางวัลและการลงโทษมาจากรัฐที่มีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้น

4.3 ความเป็นธรรมในยุคตามผู้น�ำ
อิทธิพลของวัฒนธรรมอุปถัมภ์ทสี่ ง่ ผ่านและยังคงหลงเหลืออยูใ่ นแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของไทยนัน้
ท�ำให้การจัดสรรอ�ำนาจ ทรัพยากร และผลประโยชน์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มีลกั ษณะเล่นพรรคเล่นพวก
ซึ่งท�ำให้การปกครองโดยหลักนิติธรรมพัฒนาได้ช้ามากในสังคมไทย (เสกสรรค์, 2553) ดังที่ปรากฏว่า ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แนวคิดส�ำคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างรัฐชาติไทยก็คือ ลัทธิผู้น�ำ
(Elitism) ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาชาติขึ้นอยู่กับผู้น�ำที่มีบุคลิกภาพพิเศษ รวมทั้งมีสติปัญญาและคุณธรรมเหนือกว่าผู้อื่น
ผู้น�ำชาติจึงส�ำคัญต่อชะตากรรมของคนในชาติ มีอ�ำนาจสูงสุดที่จะปกครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หรืออยู่ดี
กินดี น�ำไปสู่การยอมรับอ�ำนาจและความส�ำคัญของผู้น�ำ โดยเฉพาะในฐานะผู้อ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
เสมอหน้ากันตามแต่สถานภาพ
ความยุติธรรมในที่นี้ จึงเป็นความไม่เสมอภาคโดยไม่ขัดต่อค่านิยมเชิงศีลธรรมที่ยึดถือกันอยู่ในสังคมไทย
ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักที่ต�่ำที่สูง ความกตัญญูกตเวที ความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความเสียสละ การถือว่าส่วนรวมส�ำคัญ
กว่าส่วนย่อย ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐสามารถกระท�ำการใดๆ ในนามของผลประโยชน์ของชาติหรือสังคมส่วนรวมได้
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงความยุตธิ รรม ดังทีห่ ลวงวิจติ รวาทการระบุวา่ “สิทธิทจี่ ะท�ำอะไรตามใจชอบโดยไม่คดิ ถึงประโยชน์
ส่วนรวมนัน้ ควรรอนเสียได้เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม เพราะถ้าปล่อยให้ประโยชน์สว่ นตัวบุคคลขัดกับประโยชน์สว่ นรวม
อยู่ได้แล้ว ก็เป็นทางแห่งความล่มจมของชาติ” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2502: 279)
ดังนัน้ ภายในสังคมไทยทีธ่ งชัย (2554) เรียกว่า สังคมอินทรียภาพแบบพุทธนัน้ มีแนวคิดพืน้ ฐานทีเ่ น้นว่า สังคม
จะปกติสุขและเคลื่อนตัวพัฒนาไปได้ก็ต่อเมื่อหน่วยต่างๆ ของสังคมรู้จักหน้าที่ของตนและท� ำงานอย่างประสาน
สอดคล้องกัน (harmony) เปรียบเสมือนอวัยวะต่างๆ ของร่างกายซึง่ มีหน้าทีต่ า่ งๆ กัน ความส�ำคัญไม่เท่ากัน แต่ตอ้ ง
ประสานสอดคล้องกันจึงจะไม่เจ็บป่วย สังคมไทยจึงประกอบด้วยผู้คนที่มีบุญบารมีไม่เท่ากัน และต้องยอมรับ
ความสูงต�่ำนัน้ ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเชือ่ ฟังผูน้ �ำและการรับผลประโยชน์จากการท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
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ทีแ่ ตกต่างกันนัน้ จึงเป็นคุณสมบัตอิ นั จ�ำเป็นของบุคคลทีส่ งั กัดขึน้ ต่อผูอ้ นื่ มากกว่าจะเป็นเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพซึง่ เป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของปัจเจกชน
ดังจะได้เห็นได้ชัดเจนในเรื่องผลกระทบส�ำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ก็คือ
การผลักกรรมกรและชาวนาให้กลายเป็นชนชายขอบผูอ้ ยูห่ า่ งไกลจากการได้รบั ความยุตธิ รรม ขณะทีผ่ นู้ ำ� รัฐยังคงอยู่
ในฐานะเป็นแหล่งที่มาของความยุติธรรม ซึ่งยังคงมีความหมายอย่างแคบที่เป็นเพียงการท�ำหน้าที่และแสวงหา
ความเจริญก้าวหน้าของตนตามชั้นทางสังคมนั้นๆ โดยไม่ก้าวก่ายผู้อื่น ความยุติธรรมจึงไม่ได้หมายถึงการกระจาย
รายได้อย่างเสมอภาค ไม่ใช่การแข่งขันอย่างเสรีในภาคเศรษฐกิจ ไม่รังเกียจที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นคุณในระบบ
อุปถัมภ์ซึ่งไม่เสมอภาคและขาดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน ในแง่นี้ ความยุติธรรมจึงไม่ได้หมายถึงความเป็นธรรม
ทางสังคมแต่อย่างใด (สายชล, 2546ข)

4.4 ความยุติธรรมสมัยใหม่และความเป็นธรรมทางสังคม
ระบบยุติธรรมในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ประเทศใน พ.ศ. 2475 เมือ่ เปลีย่ นอ�ำนาจตุลาการเป็นส่วนหนึง่ ของอ�ำนาจอธิปไตย ซึง่ มาจากปวงชนชาวไทย แทนที่
จะมาจากพระมหากษัตริย์ดังแต่ก่อน พระมหากษัตริย์เป็นเพียงผู้ใช้อ� ำนาจตุลาการทางศาลในนามของปวงชน
ชาวไทย และเป็นการใช้อำ� นาจภายใต้กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ นอกจากนีก้ ย็ งั มีการก�ำหนดในรัฐธรรมนูญถึงสิทธิในชีวติ
ในเสรีภาพ ในทรัพย์สิน หน้าที่ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ
ของมนุษย์ ความคิดส�ำคัญที่แฝงอยู่ในระบบยุติธรรมปัจจุบันคือ distributive justice ซึ่งเกี่ยวพันกับการแบ่งสรร
ปันส่วนสิทธิอ�ำนาจหน้าที่ และภาระความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกของสังคม
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา กล่าวได้วา่ มีการขยายตัวของปริมณฑลสาธารณะ ภาคประชา
สังคม และการเมืองภาคประชาชนเกิดขึน้ อย่างกว้างขวางในสังคมไทย โดยเฉพาะการขยายตัวของสิทธิทางการเมือง
(political right) และสิทธิพลเมือง (civil right) น�ำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องและผลักดันประเด็นปัญหาภายใต้
แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในมิติของความเท่าเทียมเสมอภาคกันทางสังคม ทั้งนี้
อาจเป็นผลทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในสังคมไทยอย่างขนานใหญ่ชว่ งทศวรรษ 2500 เป็นต้น
มา เช่น พื้นฐานเศรษฐกิจของภาคเอกชนพัฒนาเข้มแข็งขึ้น การขยายตัวเพิ่มขึ้นของความรู้และวิชาชีพต่างๆ ขณะที่
ภาคเกษตรกรรมในชนบทก็มกี ารเคลือ่ นตัวและขยายประสบการณ์กว้างขวาง การแบ่งแยกชนชัน้ สูงต�่ำตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและรสนิยมทางวัฒนธรรมคลายตัวลง เปิดพื้นที่ให้อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากขึ้น การเคารพ
สิทธิพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาคประชาสังคมขยายตัวกว้างขวางในทุกประเด็นเคลื่อนไหวทาง
สังคม โดยเฉพาะในฐานะพลังต่อรองกับภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ค่านิยมของสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นปัจเจกชนสูงขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น รวมทั้งรู้สึกมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก และแสดง
ความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น (ธีรยุทธ, 2548)
ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้แนวคิดก้าวหน้านิยม (progressivism) ท�ำให้เกิดค�ำถาม
ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนหรือตลาดด้วยการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่กลับส่งผลเป็นความเหลื่อมล�้ ำในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความมั่งคั่งและอิทธิพลครอบน� ำของ
อภิสิทธิ์ชน การเมืองที่ยุติธรรม และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ซึ่งน�ำไปสู่การตั้งค�ำถามและตรวจสอบความไม่เป็นธรรม
ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและมิติอื่นๆ มากขึ้น ทั้งยังกล่าวได้ว่า กระบวนทัศน์ในเรื่องความเป็นธรรมของสังคมไทย
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ยังได้รบั อิทธิพลจากการขับเคลือ่ นความคิดและการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมในระดับสากล ทัง้ จากประเด็น
เรื่องสิทธิมนุษยชน คุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขพื้นฐาน การแก้ปัญหาความยากจน
ความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนท� ำให้
ประเด็นความเป็นธรรมทางสังคมกลายเป็นประเด็น
ถกเถียงและถูกผลักดันอย่างกว้างขวางในสังคม
ตลอดมา โดยเฉพาะในการต่อสู้เรื่องสิทธิสังคม
สิทธิชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญในการต่อสู้ต่อรองระหว่างรัฐและการเมือง
ภาคประชาชนอย่างกว้างขวางในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540
ความคิดเรือ่ งความเป็นธรรมในสังคมสมัยใหม่ ไม่เพียงเกิดขึน้ บนพืน้ ฐานความคิดทีม่ องว่ามนุษย์ทกุ คนเกิดมา
เสมอภาค มีคณ
ุ ค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน หากแต่ยงั อยูบ่ นพืน้ ฐานความคิดเรือ่ งอืน่ ๆ เช่น หลักการพืน้ ฐาน
ของแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นหลักการสากล ที่ถือว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และมีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่เกิด
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ทั้งในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติ ทรัพย์สิน ชาติกําเนิด หรือสถานภาพทางสังคม มนุษย์ทุกคนจึงควรได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสและสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันที่จะได้รับส่วนแบ่งในการจัดสรรทรัพยากร
และการดูแลจากสังคม มีโอกาสในการเลือกด�ำเนินชีวติ เท่าๆ กัน รวมทัง้ การรับภาระมากน้อยแตกต่างกันตามสถานะ
และพยายามที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมด้วยกระบวนการให้เหตุผลที่เป็นทางโลกมากขึ้นกว่าทางศาสนา ทั้งนี้
เพื่อให้คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมสามารถเข้าถึงได้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสให้ทัดเทียมกับคนอื่น โดยรัฐ
มีบทบาทส�ำคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้เท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ดี ในภาคปฏิบตั กิ ารของวัฒนธรรมยุตธิ รรมในสังคมไทยนัน้ แม้ในระบบกฎหมายไทยจะมีพฒ
ั นาการ
จากการสร้างระบบเพื่อน�ำไปสู่การมีกฎหมาย การบังคับใช้ และการตีความชี้ขาดโดยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมตามกฎหมาย และแม้วา่ ในกฎหมายระดับต่างๆ จะมีมาตราว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของ
ทุกคนในสังคม แต่ความเท่าเทียมเสมอภาคกันในสังคมไทยยังเป็นเพียงอุดมคติของความเป็นธรรมทางสังคม
เนื่องจากมักจะพบเห็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตประจ�ำวันได้เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรชายขอบทั้ง
หลาย ไม่วา่ จะเป็นกรณีคนยากจน ได้แก่ ชาวนาชาวไร่ เกษตรกรทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน แรงงานรับจ้าง คนทีไ่ ม่มที อี่ ยูอ่ าศัย
ฯลฯ ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นประชากรชายขอบในมิตขิ องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และมักจะต้องเสียสละหรือถูกเอารัดเอา
เปรียบในนามของการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้นน้อยมาก กิจกรรมเหล่านี้
ไม่ได้ด�ำเนินไปอย่างอิสระบนพื้นฐานความยุติธรรมเสมอไป หากแต่สัมพันธ์อย่างยิ่งกับมิติทางการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ดังกรณีของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในสังคมไทย ซึ่งเป็นคนชายขอบในทางพื้นที่
ภูมิศาสตร์ เนื่องจากมักอาศัยอยู่ตามพรมแดน หรืออาจข้ามไปมาระหว่างรัฐ ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
ที่ใช้อ�ำนาจในการตั้งถิ่นฐาน การก�ำหนดสถานะพลเมือง การเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการได้รับสัญชาติ
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ฯลฯ หรือกรณีชนมลายูมุสลิมที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลาม การก�ำหนดนโยบายทางวัฒนธรรมภายใต้วิธีคิด
ที่อิงอยู่กับพุทธศาสนาและวิถีไทยภาคกลาง จึงเป็นการครอบน�ำและกีดกันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลเป็น
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จนทุกวันนี้

5. บทสรุปของ (การมองหา) ความเป็นธรรมในคนชายขอบ
การมองหาความเป็นธรรมในคนชายขอบท�ำให้ได้เห็นว่า สังคมไทยมองความเป็นธรรมในความหมายต่างๆ
กัน มีทั้งที่เป็นความเป็นธรรมทางศีลธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา ความยุติธรรมตามพันธะของระบบ
ควบคุมคนในสังกัดหรือวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�ำนาจที่มีเหนือกว่า
ทัง้ อ�ำนาจทางการเมืองการปกครอง ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ความเป็นธรรมทางสังคมทีอ่ งิ กับ
สิทธิมนุษยชน และการจัดสรรทรัพยากรของสังคมให้คนด้อยโอกาสหรือคนทีถ่ กู กดทับไว้ในสังคมได้รบั โอกาสในชีวติ
เท่าเทียมกับคนอื่นๆ แต่ในกลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนชายขอบ ที่ซึ่งความยุติธรรม ความเจริญก้าวหน้า โอกาส
ในการด�ำรงชีวิต สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และความเสมอภาคเท่าเทียมจากศูนย์กลางยังส่องลงไปไม่ถึงนั้น เป็นพื้นที่
ซึ่งแสดงให้เห็นการปะทะกันของความคิดว่าด้วยความเป็นธรรมในลักษณะและความหมายต่างๆ ชัดเจนที่สุด
สังคมไทยมีการศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาของกลุ่มคนชายขอบไม่น้อย ทั้งในแง่ของกระบวนการเป็น
คนชายขอบที่เกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทางตรงข้ามกัน คือ เกิดจากการถูกกีดกัน ถูกท�ำให้ไร้อ�ำนาจ และถูกตีตรา ท�ำให้
แปลกแยกจากสังคมส่วนใหญ่และกลายเป็นคนชายขอบในทีส่ ดุ และการเป็นคนชายขอบทีเ่ กิดจากการถูกดึงให้เข้าไป
มีสว่ นร่วมกับกระบวนการ โดยเฉพาะการพัฒนา แต่กลับน�ำไปสูก่ ารสร้างอัตลักษณ์ทแี่ ปลกแยกและเป็นคนชายขอบ
(อานันท์, 2549) ในแง่ของการศึกษาถึงบริบทและเงื่อนไขปัจจัยของการท�ำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลายเป็นคนชาย
ขอบ เช่น การสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติทกี่ ดความแตกต่างของชนกลุม่ ต่างๆ ไว้ภายใต้ความเหมือนของเอกลักษณ์ไทย
การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์ และความพยายามสร้างอัตลักษณ์ความหมาย
ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ และในแง่ของการเผชิญความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ของคนชายขอบ เช่น
การถูกรอนหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต ไม่ได้รับหรือถูกบิดเบือนความเป็นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรม การต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิในการร่วมจัดสรรทรัพยากรของสังคม การไม่ได้รับการยอมรับอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เป็นต้น (ดังตัวอย่างที่หยิบยกในบทโหมโรง)
ภายใต้สถานการณ์ไม่เป็นธรรมของกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้งที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อย คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น
แรงงานข้ามชาติ คนหลากหลายทางเพศ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้ติดยาเสพติด คนยากคนจน พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม การยอมรับในอัตลักษณ์ การสร้างความหมาย
และการสร้างพื้นที่ทางสังคม หรือการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานและบริการสังคมก็ตาม ต่างสะท้อนให้เห็นถึง
การตัง้ ค�ำถามกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในความสัมพันธ์ทางสังคม ทีเ่ คยสร้างความรูแ้ ละภาพความจริงให้กบั สังคม
และคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม และได้รับการปฏิบัติอย่างแตกต่างกันจากความแตกต่างของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น
ความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของตนเองและคนอื่นๆ
อย่างเสมอภาคกัน และทุกคนพร้อมที่จะกระจายผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบทางสังคมตามสถานภาพ
อย่างเหมาะสมนั้น ดูจะเป็นความเป็นธรรมที่ห่างไกลความเป็นจริงอย่างยิ่งส�ำหรับคนชายขอบ ด้วยเหตุที่สังคม
ไทยยังคงมองคนชายขอบจากแง่มุมของความแตกต่าง ความเป็นอื่น และแทบจะไม่มีทางเท่าเทียมกันได้
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนิยามความหมายในการจ�ำแนกเพื่อจัดกลุ่มประชากร ซึ่งในบางกรณีส่งผล
ต่อจ�ำนวน และการกระจายตัวของกลุ่มประชากรชายขอบในประเทศไทย โดยยก 4 กรณีตัวอย่างได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย
คนไร้รัฐตามกฎหมาย หรือคนไร้สัญชาติ เด็กไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และคนจน บทความนี้พบว่าการให้คำ� นิยามหรือความหมาย
ของ “คนชายขอบ” มีระดับในการอธิบายความที่หลากหลาย และมีความเป็นพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม ในการนิยาม
ความหมายเพื่อท�ำความเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในบางครั้งกลับยิ่งเพิ่มความรุนแรง หรือเป็นการตอกย�้ำให้ภาพความเป็นชายขอบ
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ กว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนพบว่า การให้นยิ ามความหมายมีนยั ส�ำคัญต่อการนับจ�ำนวนประชากร และส่งผลต่อทิศทาง
ในการก�ำหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศ
ค�ำส�ำคัญ: ชายขอบ, สภาวะชายขอบของสังคม, กลุ่มชาติพันธุ์, คนไร้สัญชาติ, แรงงานข้ามชาติ, คนจน

Abstract

This article defines marginalised populations by group and considers their effect in numbers and dispersion
in Thailand through four example cases, namely the ethnics, the stateless persons/children, migrant labour and the
poor. Marginalised people are defined in several terms and dynamics through the context of social changes. To
understand certain groups, sometimes a definition makes a group more marginalised. Nevertheless, such definition
is an important implication for counting population that in addition affects policy direction and development.
Keywords: marginality, marginalistion, ethnic group, stateless person, migrant labour and the poor.
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1. น�ำเรื่อง
กระทรวงมหาดไทยและส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บข้อมูลประชากรระดับชาติ
โดยอาศัยแหล่งข้อมูลทางประชากรทีส่ ำ� คัญคือ ระบบทะเบียนราษฎรและส�ำมะโนประชากร การเก็บข้อมูลประชากรนี้
สันนิษฐานว่า อาจเริม่ ต้นจากการจดทะเบียนชายฉกรรจ์เพือ่ ไว้ใช้ในราชการสงคราม และมีการพัฒนาการเก็บข้อมูล
ประชากรเรื่อยมา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2452 ก็มีการแจงนับประชากร
ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการท�ำส�ำมะโนประชากรครั้งแรก และท�ำต่อมาเป็นระยะใน พ.ศ. 2462, 2472,
2480 และ 2490 เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�ำทะเบียนประชากร จนประมาณปี พ.ศ. 2495 จึงได้เริ่มแยก
การท�ำส�ำมะโนประชากรออกจากทะเบียนราษฎรอย่างชัดเจน และมีการท�ำส�ำมะโนประชากรในความหมาย
ปั จ จุ บั น 3เป็ น ครั้ ง แรก เมื่ อ พ.ศ. 2503 และต่ อ มาใน พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543 และ 2553
ส่วนการทะเบียนราษฎรก็ได้มกี ารพัฒนาต่อเนือ่ งโดยปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยด้วยข้อมูลจากการจดทะเบียนการเกิด
การตาย และการแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก แทนการแจงนับประชากรใหม่ทุก 10 ปีเหมือนในอดีต (รศรินทร์ และคณะ,
2551)
การนับประชากรโดยทัว่ ไปนัน้ มีการแบ่งประชากรออกเป็นกลุม่ ต่างๆ จะโดยตัง้ ใจหรือไม่กต็ าม กระบวนการนี้
ได้ “กีดกัน” ประชากรบางกลุ่มให้หลุดออกไปจากสังคมไทย (social exclusion) ท�ำให้เกิดภาพแบ่งแยกระหว่าง
คนกลุม่ ใหญ่และคนกลุม่ น้อยในประเทศ และด้วยความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจทีไ่ ม่เท่าเทียมกัน เช่น ระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั
และประชาชนผูด้ อ้ ยฐานะทางเศรษฐกิจ จึงสร้างความเป็นชายชอบ (marginalisation) ให้กบั ประชากรหลากหลายกลุม่
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐที่ส่งผลส�ำคัญต่อการให้นิยามความหมายในการจ�ำแนก
ประชากรออกเป็ น กลุ ่ ม ต่ า งๆ ว่ า เป็ น กระบวนการส�ำ คั ญ ที่ ผ ลั ก ให้ ป ระชากรกลุ ่ ม ต่ า งๆ กลายเป็ น ชายขอบ
(marginalised) จากประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากนิยามดังกล่าวได้ส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
การนับจ�ำนวนและการกระจายตัวของประชากรกลุ่มต่างๆ ซึ่งในบางครั้งกลายเป็นการกีดกันประชากรบางกลุ่ม
ให้ออกไปอยู่นอกขอบมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและกระบวนการให้นยิ ามสูค่ วามเป็นชายขอบนัน้ ถูกน�ำไปศึกษาชีวติ ของกลุม่ คนทีถ่ กู มองว่าไร้อำ� นาจ
และด้อยสิทธิในสังคมไทยจากมุมมองหลากหลายสาขา ในมุมมองของนักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา “คนชายขอบ”
คือกลุม่ ประชากรทีอ่ ยูช่ ายขอบของสังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจหลัก หรือคนกลุม่ น้อยทีถ่ กู เบียดขับให้อยูว่ งนอก
ของประชากรกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึง ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกกีดกัน
ออกจากระบบการต่อรองอ�ำนาจ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานหรือการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้ กลุม่ ประชากร
ที่ง่ายต่อการถูกครอบง�ำทางความคิดและวัฒนธรรม ขาดความมั่นคงในสังคม ลักษณะ “คนชายขอบ” อาจแตกต่าง
จากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ
และชนชั้นทางสังคม (สุริชัย, 2550; ชมพู, 2554; พงษ์เทพ, 2554; สุริยา และพัฒนา, 2542)
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ส�ำมะโนประชากรในความหมายปัจจุบัน คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคนในขอบเขตที่ก�ำหนด โดยข้อมูล
อ้างถึง ณ เวลาที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ และน�ำเสนอผล ซึ่งในความหมายนี้ใช้กับส�ำมะโนเคหะ (Housing Census) ด้วย
เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากประชากรทุกคนเป็นที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนแทน (United Nations, 1997 อ้างใน รศรินทร์ และคณะ, 2551)
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คนชายขอบยังหมายถึง “ผู้ไร้อ�ำนาจ” ซึ่งได้แก่ การไร้อ�ำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็น
ผลมาจากการไม่มีทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าไม่ถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และการเข้าไม่ถงึ สวัสดิการของรัฐ (นภาพร, 2552) ในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง ความเป็น
คนชายขอบคือคนที่ด้อยอ�ำนาจ คนที่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนกลุ่มใหญ่ ยากไร้ เพศด้อย ไม่มีต�ำแหน่งทางสังคม หรือ
เรียกรวมๆ ว่าเป็น “คนอืน่ ” ท�ำให้คนเหล่านีถ้ กู กีดกันซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่า มีโอกาสทีจ่ ะถูกเบียดขับออกจากสังคม ไม่วา่ จะ
เป็นในบริบททางภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ชาติพนั ธุ์
(สุริชัย, 2550)
ส�ำหรับกระบวนการท�ำให้คนหรือคนกลุ่มใดเป็นชายขอบนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดจากกลุ่มคน
ที่เป็นคนชายขอบเอง แต่เกิดจากการถูกท�ำให้กลายเป็นชายขอบโดยผู้มีอ�ำนาจเหนือกว่า ในงานศึกษาของ Sirnes
(1999) ได้อธิบาย กระบวนการกลายเป็นชายขอบว่าก่อรูปขึ้นจากวาทกรรมของกรอบความคิดใหญ่ๆ 3 กรอบ
(Sirnes, 1999 อ้างใน Andersson, 2003) คือ
(1) กรอบความคิดเรื่องความเสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียม (equality/inequality discourse)
ในกระบวนการตัดสินความเป็นชายขอบมักมองในแง่ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของ
ผู้ได้รับและไม่ได้รับสวัสดิการ
(2) กรอบความคิ ด เรื่ อ งความปกติ ห รื อ ความเบี่ ย งเบน (normality/deviance discourse)
ในกระบวนการถูกท�ำให้เป็นชายขอบมักตั้งอยู่บนฐานประสบการณ์และทัศนคติของคนในสังคมนั้นว่า
คนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ มีความเบีย่ งเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม (social norms) และบริบทของชุมชน
(moral community) ที่อาศัยอยู่
(3) กรอบความคิดเรื่อง “พวกเรา” หรือ “พวกเขา” (us/others discourse) ในกระบวนการถูกท�ำให้
เป็นชายขอบมักจะผูกกับแนวคิดเรื่องความเป็นรัฐ-ชาติ ที่มีการแบ่งเราแบ่งเขา และแบ่งความแตกต่าง
ของกลุ่มคนตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และประเพณี
ทัง้ 3 วาทกรรมเป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความไม่เท่าเทียมและความไม่เป็นธรรมทางสังคม ความเป็น “คนชายชอบ”
จึงเสมือนเป็นพื้นที่สีเทา (grey zone) ที่คนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้รับการยอมรับและขับออกจากกลุ่มใหญ่ในสังคม
ได้เท่าๆ กัน ด้วยเหตุนี้ คนบางกลุ่มในสังคมไทยจึงมีภาพของความเป็นชายขอบที่ไม่ชัดเจน และมีโอกาสเปลี่ยน
สถานภาพเป็นชายขอบและไม่เป็นชายขอบได้เท่าๆ กัน การให้ความหมายของคนชายขอบในระยะหลังจะหลีกเลีย่ ง
การชี้เฉพาะเจาะจงความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยค�ำจ�ำกัดความที่ชัดเจน (Sirnes, 1999 อ้างใน
Andersson, 2003)
ส�ำหรับความหมายและคุณลักษณะของคนชายขอบนั้น Gurung & Kollmair (2005) อธิบายด้วย
2 กรอบแนวคิดหลักๆ คือ (1) แนวคิดด้านสังคม (societal framework) ในมิติของประชากร ศาสนา วัฒนธรรม
โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงทรัพยากรของปัจเจกหรือกลุ่ม โดยเน้น
การท�ำความเข้าใจ การอธิบายสาเหตุของการถูกเบียดขับ ความไม่เท่าเทียม ความอยุติธรรมของสังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดเรือ่ งความเสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียมของ Sirnes และ (2) แนวคิดเกีย่ วกับขอบเขต เขตแดน
(spatial framework) โดยใช้ที่ตั้งหรือระยะทางจากจุดศูนย์กลางการพัฒนาเป็นตัวก�ำหนดความเป็นชายขอบ
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ทั้งนี้ แนวคิดด้านสังคมและขอบเขตนี้มีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ ดังตัวอย่างการให้ความหมายว่ากลุ่มชาติพันธุ์
เป็นประชากรชายขอบนัน้ ขึน้ อยูก่ บั แนวคิดเชิงพืน้ ที่ การอาศัยในพืน้ ทีห่ า่ งไกลหรือตามตะเข็บชายแดน มีวฒ
ั นธรรม
ที่แตกต่างกับคนกลุ่มใหญ่ และส่วนทางสังคมก็คือ การไม่ได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน เช่น
การศึกษา การท�ำงาน และสาธารณสุข เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า ความเป็น “คนชายชอบ” เสมือนเป็นพื้นที่สีเทา (grey zone) ที่คน
กลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้รับการยอมรับและขับออกจากกลุ่มใหญ่ในสังคมเท่าๆ กัน ซึ่งในระยะหลัง กลุ่มแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ หลีกเลี่ยงการให้ความหมายที่ชี้เฉพาะเจาะจงความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยค�ำจ�ำกัดความ
ที่ชัดเจน (Pedersen, 1996 อ้างใน Andersson, 2003) ดังที่พบว่า คนบางกลุ่มในสังคมไทยมีภาพของความเป็น
ชายขอบที่ไม่ชัดเจน และในเวลาที่แตกต่างกัน ก็มีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพเป็นชายขอบและไม่เป็นชายขอบ
ได้เท่าๆ กัน จากค�ำจ�ำกัดความดังกล่าว กลุ่ม “ประชากรชายขอบ” จึงอาจหมายถึง ชาวเขาเผ่าต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์
ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพลี้ภัย คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ คนยากจน คนจนเมือง ชาวสลัม คนขอทาน คนเก็บขยะ คนไร้บ้าน
คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงานนอกระบบ แรงงานเหมาช่วง ผู้ติดเชื้อเอดส์
ผู้ติดยาเสพติด แม่เลี้ยงเดี่ยว คนรักเพศเดียวกัน และหญิงบริการ เป็นต้น
ขณะที่ความหมายของ “คนชายขอบ” สามารถลื่นไหลไปตามพลวัตของสิ่งต่างๆ ตามกระแสของการพัฒนา
โลกาภิวตั น์ หรือสิง่ อืน่ ใดก็ตามแต่ บทความนี้ ผูเ้ ขียนมีวตั ถุประสงค์หลักคือ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการนิยามความหมาย
ในการจ�ำแนกเพือ่ จัดกลุม่ ประชากร ซึง่ ส่งผลต่อจ�ำนวนและการกระจายตัวของกลุม่ ประชากรชายขอบในประเทศไทย
โดยใช้กรอบความคิดของ Sirnes (1999) และ Gurung & Kollmair (2005) ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่อง
ความเสมอภาคหรือเท่าเทียม (equality/inequality discourse) ความปกติหรือความเบี่ยงเบน (normality/
deviance discourse) ความเป็น “พวกเขา” “พวกเรา” (us/others discourse) และลักษณะทางภูมิศาสตร์
(geography) เป็นกรอบในการอธิบาย 4 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐตามกฎหมาย
หรือคนไร้สญ
ั ชาติ เด็กไร้สญ
ั ชาติ แรงงานข้ามชาติ และคนจน (ตาราง 1) และแสดงให้เห็นถึงจ�ำนวนและการกระจาย
ตัวของกลุ่มประชากรชายขอบในประเทศไทยด้วยแผนที่
ตาราง 1 กรอบแนวคิดของการให้ค�ำจ�ำกัดความ “ประชากรชายขอบ”
ประชากรชายขอบ
1. ชนกลุ่มน้อย
2. คน/เด็กไร้สัญชาติ
3. แรงงานข้ามชาติ
4. คนจน

กรอบแนวคิดของการศึกษา
ความเสมอภาคหรือ
ความปกติหรือ
“พวกเขา”
ความไม่เท่าเทียม
ความเบี่ยงเบน
“พวกเรา”
(The equality/
(The normality/
(The us/others
inequality discourse deviance discourse)
discourse)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์
(Geography)
√
√
√

ประชากรชายขอบในประเทศไทย: มุมมองในเชิงจ�ำนวนและการกระจาย 41

2. ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์4 (ethnic groups)
ในอดีต หากกล่าวถึง “ประชากรชายขอบ” (marginal people) ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค�ำจ�ำกัดความว่า
หมายถึง “กลุม่ ทีย่ งั ไม่ถกู กลืนเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ใหญ่อย่างสมบูรณ์ กลุม่ ทีล่ ะทิง้ วัฒนธรรมของตนไปบางส่วน และ
ยังไม่เป็นทีย่ อมรับอย่างสมบูรณ์ในวัฒนธรรมใหม่ทกี่ ลายมาเป็นวิถชี วี ติ ของตน ค�ำนีม้ กั จะน�ำมาใช้กบั กลุม่ คนทีอ่ พยพ
เข้ามาอยู่ใหม่ ในกลุ่มคนนี้จะมีวัฒนธรรมต่างๆ ผสมกันมากมาย ดังนั้น ทัศนคติ คุณค่า และแบบอย่างพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจึงมิได้มลี กั ษณะเป็นของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึง่ ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524 อ้างใน สุรชิ ยั , 2550)
นัยของความหมายข้างต้น ก็คือนิยามของ “ชนกลุ่มน้อย” (minority group) ที่หมายถึง “กลุ่มคนซึ่งก�ำหนด
โดยขนาดหรือส่วนของประชากรว่ามีจ�ำนวนน้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ เป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมีแบบอย่าง
วัฒนธรรมย่อยอยูภ่ ายในสังคมใหญ่ ชนกลุม่ น้อยต่างๆ มีเอกลักษณ์หรือพันธะผูกพันกันด้วยเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา
หรือลักษณะอืน่ ๆ ทางวัฒนธรรมทีเ่ ห็นได้ชดั เจนว่าต่างไปจากชนส่วนใหญ่ของสังคม ในสังคมทีม่ ปี ญ
ั หาละเอียดอ่อน
ในทางเชือ้ ชาติมกั พบว่า ชนกลุม่ น้อยตกอยูใ่ นฐานะทีถ่ กู เดียดฉันท์และได้รบั การปฏิบตั ไิ ม่เท่าเทียมกับคนกลุม่ ใหญ่”
(สุริชัย, 2550:11-12)
กลุม่ ชาติพนั ธุห์ รือชนกลุม่ น้อยในประเทศไทย เกิดขึน้ เมือ่ รัฐบาลไทยไม่ยอมรับว่าประเทศไทยมีชนเผ่าพืน้ เมือง
จึงเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (นอกเหนือจากคนไทย) ว่า “ชนกลุ่มน้อย” โดยในความหมายของรัฐ คือ ชนเผ่าหรือ
คนต่างชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยรวมกันกับชนเผ่าอืน่ ทีม่ จี ำ� นวนมากกว่า “ไม่ใช่/ไม่เป็นคนไทย” ตามกฎหมาย เป็นคนทีอ่ พยพ
มาจากประเทศอืน่ ทีไ่ ม่ใช่คนไทยดัง้ เดิม ไม่ได้มสี ญ
ั ชาติไทย เข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยชัว่ คราว หรือมีจำ� นวนน้อย
เมือ่ เทียบกับชนกลุม่ ใหญ่ของประเทศไทย เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามแตกต่างจากชนส่วนใหญ่ในด้านเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ์ทางการเมือง สภาพทางภูมิศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน
ในยุคสมัยของการก�ำเนิดรัฐชาติ เมื่อมีการใช้หลักดินแดนก�ำหนดเส้นพรมแดนระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์
แต่ในความเป็นจริงแล้วการติดต่อทางสังคมระหว่างเส้นพรมแดนนี้ไม่สามารถแยกผู้คนขาดจากกันได้อย่างชัดเจน
ในบริเวณตะเข็บชายแดนจึงมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างเป็นเสรี และห่างไกลต่อการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ
ของรัฐ สิ่งเหล่านี้น�ำไปสู่ปัญหาการ “ตกส�ำรวจ” ของกลุ่มคนต่างๆ น�ำไปสู่ปัญหาการที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
ด้วยความทีร่ ฐั ใช้กรอบคิด “พวกเขา-พวกเรา” จ�ำแนกคนทีผ่ ดิ แผกแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม และ
อยู่ไกลความเจริญหรือศูนย์กลาง มาเป็นกรอบในทางการเมืองปกครองคนในประเทศ ด้วยทัศนะที่ว่าหากคนกลุ่มนี้
มีจ�ำนวนมากและมีอ�ำนาจในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจแล้ว อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างอ� ำนาจ รูปแบบ
การปกครอง รวมทัง้ เสถียรภาพและการพัฒนาของประเทศได้ จึงเป็นทีม่ าให้รฐั ได้กำ� หนดแนวนโยบายผสมกลมกลืน
(assimilation) นโยบายการปราบปรามและควบคุม นโยบายแบ่งแยกและปกครองในการปกครองดูแลคนกลุม่ น้อย
โดยรัฐมีแนวนโยบายทีแ่ บ่งออกเป็น 2 วิธคี ดิ หลัก คือ พิจารณาคนกลุม่ น้อยว่าเป็น “คนใน” คือนับรวมเข้าเป็นพลเมือง

4

ค�ำ ‘ชนกลุ่มน้อย’ (minority) มักใช้เรียกกลุ่มคนในประเทศไทยที่มิใช่คนไทย มีจ�ำนวนน้อยกว่า และมีวัฒนธรรมแตกต่างจากคนไทย
ส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงทัศนะเชิงอคติทางวัฒนธรรม (ethnocentrism) ที่แบ่งคนออกเป็นไทย-ไม่ไทย โดยใช้จ�ำนวนและการยึดมาตรฐานทาง
สังคมวัฒนธรรมของคนกลุม่ ใหญ่กว่าก�ำหนด ในทางวิชาการจึงมักใช้ค�ำว่า ‘กลุม่ ชาติพนั ธุ’์ (ethnic groups) ซึง่ เป็นทัศนะทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ethnic identity) และความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity) ของกลุ่มชนต่างๆ (บรรณาธิการ)

42 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ของรัฐ (inclusion) หรือมองว่าเป็น “คนนอก” คือ มิใช่คนของรัฐ (exclusion) กล่าวคือเป็นการปกครอง
แบบกลมกลืนหรือแบ่งแยก (กฤตยา, 2550)
ท�ำให้รัฐชาติในยุคสมัยหนึ่งพยายามหลอมละลายความแตกต่างด้วยนโยบายเชื้อชาติเดียวประเทศเดียว
(one race one nation) ซึ่งในปัจจุบันยังมีอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงมีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย
หลายกลุ่มยังคงสามารถธ�ำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองได้ และอีกหลายกลุ่มถูกรัฐผนวกและกลืนกลายวัฒนธรรม
และอั ต ลั ก ษณ์ ช าติ พั น ธุ ์ ข องตนเองและยอมรั บ เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐ ไทยโดยดี โดยไม่ ถู ก รั ฐ นิ ย ามให้ เ ป็ น
“คนชายขอบ” ในสังคมไทย
จากแนวนโยบายที่เกิดขึ้นจากวิธีคิดหลักดังกล่าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดระเบียบ
เพื่อควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย โดยการออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจ�ำแนกประชากรกลุ่มนี้ ทั้งสิ้น 19 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มจะได้รับสถานะบุคคลและสิทธิในการท�ำงานและการเดินทางออกนอกพื้นทีท่ ี่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ขณะที่
คนกลุม่ นีแ้ ต่เดิมก็อาศัยบนผืนแผ่นดินไทยและมีประวัตศิ าสตร์การตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศไทยมายาวนานกว่าประชากร
กลุ่มใหญ่ของประเทศไทย แต่ประชากรเหล่านี้ยังคงไม่ได้สิทธิ หรือถูกจ�ำกัดสิทธิในการอยู่อาศัย การท�ำงาน
การศึกษา และการได้รับบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะการถูกจ�ำกัดสิทธิในการเดินทาง เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ
ในการเป็นคนไทย และไม่สามารถออกนอกเขตควบคุมเพื่อประกอบอาชีพในเขตอื่นได้ ท�ำให้เมื่อประชากรกลุ่มนี้
ต้องการย้ายถิ่นออกไปท�ำงานนอกเขตควบคุม และได้กลายเป็นแรงงานย้ายถิ่นเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย
(ทิพย์วรรณ, 2551)
ใน พ.ศ. 2545 กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงมนุ ษ ย์
ได้ท�ำการส�ำรวจและจ�ำแนกประชากรกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และไทยพื้นราบ
ทั้งหมด 21 ชาติพันธุ์ พบว่า กลุ่มชาวเขาเป็นกลุ่มที่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ มีจ�ำนวนสูงถึง 923,257 คน ชนกลุ่มน้อย
จ�ำนวน 67,172 คน และชาวไทยราบ จ�ำนวน 212,720 คน รวมจ�ำนวนของประชากรกลุม่ ดังกล่าว คือ 1,203,149 คน
จากตัวเลขของส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2553 พบว่า มีชนกลุม่ น้อย
ที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศรวมจ�ำนวน 303,610 คน ส่วนมากกระจายตัวอยู่ในจังหวัดที่มี
พื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองหลวงของประเทศไทย หรือตามตะเข็บชายแดน โดยที่จังหวัดทางภาคเหนือจะมี
ชนกลุ่มน้อยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของภูมิศาสตร์ที่ว่า ผู้ที่อยู่ขอบริมของแผนที่ก็คือคนชายขอบ
ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย โดยในจ�ำนวน 303,610 คนนี้ เป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นรุ่นพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย
รวม 233,811 คน ซึ่งในฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ ส่วนชนกลุ่มน้อยที่เป็นรุ่นลูก
(ที่เกิดในประเทศไทย) ได้รับเลข 13 หลักที่ขึ้นต้นด้วย ‘7’ มีจ�ำนวน 69,799 คน (ตาราง 2 และรูปที่ 1)
(กฤตยา, 2554)
แม้ ว ่ า ประเทศไทยจะให้ ส ถานะทางการทะเบียนกับคนกลุ่มนี้ เพื่อให้ได้สิทธิพิสูจน์ตัวบุคคลให้ได้รับ
สัญชาติไทย แต่คนกลุ่มนี้ก็ถูกจัดเป็น “พลเมืองชั้นสอง” มีสิทธิไม่เท่าเทียมเหมือนกับคนไทยทั่วไป
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ตาราง 2 จ�ำนวนประชากรชนกลุ่มน้อย ที่ได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลัก
ขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ และ ‘7’ ใน 10 จังหวัดแรก
จังหวัด
เชียงใหม่
กาญจนบุรี
เชียงราย
ตาก
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
กรุงเทพมหานคร
ราชบุรี
ตราด
สระบุรี
จังหวัดอื่นๆ
รวมทั่วประเทศ

รวมชนกลุ่มน้อย (คน)
74,717
54,472
53,372
27,792
19,122
15,287
12,094
7,778
6,293
4,596
28,087
303,610

ชนกลุ่มน้อย (คน)
รุ่นพ่อแม่ (เลข 6) รุ่นลูก (เลข 7)
57,334
17,383
44,304
10,168
40,601
12,771
24,109
3,683
15,635
3,487
15,136
151
5,158
6,936
5,811
1,967
5,200
1,093
301
4,295
20,222
7,865
233,811
69,799

ที่มา: ปรับจาก กฤตยา, 2554 (ค�ำนวณจากสถิติของส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553)

รูปที่ 1 จ�ำนวนประชากรชนกลุ่มน้อย
(ที่ได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วย
เลข ‘6’ และ ‘7’) กระจายรายจังหวัด

ที่มา: ปรั บ จาก กฤตยา, 2554 (ค� ำ นวณจากสถิ ติ ข อง
ส� ำ นั ก บริ ห ารการทะเบี ย น กระทรวงมหาดไทย
ณ เดือนมิถุนายน 2553)
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ในจ�ำนวน “ชนกลุ่มน้อย” ที่มีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ 7 นี้ ตาม พ.ร.บ.การท�ำงานคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 สามารถขอใบอนุญาตท�ำงานได้ จากสถิติการขอรับใบอนุญาตท�ำงานชั่วคราวรายปีของคนกลุ่มนี้ พบว่า
ใน พ.ศ. 2553 มีแรงงาน “ชนกลุ่มน้อย” ที่ได้รับอนุญาตท�ำงานประมาณ 23,340 คน เป็นไทใหญ่มากที่สุด จ�ำนวน
11,792 คน รองลงมาเป็นพม่าและกะเหรี่ยง จ�ำนวน 2,488 และ 1,531 คน ตามล�ำดับ กระจายอยู่ในภาคเหนือ
คือ เชียงใหม่ สูงที่สุด (ร้อยละ 38 หรือ 8,870 คน) เชียงราย (ร้อยละ 16 หรือ 4,254 คน) รองลงมาคือ กรุงเทพฯ
(ร้อยละ 12 หรือ 2,792 คน) และราชบุรี (ร้อยละ 6 หรือ 1,430 คน) และที่น่าสนใจคือมีจ�ำนวนแรงงานชนกลุ่มน้อย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จ�ำนวนน้อยมาก (ตาราง 3)
ตาราง 3 จ�ำนวนของแรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย พ.ศ. 2553
จังหวัด
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. กรุงเทพมหานคร
4. ราชบุรี
5. แม่ฮ่องสอน
6. ล�ำพูน
7. ตาก
8. ปทุมธานี
9. นครปฐม
10. สมุทรปราการ
จังหวัดอื่นๆ
รวมทั่วประเทศ

จ�ำนวน (คน)
8,870
4,254
2,792
1,430
1,165
941
534
491
474
338
2,051
23,340

ที่มา: กรมการจัดหางาน ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553

การที่รัฐมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ โดยใช้กรอบคิดที่ว่า
‘ไม่เป็นพวกเรา’ มองว่า ‘เป็นคนอื่น’ โดยให้ความส�ำคัญกับสัญชาติเป็นหลัก ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ
หรือสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับคนในประเทศ คนกลุ่มนี้จึงเข้าไม่ถึงทรัพยากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับ
สัญชาติไทย การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการต่างๆ อันจะน�ำไปสู่
การมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต ไม่มีอ�ำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่เป็นผลมาจากการไม่มีทรัพย์สินหรือปัจจัย
ในการผลิต ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้ำของรายได้ ที่ท�ำให้เขากลายเป็น ‘คนชายขอบ’ นอกจากนี้แล้ว การมีอคติทาง
ชาติพันธุ์ (การดูถูกเหยียดหยาม) ที่ถูกมองว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด เป็นพวกตัดไม้ท�ำลายป่า ก็ยิ่งท�ำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและมีอคติต่อประชากรกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งเพิ่ม
ความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มนี้มากกว่าเดิม
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3. คนไร้รัฐตามกฎหมาย หรือคนไร้สัญชาติ เด็กไร้สัญชาติ
ส� ำ นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู ้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for
Refugees - UNHCR) ให้นิยาม ‘คนไร้รัฐตามกฎหมาย’ (de jure stateless) ว่าคือ ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็น
‘คนชาติ’ (nationals) โดยกฎหมายของรัฐใดๆ เลย มีคนจ�ำนวนหลายล้านคนบนโลกใบนี้ที่เป็น ‘คนไร้รัฐตาม
ข้อเท็จจริง’ (de facto stateless) เนื่องจากเป็นผู้พลัดถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเอง หรือไม่สามารถ
พิสจู น์สญ
ั ชาติของตนเองได้ หรืออยูร่ ะหว่างการรอพิสจู น์สญ
ั ชาติ คือ แม้จะเป็นพลเมืองของรัฐแต่กไ็ ม่ได้รบั การปกป้อง
คุ้มครองจากรัฐ คนส่วนหนึ่งของกลุ่มหลังนี้จึงเป็น ‘คนไร้สัญชาติ’ (nationality-less) แต่มิได้ไร้รัฐ ทั้งนี้เพราะ
ภาวะไร้รัฐและไร้สัญชาติมักมาจากการเลือกปฏิบัติจากรัฐในการพิจารณาให้สัญชาติต่อคนในรัฐตนเอง จึงท�ำให้
คนไร้รัฐมีความเป็นอยู่ในสภาพเปราะบาง และมีโอกาสสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ และ
ถูกเลือกปฏิบัติ (กฤตยา, 2554)
คนไร้สัญชาติ (stateless person) หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้มีสถานะเป็นสมาชิกของ
ประเทศใด หรือไม่มีประเทศใดรับว่าเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกของประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีฐานะทางกฎหมาย
ที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพียงแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ หรือไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลักฐานในการพิสูจน์
ซึ่ ง บางครั้ ง รั ฐ ก็ เ รี ย กคนไร้ สั ญ ชาติ นี้ ว ่ า คนไร้รั ฐ หากพิจารณาจากหลัก การจดทะเบีย นราษฎรแล้ว คนไร้ รั ฐ
ในประเทศไทยอาจเกิดขึน้ ได้จาก 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) เกิดก่อนการมีทะเบียนราษฎร และตกหล่นจากการส�ำรวจ
(2) ไม่ได้แจ้งเกิด และ (3) ถูกถอนชื่อออก และบุคคลนั้นๆ ก็ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร (พันธุ์ทิพย์, 2550)
ใน พ.ศ. 2548 รัฐไทยประกาศ ‘ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ โดยพยายามจัดท�ำ
ทะเบียนประวัติให้กับบุคคลไร้สัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่ประจ�ำในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา แต่ใน
กระบวนการส�ำรวจเพื่อท�ำทะเบียนประวัติเกิดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่ม
บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิม ปรากฏว่า
คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการส�ำรวจ ผู้ได้รับการส�ำรวจกลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และเนื่องจากมีการตรวจสอบ
พบว่า มีการทุจริตผ่านกระบวนการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการส�ำรวจแล้วไม่ส่งข้อมูล
ให้อ�ำเภอ ท�ำให้การท�ำงานในภาพรวมต้องสะดุด จนต้องปิดการส�ำรวจลงในปี 2552 หลังพบการทุจริตดังกล่าว
(ดรุณี และคณะ, 2553)
จากข้อมูลของส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2553 มีประชากร
ที่ไม่มีสถานะบุคคลจ�ำนวน 210,182 คน (ตาราง 4) และพบว่าประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยกระจายอยู่ใน
จังหวัดที่เป็นชายแดนติดกับพม่า ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีอยู่มากเกินกว่า 10,000 คน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
(53,962 คน) เชียงใหม่ (35,279 คน) ตาก (31,267 คน) กาญจนบุรี (25,421 คน) ระนอง (110,546 คน) และ
แม่ฮ่องสอน (10,102 คน) ตามล�ำดับ (กฤตยา, 2554)

46 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ตาราง 4 จ�ำนวนประชากรที่เป็นคนไร้สัญชาติ ที่ได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’ ใน 10 จังหวัด
จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
กาญจนบุรี
ระนอง
แม่ฮ่องสอน
ราชบุรี
ตราด
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ
รวมทั่วประเทศ

จ�ำนวนผู้ไม่มีสถานะ (คน)
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: ปรับจาก กฤตยา, 2554 (ค�ำนวณจากสถิติของส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553)

หากพิจารณาสถานะทางการทะเบียนของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับประเด็น ‘เด็กไร้สัญชาติ’
ก็จะพบว่ามีความเชือ่ มโยงกัน เนือ่ งจากการทีไ่ ม่ได้ถกู นับรวมว่าเป็น ‘คนชาติ’ (nationals) โดยกฎหมายของรัฐใดๆ
เลย ส่งผลให้เด็กที่เกิดจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองด้วย เด็กกลุ่มนี้จึงถูกผลักให้เป็น “คนชายขอบ”
โดยเฉพาะเมื่อรัฐได้ผูกติดเรื่องสัญชาติ หรือการมีหมายเลข 13 หลัก หรือมีบัตรประชาชนไทย เข้ากับสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน ถึงแม้วา่ รัฐไทยได้พยายามทีจ่ ะด�ำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการให้บคุ คลไร้สญ
ั ชาติ
มีหมายเลขประจ�ำตัวเช่นเดียวกับพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ความเป็นชายขอบของประชากรกลุ่มนี้
ยังคงถูกก�ำหนดด้วยแนวคิดเรื่องความปกติหรือความเบี่ยงเบน และ “พวกเรา” หรือ “พวกเขา” (Sirnes, 1999
อ้างใน Andersson, 2003)
ยิง่ ไปกว่านัน้ เด็กทีเ่ กิดจากแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายทีอ่ าจกลายเป็นเด็กไร้สญ
ั ชาติ เมือ่ ประเทศไทย
ไม่ได้ให้สัญชาติไทยกับลูกแรงงานที่เกิดในไทย ขณะที่แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากก็ไม่ได้รับรองสิทธิการเป็น
พลเมืองของประเทศต้นทาง เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ชาวไทใหญ่จะกลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ เพราะทั้งรัฐบาลไทย
และพม่าไม่ได้ให้การรับรองสิทธิการเป็นพลเมืองของชาวไทใหญ่ และเมื่อผนวกกับอคติทางชาติพันธุ์ ยิ่งท� ำให้
เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กชายขอบที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไร้อนาคต มีโอกาสถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น เรื่องการศึกษา
และสุขภาพ ขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินท�ำกิน น�ำไปสู่การเป็นแรงงานราคาถูกที่ไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศใดๆ เลย รวมทัง้ การขาดอิสระในการเดินทางออกนอกพืน้ ทีท่ อี่ ยูป่ ระจ�ำ (กฤตยา, 2554)
จากข้อมูลการส�ำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในเด็กอายุต�่ำกว่า
5 ปี จ�ำนวน 4,566,922 คน มีเด็กถึง 18,995 คนที่ไม่มีใบเกิด และในจ�ำนวนนี้มีเด็ก 8,999 คนที่ไม่ได้แจ้งเกิด
(รูปที่ 2) ซึ่งหมายความว่า เด็กกลุ่มนี้อาจกลายเป็น ‘เด็กไร้สัญชาติ’ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กไม่ได้ถูกบันทึก
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อย่างเป็นทางการในระบบใดๆ ของรัฐบาลไทย ซึ่งปกติแล้ว รัฐไทยจะให้การรับรองว่า บุคคลใดมีสัญชาติไทย ก็ต่อ
เมื่อบุคคลนั้นมีใบเกิด และมีการแจ้งเกิดกับส�ำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ดังนั้น เด็กกลุ่มนี้
จึงมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับสิทธิที่จะมีหมายเลขประจ�ำตัว13 หลัก หรือถือบัตรประชาชนไทย
รูปที่ 2 จ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี จ�ำแนกตามการมีสูติบัตร (ใบเกิด) การแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2551
4,600,000

18,995

,

8,999

,

,

4,534,219
4,600,000
,
4,400,000 18,995

,

4,545,973
8,999

,

ที่มา: การส�ำรวจเด็กและเยาวชน ส�ำนักงานสถิ
, ติแห่งชาติ, 2551

,

4,545,973

4,534,219

ยิ่งไปกว่านั้น ในจ�ำนวนเด็
4800 กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศพม่า
4695
4,400,000
ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีใบเกิดและไม่ได้แจ้งเกิดอีก 4,304 คน ซึ่งหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้ได้กลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ
ในประเทศไทย (รูปที่ 3) 4600
รูปที่ 3 จ�ำนวนเด็กอายุ4400
ต�่ำกว่า 5 ปี ที่ไม่ได้แจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�ำแนกตามเหตุผล พ.ศ. 2551
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3. แรงงานข้ามชาติ
“แรงงานข้ามชาติ” หรือที่เรียกตามภาษาราชการว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง โดยมีลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมและ/หรืออีก
วัฒนธรรมหนึง่ ผ่านการว่าจ้างแรงงาน การเคลือ่ นย้ายลักษณะดังกล่าวนีเ้ กิดขึน้ ในแทบทุกภูมภิ าคของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารคมนาคมมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของมนุษย์ดังเช่นอดีต ผนวกกับปัจจัย
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีความรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น
จนอาจกล่าวได้ว่า “แรงงานข้ามชาติ” เป็นผลอันเกิดจากภาวะ “ทุนนิยมโลกาภิวัตน์”
ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวตั น์ ระบบทุนนิยม รวมทัง้ ระบบเศรษฐกิจโลกในรูปของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (economic integration) เครือข่ายเชื่อมโยงทางสังคม (social networking) และระบบติดต่อ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ที่ผลักดันให้มีการเปิดเสรีด้านการค้า ภายใต้สมมติฐาน
ที่ว่า การเปิดเสรีจะท�ำให้เศรษฐกิจและการบริโภคขยายตัวและส่งผลให้ระดับความเป็นอยู่ของประชากรสูงขึ้น
ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศยากจนหรือร�่ำรวยต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ
ประเทศยากจน (พงษ์เทพ, 2554) มีผลให้กลุม่ คนทีด่ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม มีโอกาสถูกครอบง� ำ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ “แรงงาน” ในฐานะที่เป็นปัจจัยส�ำคัญของกระบวนการผลิต การพึ่งพาระบบตลาด
ผนวกกับความอ่อนแอของสังคม ท�ำให้ประชากรกลุ่มนี้ยิ่งถูกลดทอนอ�ำนาจการต่อรอง และถูกเบียดขับให้ไปอยู่
ชายขอบของสังคมเพิ่มขึ้น (สุริชัย, 2550; ชมพู, 2554)
การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก ได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุดึงดูดส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงาน
ข้ามพรมแดนโดยการลักลอบเข้าเมือง เพื่อเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศต้นทางของตนเอง โดยเฉพาะ
แรงงานจากพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก ตั้งแต่ประมาณต้นทศวรรษ 2530
ด้วยเหตุที่แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการลักลอบผ่านทางพรมแดน ส่งผลให้มีสถานะเป็น
ผู ้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ งตามกฎหมาย ในแง่ ข องผู ้ ป ระกอบการ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นที่ต้องการในกิจการ
หลายประเภท เช่น งานในภาคเกษตร ประมงทางทะเล คนรับใช้ในบ้าน และงานก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากแรงงาน
ไทยไม่นิยมท�ำ เพราะเป็นงานที่หนัก และเป็นงานประเภท 3D นั่นคือ สกปรก (dirty) ยากล�ำบาก (difficult)
และอันตราย (dangerous) แม้ว่าการเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะเป็นการผิดกฎหมายก็ตาม แต่ภาครัฐ
ก็มนี โยบายเพือ่ ผ่อนปรนให้แรงงานข้ามชาติเหล่านีส้ ามารถท�ำงานในประเทศไทยได้ โดยมีสถานะการอยูใ่ นประเทศ
แบบชั่วคราวเพื่อรอการส่งตัวกลับ
นโยบายที่ รั ฐ ใช้ ใ นการปกครองคนกลุ ่ ม นี้ เ รี ย กว่ า เป็ น นโยบาย “ผ่ อ นผั น ” ให้ ค นกลุ ่ ม ที่ มี ส ถานะเป็ น
ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย สามารถท�ำงานได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐก�ำหนด โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศเป็นครั้งๆ ไป ทั้งนี้ มติ ครม. ในช่วง 2539-2543 เน้นการจดทะเบียนเฉพาะตัวแรงงานเท่านั้น และอนุญาต
ให้ท�ำงานในบางจังหวัด และเริ่มบังคับให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพใน 2542 ส่วนมติ ครม. 2544 เป็นต้นมา ได้เริ่ม
อนุญาตให้ท�ำงานได้ในทุกจังหวัด (กฤตยา, 2550)
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ตาราง 5 จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานตามเงื่อนไขของมติ ครม. พ.ศ. 2539-2550
มติครม. ปี พ.ศ.
2539
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548/1
2548/2
2549
2550

จ�ำนวนจังหวัดที่อนุญาต
43
54
37
37
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศ

จ�ำนวนแรงงานที่มาจดทะเบียน
293,654
90,91115
99,974
99,656
568,249
430,074
288,780
844,387
705,2936
208,5626
460,0146
501,5707

ที่มา: กฤตยา และกุลภา, 2552

จนกระทัง่ ในปี 2547 รัฐบาลไทยมีนโยบายทีจ่ ะบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติทงั้ ระบบ โดยให้แรงงานทีท่ �ำงาน
ในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยขออนุญาตท�ำงานหรือไม่ รวมทั้งครอบครัวและผู้ติดตาม ขึ้นทะเบียนรายงานตัว
ต่อกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยรหัส 00 และสามารถยื่นขอใบอนุญาตท�ำงาน
จากกระทรวงแรงงานได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบจ� ำนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งหมด
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ระบวนการท� ำ ให้ ถู ก กฎหมาย โดยการให้ ป ระเทศต้ น ทางพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ แ ละออกเอกสารแทน
หนังสือเดินทางต่อไป แต่จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่า แท้ที่จริงแล้วประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติอยู่
จ�ำนวนเท่าไร
“แรงงานข้ามชาติ” ในประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้งที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มผิดกฎหมายก็ถูกท�ำให้กลายเป็นชายขอบมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบตลาดแรงงาน
5

มติปี 2539 ผ่อนผันให้จดทะเบียนได้ 2 ปี ในปี 2540 มีผู้มาต่ออายุรวม 88,644 คน ซึ่งถ้าน�ำตัวเลขนี้มารวมกับจ�ำนวนที่มาจดทะเบียน
ในปี 2541 ท�ำให้จ�ำนวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันในปี 2541 มีจ�ำนวน 179,955 คน
6 จ�ำนวน 705,293 คน มาจากผลการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานในปี 2547 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค.
2548, จ�ำนวน 208,562 คน มาจากผลการด� ำเนินการตามมติ ครม. ต้นปี 2549 ที่ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2548
ที่ให้มีการประกันตนแรงงานใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนคนละ 10,000 บาท (ส�ำหรับคนที่มีชื่ออยู่ใน ทร. 38/1) และ 50,000 บาท
(ส�ำหรับคนที่ไม่มีชื่อยู่ใน ทร. 38/1) และให้แรงงานกลุ่มใหม่นี้มาจดทะเบียนในช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 2549 จ�ำนวน 460,014 คน
มาจากผลการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานในปี 2547 และมาต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานในปี 2548
(ที่มา: กลุ่มพิจารณาอนุญาตท�ำงานของคนงานต่างด้าวนอกระบบ ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว วันที่ 21 ก.ค. 2549)
7 ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท�ำงานของคนต่างด้าว ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2551

50 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ที่ท�ำให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร “กลุ่มชาติพันธุ์” ที่มักจะเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในประเทศต้นทาง เช่น
ใน 3 ประเทศต้นทางที่กล่าวข้างต้น เปลี่ยนสถานภาพของตนเองมาเป็นลูกจ้างในตลาดแรงงานของประเทศไทย
เพื่อรายได้และชีวิตที่ดีกว่า
ขณะเดียวกัน ทัศนะที่สังคมไทยมองว่า แรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทย ใช้บริการสุขภาพของคนไทย
เป็นแหล่งที่มาของโรคระบาด เป็นต้นเหตุหรือก่ออาชญากรรม มีสถานะด้อยกว่าคนไทย และเป็นภัยต่อความมั่นคง
ของชาตินั้น แสดงให้เห็นอิทธิพลของแนวคิดเรื่องพวกเรา-พวกเขา (the us/others discourse) ซึ่งยิ่งท�ำให้แรงงาน
ข้ามชาติถูกกีดกันออกจากสังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่ระดับนโยบาย การออกกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ระเบียบต่างๆ จนถึงในระดับปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ไม่ได้รับการปฏิบัติ
ในมาตรฐานเดียวกับแรงงานอื่นทั่วไป ไม่มีความมั่นคงในการท�ำงาน ไม่มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการแรงงานภายใต้
ระบบการประกันสังคมและได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ปรีดา, 2551) รวมทั้ง
มีความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน ที่อยู่อาศัย ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การดูแลสุขภาพ ความรุนแรง
และการทารุณกรรมในที่ท�ำงาน และการถูกลดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เมื่อมองในแง่ของความเสมอภาคหรือ
ความไม่เท่าเทียม (the equality/inequality discourse) แล้ว แรงงานข้ามชาติจึงยิ่งถูกตอกย�้ำเรื่องความเป็น
ชายขอบมากขึ้น
ในประเทศไทย มีแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย และได้รบั บัตรอนุญาตท�ำงานชัว่ คราว ในปี พ.ศ. 2553
จ�ำนวน 955,595 คน โดยแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายได้รบั ใบอนุญาตในกรุงเทพมหานครและสมุทรสาครมากทีส่ ดุ
คือ 168,442 และ 124,513 คน ตามล�ำดับ รองลงมาอยู่ในเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต เป็นจ�ำนวน 61,389
53,985 และ 49,058 คน ตามล�ำดับ (ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553) (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แผนที่แสดงจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติ
เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับบัตรอนุญาต
ท�ำงานชั่วคราวในประเทศไทย

ที่มา: ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553
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นอกจากนี้ ตัวเลขจากส�ำนักบริหารการทะเบียน (2553) ณ เดือนมิถุนายน มีจ�ำนวนแรงงานเข้าเมือง
ผิดกฎหมายที่มาขึ้นทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทย และได้รับหมายเลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย ‘00’
ซึ่งทางราชการหมายถึง แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,487,045 คน
จะเห็นได้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมของประเทศ โดยใน 6 จังหวัด
ทีม่ จี ำ� นวนแรงงานข้ามชาติเกินกว่า 1 แสนคน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 434,612 คน รองลงมาคือ สมุทรสาคร
จ�ำนวน 245,071 คน ตาก จ�ำนวน 172,649 คน เชียงใหม่ ชลบุรี และสมุทรปราการ จ�ำนวน 121,952 คน
169,133 คน และ 103,766 คนตามล�ำดับ (กฤตยา, 2554)
ตาราง 6 จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียน (ได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข “00”)
จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. สมุทรสาคร
3. ตาก
4. เชียงใหม่
5. ชลบุรี
6. สมุทรปราการ
7. สุราษฎร์ธานี
8. ภูเก็ต
9. ระนอง
10. ปทุมธานี
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ
รวมทั่วประเทศ

แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียน (คน)
434,612
245,071
172,649
121,952
119,133
103,766
94,825
94,293
93,515
79,564
927,665
2,487,045

ที่มา: ปรับจาก กฤตยา, 2554 (ค�ำนวณจากข้อมูลส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 2553)

4. คนยากจน
“คนจน” เป็นกลุ่มประชากรที่รัฐนิยามด้วยการวัดและจ�ำแนกด้วยเส้นความยากจน (poverty line)8 โดยใช้
วิธคี ำ� นวณว่า รายได้ขนาดใดทีค่ นจะสามารถใช้ยงั ชีพและด�ำรงชีวติ ต่อไปได้ (เพือ่ อาหารกีแ่ คลลอรีส่ ำ� หรับการบริโภค
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, เสื้อผ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ) และนิยามว่าคนที่มีรายได้ต�่ ำกว่า
เส้นความยากจน (เช่น 922 บาทต่อเดือนต่อคนในปี 2545) เป็นคนยากจน โดยการวัดความยากจนในเชิงสัมบูรณ์นี้
เริ่มใช้ตั้งแต่ประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ตามค�ำแนะน�ำของ
ธนาคารโลก
8

เส้นความยากจน (Poverty line) เป็นเครื่องมือส�ำหรับใช้จัดการความยากจน โดยค�ำนวณจากต้นทุนหรือค่าใข้จ่ายของปัจเจกบุคคล
ในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต
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การวัดความยากจนเริม่ ต้นขึน้ ใน พ.ศ. 2504 และจัดท�ำอย่างต่อเนือ่ งทุก 5 ปี แต่เนือ่ งจากสภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงก�ำหนดให้ท�ำการส�ำรวจทุก 2 ปี
ตั้งแต่ปี 2530 (วิทยากร และคณะ, 2545) และจัดท�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป เส้นความยากจนของคนไทย
ตั้งแต่ปี 2531-2553 มีการปรับสูงขึ้นจากเดิม โดยพิจารณาร่วมกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ
ในปี 2531 ได้นิยามว่าประชากรที่มีความยากจนคือปัจเจกที่มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการ
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ต�่ำกว่า 633 บาทต่อเดือนต่อคน ขณะที่ปี 2553 ประชากรที่มีความยากจนคือปัจเจก
ที่มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต ต�่ำกว่า 1,678 บาท/เดือน
ด้วยการใช้เกณฑ์ความยากจนเพื่อค�ำนวณหาจ�ำนวนคนยากจนในประเทศไทย พบว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504-2539) ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี จ� ำนวนคนยากจนและ
สัดส่วนคนยากจนต่อประชากรทัง้ หมด มีแนวโน้มลดลงจาก 22.1 ล้านคน หรือร้อยละ 42.21 ในปี 2531 เหลือ 14.75
ล้านคน หรือร้อยละ 8.5 ในปี 2539 ต่อมาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จ�ำนวนคนยากจนและสัดส่วน
คนยากจนต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10.2 ล้านคน หรือร้อยละ 17.46 ในปี 2541 และจ�ำนวนคนยากจน
และสัดส่วนคนยากจนต่อประชากรทัง้ หมด เริม่ ลดลงเป็น 9.1 ล้านคน หรือร้อยละ 14.93 ในปี 2545 และเป็น 11.16
ล้านคน หรือร้อยละ 7 ในปี 2547 และในปี 2553 ประเทศไทยจะมีจำ� นวนคนจนร้อยละ 7.75 หรือประมาณ
5,076,700 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) โดยรัฐเชื่อว่าการที่
จ�ำนวนคนจนลดลงเช่นนี้ เป็นการลดช่องว่างความยากจนลง ความรุนแรงของปัญหาความยากจนก็ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การวัดหรือจ�ำแนกคนจนด้วยวิธีนี้ เป็นการวัดหรือจ�ำแนกโดยคนภายนอก (external one)
ไม่ได้เกิดขึ้นและท�ำโดยคนจนเอง เป็นการมองความยากจนในลักษณะที่เป็นปัจเจก (individualistic view)
และไม่ได้สนใจสาเหตุพนื้ ฐานหรือการเปลีย่ นแปลงของความยากจนทีเ่ ป็นผลจากการพัฒนา ซึง่ ประเทศก�ำลังพัฒนา
หลายประเทศมักกีดกันกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ออกจากวิถีทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการให้ความส�ำคัญกับการผลิต
ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผลิตด้านอุตสาหกรรม
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มประชากรที่อยู่ในเมืองหรือในชนบทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจะถูกกีดกัน
ให้ออกไปอยู่ขอบนอกหรือชายขอบของระบบในลักษณะที่ไม่มีโอกาสได้รับผลอันเกิดจากการพัฒนา ประชากรกลุ่ม
นี้มักจะขาดแคลนหรือได้รับปัจจัยในการผลิตที่ไม่เหมาะสม (เช่น ไม่มีที่ดิน แห้งแล้ง) ไม่มีอาชีพ รายได้ต�่ำ ต้องกู้หนี้
ยืมสิน มีการศึกษาต�่ำ ท�ำให้ไม่สามารถแข่งขันกับคนที่ร�่ำรวยได้ รวมทั้งการที่สังคมมองว่า คนจนเกิดจากการไม่รู้จัก
อดออม เป็นพวกตกงาน ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก และบางครั้งถูกเรียกว่า พวกจนซ�้ำซาก และยัง
ได้รับผลกระทบจากการขาดบริการด้านสังคมและสวัสดิการ ซึ่งกระบวนการที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มถูกกีดออกจาก
การมีส่วนร่วมทั้งหมดหรือบางส่วนในสังคมที่เขามีชีวิตอยู่ จะส่งผลให้เกิดภาวะด้อยโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมคือ ในสมัยรัฐบาลทักษิณ พ.ศ. 2547 ได้จัดให้มีการลงทะเบียนคนจน ปรากฏว่า
มีผู้มาลงทะเบียนคนจนถึง 8,258,435 คน หรือร้อยละ 13.2 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรวมเอา “คนอยากจน”
เข้าไว้ดว้ ย ซึง่ เป็นนโยบายทีต่ อ้ งการแก้ปญ
ั หาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ ทีจ่ ะขจัดความยากจนให้หมดไป
ใน 6 ปี และเมื่อพิจารณาร้อยละของคนจนแต่ละจังหวัด พบว่าจังหวัดทางภาคเหนือจะอยู่ในล� ำดับต้นๆ ที่มี
ร้อยละของผูท้ มี่ าจดทะเบียนคนจนสูง โดยจังหวัดน่านมีคนจนมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ เลย แม่ฮอ่ งสอน
ล�ำพูน พะเยา ร้อยละ 19.3, 19.1, 18.8 และ 18.7 ตามล�ำดับ (ตาราง 7)
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ตาราง 7 แสดงจ�ำนวนผู้จดทะเบียนคนจนรายจังหวัด เรียงตามร้อยละผู้จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2547
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
น่าน
เลย
แม่ฮ่องสอน
ล�ำพูน
พะเยา
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
แพร่
เชียงราย
ระนอง
จังหวัดอื่นๆ
รวม 76 จังหวัด

จ�ำนวนประชากร
ในจังหวัด (คน)
487,742
635,587
240,014
407,202
508,554
942,909
990,212
485,121
1,274,214
163,160
56,665,157
62,799,872

จ�ำนวนผู้จดทะเบียน
(คน)
100,001
122,929
45,947
76,599
95,326
170,386
172,795
83,704
219,353
27,791
7,143,604
8,258,435

จ�ำนวนครัวเรือน
ที่จดทะเบียน
80,955
99,433
38,305
66,918
80,791
135,500
141,228
71,111
184,154
21,968
5,725,461
6,645,824

ร้อยละ
20.5
19.3
19.1
18.8
18.7
18.1
17.5
17.3
17.2
17.0
12.6
13.2

ที่มา: ปรับจาก ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานจ�ำนวนผู้จดทะเบียน จาก www. khonthai.com9

เมือ่ พิจารณาตัวเลขจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี 2547
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ที่นิยามคนจนด้วยการวัดด้วยเส้นความยากจน และตัวเลขของผู้ที่มาจดทะเบียน
คนจนในสมัยรัฐบาลทักษิณ (รูปที่ 5 และตาราง 8) ซึ่งเป็นข้อมูลของปี 2547 เหมือนกัน จะพบว่า แม้ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่ท�ำการเก็บข้อมูลคนจนในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีนิยามความหมายคนจนแตกต่างกัน
กล่าวคือ คนยากจน ในความหมายของ สศช. คือ คนทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจน (แตกต่างกันไปแต่ละจังหวัด)
แต่ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองที่มีนโยบายให้ประชาชนมาลงทะเบียนคนจน (กระทรวงมหาดไทยรับเป็นเจ้าภาพ)
โดยให้ประชาชนมาลงทะเบียนใน 7 ปัญหา ได้แก่ ที่ดินท�ำกิน คนแร่ร่อน ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย กลุ่มนักเรียน
นักศึกษาที่ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม กลุ่มคนที่ถูกหลอกลวง หนี้สินภาคประชาชน ที่อยู่อาศัยของคนจน
โดยจะเห็นได้ว่าจ�ำนวนที่รวบรวมได้นั้นแตกต่างกันถึง 1,239,734 คน

9

ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.khonthai.com/webpnr/stpnr1_link.php
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/

รูปที่ 5 แสดงร้อยละคนจนทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2531-2553
25
20

22.1

18.4

15

สมัยรัฐบาลทักษิณ
เปดใหลงทะเบียนคนจน ในป 2547
15.8
10.7

10

8.5

12.6
10.2

5
0

13.2
7.0 6.1
5.4 5.8 5.3 5.1

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2547 2549 2550 2551 2552 2553

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้ สศช. ปี 2554 (สศช., 2554)

ตาราง 8 แสดงจ�ำนวนคนจน เปรียบเทียบข้อมูลจากสภาการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และการลงทะเบียนคนจนสมัยรัฐบาลทักษิณ พ.ศ. 2547 เรียงล�ำดับจาก 10 จังหวัดแรก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สศช. ปี 2547
จังหวัด
สุรินทร์
ชัยภูมิ
สกลนคร
อุดรธานี
เชียงใหม่
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
อุบลราชธานี
กาฬสินธุ์
เพชรบูรณ์
จังหวัดอื่นๆ
รวม 76 จังหวัด

จ�ำนวน (คน)
451,200
367,300
366,400
327,900
319,700
319,300
298,000
276,900
236,400
227,200
3,828,400
7,018,700

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

การลงทะเบียนคนจนปี 2547
จังหวัด
จ�ำนวน (คน)
นครราชสีมา
433,650
กรุงเทพมหานคร
389,992
ขอนแก่น
299,469
อุบลราชธานี
260,929
ศรีสะเกษ
246,749
เชียงใหม่
243,877
บุรีรัมย์
236,322
เชียงราย
219,353
อุดรธานี
218,360
ร้อยเอ็ด
213,586
จังหวัดอื่นๆ
5,496,147
รวม 76 จังหวัด
8,258,434

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสศช. ได้จากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย
ส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สศช. 2554 และข้อมูลจากการลงทะเบียนคนจน ได้จากตาราง 1
แสดงข้อมูลพื้นฐานจ�ำนวนผู้มาจดทะเบียน
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การจดทะเบียนคนจนสมัยรัฐบาลทักษิณได้ให้บทเรียนกับรัฐในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ในแง่ที่
การมีขอ้ มูลไม่สอดคล้องกับความจริง ย่อมส่งผลต่อคนกลุม่ นัน้ ๆ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม รวมทัง้ ยังส่งผลต่อการก�ำหนด
นโยบายที่ผิดเป้าหมายและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงด้วย ดังเช่นกรณีของการได้รับข้อมูลเท็จจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับชุมชนแออัด ซึง่ เข้าใจว่าเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนจนมีจ�ำนวนมหาศาล โดยระบุวา่ ในประเทศไทย
มีการบุกรุกที่ดินถึง 5,000 ชุมชน รวม 1.6 ล้านครอบครัว จนก่อให้เกิดโครงการบ้านเอื้ออาทร และบ้านมั่นคง
แต่ความจริงแล้ว ความต้องการที่อยู่อาศัยมีน้อยมาก สิ่งที่สร้างขึ้นมากลับกลายเป็นเอื้ออาทรแก่ผู้รับเหมาและ
ผู้ร่วมทุนมากกว่า สร้างออกมาจนเกินความต้องการขายไม่ออก (โสภณ, ม.ป.ป.)
เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี 2553 จากการกระจายตัวของจ�ำนวนคนจนจากข้อมูลการส�ำรวจสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน (สศช., 2554) จะพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ� ำนวนคนจนมากกว่าภาคอื่นๆ
โดย 6 อันดับแรกที่มีจ�ำนวนคนจนมากที่สุด ได้แก่ ศรีสะเกษ จ�ำนวน 552,000 คน บุรีรัมย์ จ�ำนวน 335,700 คน
กาฬสินธุ์ จ�ำนวน 324,200 คน นครราชสีมา จ�ำนวน 227,000 คน นครพนม จ�ำนวน 213,300 คน และสกลนคร
จ�ำนวน 206,700 คน (ตาราง 9 และ รูปที่ 6)
ตาราง 9 จ�ำนวนคนจน 10 จังหวัดแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2553
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
กาฬสินธุ์
นครราชสีมา
นครพนม
สกลนคร
ตาก
แม่ฮ่องสอน
เพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
จังหวัดอื่นๆ
ทั่วประเทศ

จ�ำนวน (คน)
552,000
335,700
324,200
227,000
213,300
206,700
197,600
170,100
163,900
161,200
2,525,000
5,076,700

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้ สศช. ปี 2554 (สศช., 2554)
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รูปที่ 6 แผนที่แสดงจ�ำนวนคนจนที่กระจายตัว
ในประเทศไทย พ.ศ. 2553

ที่มา: ข้ อ มู ล จากการส� ำ รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผล
โดยส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจาย
รายได้ สศช. ปี 2554 (สศช., 2554)

5. บทสรุป
อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการของการสร้างความหมายเพื่อการแยกแยะกลุ่มชนต่างๆ ของรัฐ บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจของสังคมไทยนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนการสร้างรัฐชาติ เมื่อผู้น�ำทางการเมือง
และการปกครองในศูนย์กลางของอ�ำนาจ เริ่มสร้างภาพของความเป็นคนอื่น (the otherness) ให้กับคนในชาติ
ด้วยทัศนะที่มองว่า ความเจริญหรือความศิวิไลซ์นั้นเข้มข้นอยู่ในศูนย์กลาง คนที่อยู่ห่างออกไปจากศูนย์กลางจึง
ห่างไกลความเจริญ เป็น ‘คนบ้านนอก’ และถ้าอยู่ห่างออกไปกว่านั้นอีกก็ถึงกับเรียกว่าเป็น ‘คนป่า’ ทั้งๆ ที่พวกเขา
ต่างก็เป็นพลเมืองร่วมชาติเดียวกัน
นัยที่เกิดขึ้นจากการสร้างภาพดังกล่าว ได้กลายเป็นวาทกรรม (discourse) หรือการนิยามความหมาย
เชิงอ�ำนาจ ที่ผลักให้คนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของอ�ำนาจตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า สภาวะชายขอบของสังคม
(marginality) เท่ากับเป็นกระบวนการกีดกันให้คนที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้น ไม่ได้รับหรือสูญเสียสิทธิที่พึงมีพึงได้
จากการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นธรรม ในทางสังคมศาสตร์เรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่า กระบวนการสร้างสภาวะ
ความเป็นชายขอบ (marginalisation) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลจากอ�ำนาจ ทั้งในแง่ของ
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ระยะทางและความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มคนที่ยิ่งอยู่ห่างไกลจากความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจก็จะยิ่งไร้อ�ำนาจมากขึ้น
ดังเช่นในอดีตที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวเขาในบริเวณชายแดน หรือตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศ
ในปัจจุบันพบว่า การนิยาม “คนชายขอบ” นั้นมีความหลากหลายในระดับของการอธิบายความหมาย ทั้งยัง
ซ้อนทับกันด้วยแนวคิดต่างๆ และมีความเป็นพลวัต แต่ไม่ว่าจะใช้มุมมองเช่นใดในการมองเห็นคนชายขอบ ต่างก็มี
นัยส�ำคัญต่อการนับจ�ำนวนประชากร การเข้าถึงคนกลุม่ ต่างๆ ของภาครัฐ และส่งผลต่อทิศทางในการก�ำหนดนโยบาย
ของประเทศให้เกิดประโยชน์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และในทางกลับกันพบว่า นโยบายในการพัฒนา
ประเทศก็ส่งผลต่อการให้ความหมายของการเป็น “ประชากรชายขอบ” และการนับจ�ำนวนประชากรเช่นเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาในบทความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นชายขอบว่าสามารถ
เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ถูกมองเป็น “คนนอก” คือมิใช่พลเมืองของรัฐ แม้หลายคนจะมีบรรพบุรุษอยู่ในประเทศไทย
มาเป็นเวลานาน เช่น กรณี ชนกลุม่ น้อยหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ คนไร้รฐั ตามกฎหมาย หรือคนไร้สญ
ั ชาติ เด็กไร้สญ
ั ชาติ
และแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนที่ถือเป็น “คนใน” หรือเป็นพลเมืองของรัฐ ได้แก่ กลุ่มคนยากจน ซึ่งพบว่า
แต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวเลขไปตามเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน จ�ำนวนของประชากรทีไ่ ด้ในการจัดเก็บจึงแตกต่าง
กันอย่างยิ่ง
ประชากรชายขอบบางกลุม่ ไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง อาจเป็นเพราะกลุม่ คนดังกล่าว
ไม่ถูกมองว่ามีนัยส�ำคัญใดต่อการพัฒนาประเทศ และรัฐไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนากลุ่มคนเหล่านั้น
เมื่อมีความต้องการในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหรือรัฐบาลในยุคสมัยใดที่เห็นความส�ำคัญต่อกลุ่มคน
ดังกล่าวจึงมีการรวมรวมข้อมูลขึ้นครั้งหนึ่ง เช่น ในกลุ่มของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐตามกฎหมาย
หรื อ คนไร้ สั ญ ชาติ และเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ส� ำ หรั บ ในกลุ ่ ม ของแรงงานข้ า มชาติ ที่ รั ฐ ไทยเริ่ ม ก� ำ หนดให้ แ นวทาง
ให้มีการรับรองสถานะแรงงานข้ามชาติให้เป็นบุคคลที่สามารถจะท�ำงานและอยู่อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย
ได้นั้น จึงเริ่มรวบรวมตัวเลขของแรงงานข้ามชาตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละยุคสมัย ก็จะพบว่ามีนัยส� ำคัญ
ต่อจ�ำนวนของกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติในแต่ละช่วงเวลา ดังกรณีกลุ่มคนยากจน ที่ถูกนิยามใหม่อย่างสัมพันธ์
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งพบว่า แม้จะมีการส�ำรวจประชากรยากจนในปีเดียวกัน
แต่ดว้ ยวัตถุประสงค์ในการส�ำรวจทีแ่ ตกต่างกัน ตัวเลขทีไ่ ด้จงึ แตกต่างกันตามไปด้วย เช่น การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ในปี 2547 โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลผลโดยส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้นนั้ แตกต่างจากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนจนในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เป็นจ�ำนวนถึง 1.2 ล้านคน
ท้ายที่สุดคือ การก�ำหนดนิยามหรือความหมายของกลุ่มประชากรใดก็ตาม ควรค�ำนึงถึงความหลากหลาย
และพลวัตของการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ในแต่ละสังคมเป็นส�ำคัญ ด้วยเหตุที่ในบางครั้งความหมายเหล่านี้
กลับยิ่งเพิ่มความรุนแรง หรือเป็นการตอกย�ำ้ ให้ภาพความเป็น “ประชากรชายขอบ” ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีนัยส�ำคัญต่อการนับรวมคนหรือกีดกันคน ทั้งในมิติของจ�ำนวนประชากรและการกระจายตัว
รวมถึงการส่งผลต่อทิศทางในการก�ำหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศในท้ายที่สุด
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บทคัดย่อ
ปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อเป็นปัญหาส�ำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาว
โรฮิงญาจากพม่า และผู้ลี้ภัยชาวขแมร์กรอมจากเวียดนาม ซึ่งมีจ�ำนวนรวมกันหลายแสนคน ท่ามกลางปัญหาดังกล่าว ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และยังมีนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่มิได้
ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของผูล้ ภี้ ยั แต่เป็นมุมมองด้านความมัน่ คงทีต่ อ้ งการควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าวเป็นหลัก
จึงขาดการพัฒนากลไกระดับภูมภิ าคเพือ่ จัดการปัญหาผูล้ ภี้ ยั ร่วมกัน ท�ำให้ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาผูล้ ภี้ ยั ได้อย่างถาวร สวนทางกับภูมภิ าคอืน่ ๆ
ของโลก เช่น กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาในแอฟริกาและละตินอเมริกา ที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดหยุ่นบนพื้นฐานของหลัก
สิทธิมนุษยชน จนสามารถคลี่คลายปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อลงได้ในหลายกรณี น�ำไปสู่การออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและท�ำให้ประเทศ
ส่วนใหญ่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ในที่สุด เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในพม่าปัจจุบันก�ำลังมี
แนวโน้มทีด่ ขี นึ้ จึงเป็นโอกาสทีป่ ระเทศไทยและประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อนื่ ๆ จะปรับเปลีย่ นมุมมองต่อปัญหาผูล้ ภี้ ยั และ
ก�ำหนดท่าทีในการแก้ปญ
ั หาแบบยืดหยุน่ มากขึน้ รวมทัง้ ขยายความร่วมมือในระดับภูมภิ าค ทัง้ ในกรอบอาเซียนและกับประเทศทีส่ ามอืน่ ๆ
โดยน�ำมิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการก�ำหนดนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวรต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ผูล้ ภี้ ยั , ผูพ้ ลัดถิน่ , โรฮิงญา, ขแมร์กรอม, ชนกลุม่ น้อย, สถานการณ์ผลู้ ภี้ ยั แบบยืดเยือ้ , การแก้ปญ
ั หาผูล้ ภี้ ยั อย่างถาวร, อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย

1

อาจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

Protracted refugee situations (PRS) are a major challenge in Southeast Asia, especially those involving ethnic
groups, the Rohingya from Myanmar and the Khmer Krom from Vietnam. Although many Southeast Asian countries
have shouldered refugee burdens for many years, most of these countries have not ratified the United Nations
Convention Relating to the Status of Refugees (CRSR) in 1951, as well as its 1967 Protocol. Moreover, major countries
of first asylum like Thailand and Malaysia have not adopted human rights - based approaches to dealing with refugee
issues but rather are strongly influenced by the security mindset of migration - control in their policies. ASEAN
countries have also been very slow in moving towards a regional cooperation framework to find durable solutions
to refugee problems. In contrast, other developing countries in Africa and Latin America have made much more
progress in regional cooperation on refugee issues based on human rights principles. Many of these countries have
introduced refugee laws and subsequently become parties to the CRSR. As political reforms in Myanmar are
underway, now is an opportune time for Thailand and other countries in the region to rethink and reconsider their
policy stances on refugees so as to adopt a more flexible approach based on human rights principles.
Regional cooperation initiatives also should be taken with a view to exploring and managing durable solutions to
refugee related challenges.
Keywords: refugees, displaced persons, Rohingya, Khmer Krom, ethnic groups, protracted refugee situations, durable
solutions for refugee challenges, United Nations Convention Relating to the Status of Refugees.
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1. น�ำเรื่อง
ผู้ลี้ภัย2 (refugees) และผู้แสวงหาการลี้ภัย3 (asylum seekers) เป็นกลุ่มบุคคลที่หนีการประหัตประหาร
การเข่นฆ่าทารุน การบังคับใช้แรงงานทาส และภัยคุกคามต่อชีวติ และทรัพย์สนิ จนต้องละทิง้ ภูมลิ ำ� เนาและทรัพย์สนิ
ของตนเพื่อไปตายดาบหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียง หากเป็นการ
ลี้ภัยข้ามพรมแดนก็มักจะถูกควบคุมในสถานที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดน ถูกจ�ำกัดสิทธิต่างๆ รวมทั้งโอกาส
ในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ และไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ในบางประเทศนั้น ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาการลี้ภัย
อาจถูกจับคุมขังในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และอาจถูกผลักดันออกนอกประเทศ ในบางกรณีผู้ลี้ภัย
แทบหาแผ่นดินยืนไม่ได้ เนื่องจากถูกผลักไสออกจากประเทศบ้านเกิดของตนเอง ไม่เป็นที่ต้องการของประเทศ
ปลายทาง อีกทั้งไม่ได้รับการรับรองสถานภาพความเป็นพลเมืองจากรัฐใดรัฐหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหา
การลี้ภัยจึงเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ชายขอบของสังคม ทั้งในด้านกายภาพ ในด้านการเมืองและกฎหมาย และในด้าน
จิตใจ โดยบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ขาดอ�ำนาจต่อรองกับองค์กรของรัฐ ทั้งในประเทศต้นทาง ประเทศผู้รับ รวมถึง
หน่วยงานระหว่างประเทศในการด�ำเนินการเพื่อแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวร
ผูล้ ภี้ ยั เป็นหนึง่ ในกลุม่ บุคคลในความห่วงใย4 (Persons of Concern หรือ POCs) ของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2553
ทั่วโลกมี Persons of Concern ทั้งสิ้นถึง 33.9 ล้านคน เป็นผู้ลี้ภัยจ�ำนวน 10.55 ล้านคน (รูปที่ 1) ประเทศต้นทาง
ของผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยประเทศต้นทางที่ส�ำคัญได้แก่ อัฟกานิสถาน อิรัก โซมาเลีย
คองโก และพม่า ส่วนประเทศแรกรับผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน ได้แก่ ปากีสถาน อิหร่าน ซีเรีย
เยอรมนี และจอร์แดน (ตาราง 1) ทั้งนี้ ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในข่ายสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อ 5 (protracted
refugee situation หรือ PRS) โดยในจ�ำนวนผู้ลี้ภัยประมาณ 10.55 ล้านคนนั้น มีผู้ลี้ภัยจ�ำนวนราว 7.2 ล้านคน
ที่อยู่ในข่ายสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในพื้นที่ 30 แห่งทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย โดยภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ส�ำคัญที่เกิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อ ทั้งจากการเป็นประเทศต้นทางและ
ประเทศแรกรับผู้ลี้ภัย ประเทศต้นทางผู้ลี้ภัยที่ส�ำคัญในภูมิภาค ได้แก่ พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
แรกรับหลักๆ ได้แก่ ไทย และมาเลเซีย (ตาราง 2) นอกจากนี้ยังมีปัญหาผู้แสวงหาการลี้ภัยจากเวียดนามจ�ำนวน
ไม่น้อยที่อพยพเข้าไปอาศัยในกัมพูชา

2

อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ให้ค�ำนิยาม และความหมายของสถานภาพผู้ลี้ภัยว่า ผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่จ�ำเป็นต้อง
ทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง
3 ผู้แสวงหาการลี้ภัยที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจาก UNHCR และได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัย
และได้รับการคุ้มครองจาก UNHCR และประเทศผู้รับ
4 กลุม
่ บุคคลในความห่วงใยหรือ POCs ประกอบด้วย ผูล้ ภี้ ยั (refugees) ผูแ้ สวงหาการลีภ้ ยั (asylum seekers) ผูพ้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
(internally displaced persons หรือ IDPs) บุคคลไร้รัฐ (stateless persons) ผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับประเทศ (returned refugees)
ผู้พลัดถิ่นที่เดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิม (returned IDPs) และกลุ่มอื่นๆ
5 UNHCR ได้นิยามสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อไว้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ผู้ลี้ภัยจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 คน ลี้ภัยในอีกประเทศหนึ่ง
เป็นเวลายาวนานห้าปีขึ้นไปโดยยังไม่มีทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร (one in which refugees have sought asylum in
another country (or countries) and have since been displaced for five years or longer ‘without immediate prospects
of implementation of durable solutions’ (Long, 2011; Hansen et al., 2008)
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ตาราง 1 ประเทศต้นทางและประเทศแรกรับผู้ลี้ภัย
ประเทศต้นทาง
อัฟกานิสถาน
อิรัก
โซมาเลีย
คองโก
พม่า

จ�ำนวนคน (ล้านคน)
3.05
1.7
0.77
0.48
0.42

ประเทศแรกรับ
ปากีสถาน
อิหร่าน
ซีเรีย
เยอรมนี
จอร์แดน

จ�ำนวน (ล้านคน)
1.9
1.1
1.0
0.59
0.45

ที่มา: UN Statistical Yearbook (2010)

บทความนีต้ อ้ งการชีใ้ ห้เห็นว่า ผูล้ ภี้ ยั เป็นประเด็นปัญหาทีเ่ กีย่ วพันกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนสากล ผูล้ ภี้ ยั
และผู้แสวงหาการลี้ภัยส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากภูมิล�ำเนาของตนก็เนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐ/
กลุม่ คนผูม้ อี ำ� นาจเหนือกว่า จนท�ำให้กลุม่ การเมืองบางกลุม่ ชนกลุม่ น้อย กลุม่ คนต่างศาสนา ลัทธิ และเผ่าพันธุ์ ฯลฯ
ต้องกลายเป็นคนชายขอบของสังคมที่ต้องอพยพเพื่อหนีการคุกคาม และ/หรือภัยอันตรายอื่นๆ เช่น สงคราม
โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ความอดอยาก เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจึงจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการคุ้มครอง
สิทธิมนุ ษยชนของผูล้ ภี้ ยั ในประเทศแรกรับ ควบคูไ่ ปกับการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว ทัง้ ในประเทศต้นทาง
ประเทศแรกรับ และประเทศที่สาม โดยบทความนี้จะหยิบยกประเด็นปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยของภูมิภาคอื่น เพื่อชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมา นโยบายการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มิได้คำ� นึงถึงแนวคิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework
of protection) แต่เป็นกรอบแนวคิดแบบการควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าว (migration - control oriented
approach) เป็นหลัก ด้วยเห็นว่าปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติ อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของการย้ายถิ่นแบบผสมผสาน (mixed migration flows)
มากขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนยากที่จะแยกแยะว่าการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเป็นผล
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มาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ท�ำให้การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย (refugee protection) กับการควบคุมการเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย (migration control) ของแรงงานข้ามชาติทับซ้อนกันจนส่งผลทางลบต่อการคุ้มครองสิทธิและ
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม บทความนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์หรือนโยบายการแก้ไข
ปัญหาผู้ลี้ภัย แต่ต้องการชี้ให้เห็นถึงการขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะในประเทศไทย
และเสนอแนะให้มกี ารปรับกระบวนทัศน์ในการพิจารณาปัญหาผูล้ ภี้ ยั โดยน�ำมิตดิ า้ นการคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของ
ผู้ลี้ภัยเข้ามาประกอบ นอกเหนือจากมิติด้านความมั่นคงที่เป็นแนวคิดหลักของไทยมาโดยตลอด และปรับแนวทาง
การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างแนวทางการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การส่งกลับโดยสมัครใจ
และการอนุญาตให้อยู่อาศัยและท�ำมาหาเลี้ยงชีพในประเทศแรกรับได้ในบางระดับ แทนนโยบายการส่งกลับที่เป็น
นโยบายหลักทีใ่ ช้อยูจ่ นถึงปัจจุบนั โดยไม่ค�ำนึงถึงสภาพความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการแก้ไขปัญหาแบบยืดหยุน่
ที่ด�ำเนินการในหลายประเทศทั่วโลกนั้น ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อให้คลี่คลายลงได้
ในหลายภูมิภาคของโลก
เนื้อหาในบทความนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่เป็นสากล
ส่วนทีส่ องคือแนวทางการแก้ปญ
ั หาผูล้ ภี้ ยั ของประเทศแรกรับในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทีส่ ามเป็นกรณี
ตัวอย่างของปัญหาผูล้ ภี้ ยั แบบยืดเยือ้ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการด�ำเนินการในปัจจุบนั และส่วนสุดท้าย
เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ
ตาราง 2 สถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในเอเชีย (สิ้นปี พ.ศ. 2549)
กลุ่มผู้ลี้ภัย
พิหาร
พม่าและชนกลุ่มน้อย
ชิน

ประเทศต้นทาง
อินเดีย
พม่า
พม่า

โรฮิงญา

พม่า

ชนกลุ่มน้อยของภูฏาน

ภูฏาน

จักมา
กลุ่มมุสลิมจากมินดาเนา
ทมิฬ
ธิเบต

บังกลาเทศ
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
จีน

เกาหลีเหนือ
เวียดนามเชื้อสายจีน

เกาหลีเหนือ
เวียดนาม

ที่มา: Lui (2007)

ประเทศที่พักพิง
บังกลาเทศ
ไทย
อินเดีย
มาเลเซีย
บังกลาเทศ
มาเลเซีย
เนปาล
อินเดีย
อินเดีย
มาเลเซีย
อินเดีย
เนปาล
อินเดีย
จีน
จีน

จ�ำนวน
250,000 - 500,000
400,000
50,000
16,000
128,000 - 178,000
42,800
107,200 - 122,200
15,000 - 30,000
20,000 - 35,000
68,600
99,600
20,200
92,000 - 110,000
30,000
300,000

66 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

2. ผู้ลี้ภัย สิทธิมนุษยชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยสากล
ปัญหาผูล้ ภี้ ยั สัมพันธ์กบั การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแยกไม่ออก แม้วา่ องค์การสหประชาชาติจะมีคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Security Council (UNSC) รวมทั้งหน่วยงาน United
Nations Human Rights Council (UNHRC) ภายใต้เวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (United Nations General
Asembly) เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก แต่งานของ UNHRC เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล
ภายในรัฐของตนเอง ขณะที่ United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) นั้น ท�ำหน้าที่ดูแล
สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลต่างๆ ที่อยู่นอกประเทศของตน โดยองค์การสหประชาชาติถือว่าผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหา
การลี้ภัยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิ
ในการด�ำรงชีวิต การคุ้มครองจากการทรมานและการปฏิบัติที่เลวร้ายต่างๆ สิทธิความเป็นพลเมือง เสรีภาพในการ
เคลื่อนย้าย สิทธิในการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศของตน และสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เดินทางกลับประเทศ
ของตน (หากได้รับอันตราย) ส�ำหรับผู้ลี้ภัยแล้ว ความคุ้มครองช่วยเหลือที่ส�ำคัญประกอบด้วย ความคุ้มครองจาก
การผลักดันกลับ ความช่วยเหลือในกระบวนการแสวงหาที่พักพิง ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ความคุ้มครอง
ความปลอดภัยและการให้ที่พักพิง ความช่วยเหลือในการส่งกลับโดยสมัครใจ และความช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐาน
หลายประเทศทั่วโลกมักยึดแนวทางปฏิบัติต่อปัญหาผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494
และพิธสี ารทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั มี 144 ประเทศเข้าเป็นภาคีของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ แม้วา่ บางประเทศจะมิได้ให้สตั ยาบัน
ในอนุสญ
ั ญาดังกล่าว แต่สว่ นใหญ่กย็ ดึ ถือหลักปฏิบตั ขิ องกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่ กล้เคียงกัน โดยเฉพาะหลักการ
เรือ่ ง “non - refoulement” (หลักการห้ามผลักดันกลับ) ทีป่ รากฏในมาตรา 33 ของอนุสญ
ั ญาฯ ทีร่ ะบุวา่ “ประเทศ
ภาคีจะไม่ผลักดันหรือส่งกลับผู้ลี้ภัยไปยังพื้นที่ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพของผู้ลี้ภัยในด้านเผ่าพันธุ์
ศาสนา ความเป็นพลเมือง การเป็นสมาชิกของกลุม่ ทางสังคม หรือการแสดงความเห็นทางการเมือง” แต่บางประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย นอกจากมิได้เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ แล้ว ยังมีการด�ำเนินการที่ขัดกับ
หลักการห้ามผลักดันกลับในหลายโอกาส เช่น การผลักดันผู้แสวงหาการลี้ภัยชาวโรฮิงญาออกนอกน่านน�้ำ ซึ่งน�ำไป
สู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยประชาคมระหว่างประเทศ ส�ำหรับการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน (durable
solutions) ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

2.1 การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ (local integration6)
ประกอบด้วยมิตทิ างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มิตทิ างการเมืองได้แก่ การได้รบั สิทธิและบริการ
ต่างๆ เช่นเดียวกับพลเมืองคนหนึ่ง ที่ส�ำคัญคือบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา สิทธิในการท�ำงาน การคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล และในระยะยาว อาจมีการเปิดทางให้ได้รบั สถานภาพผูม้ ถี นิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวร (permanent resident)
หรือการได้โอนสัญชาติต่อไป มิติทางเศรษฐกิจได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองและการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ
โดยรัฐผู้รับควรส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือมีที่ดินท�ำกินในชนบท มีโอกาสได้รับคุณวุฒิทาง

6

Local integration อาจมีหลายระดับ โดยขั้นสูงสุดคือการตั้งถิ่นฐานและได้รับการโอนสัญชาติในรัฐผู้รับ แต่ในระดับรองลงมา
ก็อาจถือเป็น local integration ด้วย เช่น การได้รับการจัดสรรที่ดิน การอนุญาตให้ท�ำงาน การให้เสรีภาพด้านการเดินทาง การได้รับ
สวัสดิการสังคม หรือสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้จะใช้ค�ำว่า local integration เป็นหลัก ซึ่งสื่อ
ความหมายได้ดีกว่าภาษาไทยที่แปลว่า การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ
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การศึกษา ส่วนมิติทางสังคมวัฒนธรรมได้แก่ การมีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยไม่ถูกกีดกันหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
ด้านหนึ่งผู้ลี้ภัยต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบด้าน และในอีกด้านหนึ่งชุมชนต้องเปิดรับผู้ลี้ภัยให้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมนั้นๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมการและสร้างกลไกให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยคงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไว้
อย่างไรก็ตาม การตัง้ ถิน่ ฐานในรัฐผูร้ บั ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เนือ่ งจากปัญหาผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่ถกู มองว่าเป็นปัญหาความ
มั่นคงและสร้างปัญหาอาชญากรรม อีกทั้งประเทศผู้รับส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับภาระเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยตามล�ำพัง อย่างไร
ก็ตาม มีตัวอย่างความส�ำเร็จของ local integration ในระดับต่างๆ เช่น การจัดสรรที่ดินให้กับผู้ลี้ภัยในอูกันดาและ
แซมเบียเพื่อให้ช่วยเหลือตนเองและสร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเอื้อต่อกระบวนการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศโดยสมัคร
ใจเพือ่ เริม่ ต้นชีวติ ใหม่ในเวลาต่อมา และบางส่วนก็ได้ตงั้ ถิน่ ฐานในรัฐผูร้ บั และเป็นก�ำลังทางเศรษฐกิจของชุมชนนัน้ ๆ
ความส�ำเร็จของ local integration จ�ำเป็นต้องมีเงือ่ นไขและการเตรียมการทีเ่ หมาะสม องค์ประกอบทีส่ �ำคัญ
ได้แก่ ความยินยอมพร้อมใจของรัฐและสังคมของผูร้ บั ความช่วยเหลือสนับสนุนจากต่างประเทศ เงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ
ที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดการจ้างงานกับผู้ลี้ภัย และกระบวนการที่นำ� ไปสู่การตั้งถิ่นฐานทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ภายใต้บริบทต่างๆ ดังนี้ (Hansen et al., 2008)
(1) ความคล้ายคลึงกันด้านภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ระหว่างผู้ลี้ภัยกับชุมชนในรัฐผู้รับ เช่น
ชาวขแมร์กรอมกับชาวเขมรในกัมพูชา (แม้วา่ จะยังมีปญ
ั หาในแง่ปฏิบตั หิ ลายประการ) ชาวบูรนุ ดีทอี่ พยพ
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคว้น Kigoura ของแทนซาเนีย
(2) อุปสงค์และอุปทานแรงงานทีเ่ หมาะสม โดยผูล้ ภี้ ยั เป็นทรัพยากรด้านแรงงานทีร่ ฐั ผูร้ บั ต้องการ และชุมชน
ในรัฐผู้รับมีทัศนคติที่ดีหรือให้การยอมรับการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยนั้นๆ เช่น กรณีผู้ลี้ภัยจากรวันดา
ในอูกันดา และผู้ลี้ภัยจากแองโกลาในแซมเบีย
(3) Local integration เป็นส่วนหนึง่ ของแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับแนวทางอืน่ ๆ โดยเฉพาะการส่งผูล้ ภี้ ยั
กลับโดยสมัครใจ และการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ซึ่งเมื่อจ�ำนวนผู้ลี้ภัยลดลงมากแล้ว และส่วนหนึ่ง
ไม่ต้องการเดินทางกลับ รัฐผู้รับจะอนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานได้เพื่อแก้ปัญหายืดเยื้อของผู้ลี้ภัย ดังเช่น
กรณีทไี่ ลบีเรียอนุญาตให้ผลู้ ภี้ ยั จากเซียร่าเลโอนตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศได้ภายหลังผูล้ ภี้ ยั ส่วนใหญ่เดินทาง
กลับประเทศตนโดยสมัครใจแล้ว ส่วนกาน่าก็ได้อนุญาตให้ผลู้ ภี้ ยั จากไลบีเรียตัง้ ถิน่ ฐานในกาน่าได้ เป็นต้น

2.2 การตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม
โดยทั่วไป UNHCR และประเทศที่สามจะเลือกผู้ที่ต้องการการคุ้มครองช่วยเหลือก่อน โดยเฉพาะครอบครัว
ที่ประสบกับการคุกคาม แต่ในทางปฏิบัติ มีการคัดเลือกผู้ลี้ภัยจากพื้นฐานการศึกษาที่เอื้อต่อการปรับตัวในสังคม
ตะวันตกก่อนกลุ่มอื่น แนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามนี้ เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยเรื้อรัง
ที่ไม่สามารถหาทางออกโดยแนวทางอื่นๆ ได้ ในแต่ละปีมีการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามด้วยจ�ำนวนที่จ�ำกัด เช่น
ในปี พ.ศ. 2553 มีการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยเพียง 98,800 คนใน 22 ประเทศ โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากพม่า (19,400 คน)
อิรัก (16,000 คน) ภูฏาน (14,800 คน) โซมาเลีย (5,400 คน) และคองโก (4,500 คน) ส่วนใหญ่เป็นการตั้งถิ่นฐาน
ในสหรัฐฯ แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย (UNHCR, 2010) ซึง่ น้อยมากเมือ่ เทียบกับจ�ำนวน
ผู้ลี้ภัยกว่าสิบล้านคน
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แนวทางการแก้ปญ
ั หาเช่นนีเ้ กิดขึน้ อย่างเป็นระบบตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2499 เพือ่ แก้ปญ
ั หาผูล้ ภี้ ยั จากฮังการีจ�ำนวน
ประมาณ 200,000 คน หลังจากนั้น ได้น�ำมาใช้อย่างจริงจังจนประสบความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจาก
อินโดจีนในช่วงทศวรรษ 2530 โดยส่วนใหญ่เป็นการตัง้ ถิน่ ฐานในสหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา และอืน่ ๆ ความส�ำเร็จ
ในการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามขึ้นกับความสามารถในการปรับตัวของผู้ลี้ภัย เนื่องจากประเทศที่สามมีวิถีชีวิต
ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสังคมเดิมของผู้ลี้ภัย ดังนั้น พื้นฐานการศึกษาและการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศของผูล้ ภี้ ยั จึงมีความส�ำคัญในการปรับตัว ซึง่ ประเทศตะวันตกมีแนวโน้มทีจ่ ะคัดเลือกผูล้ ภี้ ยั ระดับหัวกะทิ
ที่มีคุณภาพและมีโอกาสการจ้างงานสูงก่อนกลุ่มอื่น

2.3 การส่งกลับประเทศโดยสมัครใจ
เป็นแนวทางแก้ปญ
ั หาทีห่ ลายประเทศประกาศเป็นนโยบายหลัก เนือ่ งจากผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกให้ไปตัง้ ถิน่ ฐาน
ในประเทศทีส่ ามมีจำ� นวนน้อยจนไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างจริงจัง ในปี พ.ศ. 2553 มีผลู้ ภี้ ยั ทีเ่ ดินทางกลับประเทศ
โดยสมัครใจจ�ำนวน 197,600 คน กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวอัฟกัน (118,000 คน) รองลงมาเป็นผู้ลี้ภัยที่เดินทาง
กลับคองโก รวันดา ซูดาน และศรีลังกา (UNHCR, 2010) โดยทั่วไปความรู้สึกผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย (sense of
place) เป็นแรงผลักดันให้ผลู้ ภี้ ยั เดินทางกลับประเทศตน อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับปัญหาผูล้ ภี้ ยั เรือ้ รังทีม่ ผี ลู้ ภี้ ยั อาศัยอยู่
ในประเทศแรกรับนานนับสิบปี และมีบตุ รทีเ่ กิดในศูนย์พกั พิงทีม่ คี วามผูกพันหรือเครือข่ายทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในศูนย์ฯ
และกับชุมชนใกล้เคียง จนเกิดรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบุคคล (person) สถานที่ (place) และวิถีการด�ำรงชีวิต
(practice) จนไม่ต้องการเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิมของบรรพบุรุษอีกต่อไป เนื่องจากเกิดความรู้สึกผูกพันกับถิ่น
ที่อยู่อาศัย (sense of place) ในรัฐผู้รับแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลหรือผู้น�ำชนกลุ่มน้อยก็คงไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ เนื่องจากอาจถูกด�ำเนินคดีทางกฎหมายในที่สุด

3. แนวทางการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องกันว่า ปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นความมั่นคงที่สำ� คัญ
แต่กลับขาดการพัฒนากรอบกฎหมายทีม่ งุ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิของผูล้ ภี้ ยั โดยตรง อีกทัง้ ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับกฎหมาย
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย และขาดการจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่อจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย ยกเว้นเพียง
สามประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต ที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494
และพิธีสารต่อท้าย พ.ศ. 2510 โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาคในเรื่องระบบกฎหมายและ
การจัดตัง้ กลไกทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั กัมพูชาได้ดำ� เนินรอยตามโดยได้ออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในปี 2551
แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วนอินโดนีเซียซึ่งประสบปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลมากขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มว่า
จะพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ในอนาคต (Cheung, 2011)
โดยทัว่ ไปนโยบายการจัดการปัญหาผูล้ ภี้ ยั ของประเทศส่วนใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นนโยบาย
เฉพาะหน้า หน่วยงานหลักที่ก�ำหนดนโยบายมักเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย และต�ำรวจ
ตรวจคนเข้าเมืองที่ปรับท่าทีไปตามกระแสทางการเมืองในแต่ละช่วง ท่าทีต่อผู้ลี้ภัยมักถูกเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐาน
ที่ว่าผู้ลี้ภัยอาจเป็นผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจที่ต้องการแสวงหาโอกาสท�ำงานในต่างประเทศ ท�ำให้แนวคิดเรื่องการจัด
การผู้ลี้ภัยเป็นกรอบแนวคิดแบบควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าว (migration - control oriented approach)
มากกว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework of protection) อันน�ำไปสู่การจับกุมผู้ลี้ภัย

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 69

และผลักดันคนเหล่านี้ออกนอกประเทศในฐานะแรงงานผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่รวมทั้ง
ไทยมีนโยบายแก้ปัญหาให้ผู้ลี้ภัยเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจควบคู่ไปกับการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม
ยกเว้นกัมพูชาที่ประกาศนโยบายให้ผู้ลี้ภัยเชื้อสายเขมรจากเวียดนามสามารถตั้งถิ่นฐานในกัมพูชาได้ เช่นเดียวกับ
ปาปั ว นิ ว กิ นี ที่ อ นุ ญ าตให้ ผู ้ ลี้ ภั ย จากอิ เ รี ย นจายาของอินโดนีเซียตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตอนในของปาปัวนิว กิ นี ไ ด้
ส่วนมาเลเซียเคยก�ำหนดท่าทีให้ชาวโรฮิงญาจากพม่าสามารถอยูอ่ าศัยและท�ำงานในมาเลเซียได้อย่างถูกต้อง ซึง่ เป็น
มาตรการที่เอื้อต่อแนวทาง local integration ในอนาคต แต่ได้ระงับการด�ำเนินการในเรื่องนี้ในเวลาต่อมา
ประเทศไทยมิได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 และพิธีสารต่อท้าย พ.ศ. 2510
อีกทั้งมิได้ยอมรับสถานะและสิทธิของผู้ลี้ภัยตามมาตรฐานอนุสัญญาฯ กล่าวคือ สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับกลับถิ่นฐานที่
เป็นอันตราย และสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมทีเ่ ท่าเทียมกับคนต่างชาติทเี่ ข้าประเทศ ในทางปฏิบตั ิ ประเทศไทยอนุโลม
ให้ทพี่ กั พิงกับผูล้ ภี้ ยั จากการสูร้ บในประเทศเพือ่ นบ้านหลากหลายสัญชาติมาตลอดหลายทศวรรษ นับตัง้ แต่ยคุ สงคราม
อินโดจีนเป็นต้นมา ไทยเป็นประเทศแรกรับแก่ผลู้ ภี้ ยั จ�ำนวนรวมกันถึงประมาณ 3 ล้านคน โดยในอดีตผูล้ ภี้ ยั สงคราม
อินโดจีนและสงครามเย็นจากลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้อพยพเข้ามาอยู่ในไทยจ�ำนวนมาก และรัฐบาลไทย
ร่วมกับ UNHCR และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ได้ให้การคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัย ก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้
กลับมาตุภูมิของตนเองเมื่อสถานการณ์สงบลง หรือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามจนหมดสิ้นในปี 2542 นอกจากนี้
ยังให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า ซึ่งยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของไทยประมาณ 140,000 คน และนอกค่ายพักพิงอีกราว 200,000 คนในปัจจุบัน
เนื่องจากไทยมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 อีกทั้งมิได้ออกกฎหมายผู้ลี้ภัยโดยตรง
ท�ำให้กฎหมายหลักที่ไทยใช้บังคับได้แก่ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (แก้ไขปี พ.ศ. 2545) ซึ่งให้อ�ำนาจต�ำรวจ
ตรวจคนเข้าเมืองบังคับใช้กฎหมายนี้ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในบางมาตรามีดังนี้
มาตรา 11 ก�ำหนดให้บคุ คลซึง่ เดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไป
ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง และเขตท่าสถานีที่ก�ำหนด
มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวประเภทต่างๆ เข้ามาในราชอาณาจักร ซึง่ รวมถึงผูท้ ไี่ ม่มหี นังสือเดินทางหรือ
มีหนังสือเดินทางแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตรา เป็นต้น โดย พ.ร.บ.นี้มีบทลงโทษกับผู้ที่หลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้ที่น�ำพาคนเหล่านี้เข้ามาในราชอาณาจักร
มาตรา 62 ก�ำหนดให้ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน
20,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ยังสามารถส่งบุคคลเหล่านีก้ ลับออกนอกประเทศได้
มาตรา 17 เปิดทางให้มีข้อยกเว้น คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
สามารถอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยูใ่ นราชอาณาจักรภายใต้เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด หรืออาจยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยจึงมีช่องทางเข้ามาอาศัยพักพิงในประเทศไทย
เมือ่ กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและเสนอขออนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ รัฐบาลไทยพิจารณา
ว่า การให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยในไทยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและชั่วคราวเท่านั้น ส่วนการ
แก้ปญ
ั หาระยะยาว ได้แก่ การส่งผู้ลี้ภยั กลับประเทศของตนเอง หรือส่งไปตั้งถิ่นฐานในประเทศ
ที่สามเป็นหลัก โดยประเทศไทยไม่มีนโยบายให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศ
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มาเลเซียเป็นประเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศไทย
คาดว่ามีผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 130,000 คนในปี 2549 (Adnan, 2007) ส่วนใหญ่
เป็นผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย7 มาเลเซียไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แต่ใช้กฎหมาย
Immigration Act 1959/63 ทีแ่ บ่งชาวต่างชาติออกเป็น 2 กลุม่ คือ ผูเ้ ข้าเมืองถูกกฎหมาย และผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย
ต่อมากฎหมายดังกล่าวฉบับแก้ไขในปี 2545 ได้เพิ่มบทลงโทษผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขัง
การโบย และการส่งกลับ รวมทั้งลงโทษผู้ให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าว ท�ำให้ NGOs ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างเกรง
การถูกลงโทษ และจ�ำกัดบทบาทของตนเอง ท�ำให้ UNHCR ต้องรับภาระหนัก ทั้งในด้านการคุ้มครอง การให้ความ
ช่วยเหลือ และการขึน้ ทะเบียนผู้ลภี้ ยั แต่มาเลเซียไม่ยอมรับการขึน้ ทะเบียนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ในทางปฏิบัติ
มีการผ่อนผันในเรื่องนี้สลับกับการกวดขันจับกุมผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นช่วงๆ8 โดยมาเลเซียเห็นว่าการแก้
ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวรคือการส่งไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามเป็นหลัก ต่อมาในปี 2548 มาเลเซียได้เริ่มผลักดัน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศจ�ำนวนหลายแสนคน ซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัย
จ�ำนวนหนึง่ ท�ำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก จนในทีส่ ดุ ต้องอนุญาตให้ผทู้ ถี่ กู ผลักดันออกไปกลับเข้ามาได้
จ�ำนวนหนึ่ง โดยให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง (Cheung, 2011)
แม้ในทางปฏิบตั ิ มาเลเซียจะมีความอดทนและยืดหยุน่ กับผูล้ ภี้ ยั ในประเทศ และผูล้ ภี้ ยั ส่วนหนึง่ ได้อาศัยปะปน
กับชาวมาเลเซียทั่วไปในเมืองใหญ่ แต่ผู้ลี้ภัยยังประสบปัญหาด้านการคุ้มครองและการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของรัฐ เนือ่ งจากนโยบายทีไ่ ม่ชดั เจนของรัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียได้แถลงว่าจะให้สทิ ธิเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขกับผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR โดยคิดค่าบริการเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐกลับมิได้ถอื ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ลูกของผูล้ ภี้ ยั ในมาเลเซียจ�ำนวนไม่นอ้ ยไม่ได้รบั
สูติบัตรและเอกสารบุคคล ท�ำให้กลายเป็นคนไร้รัฐที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ แม้ว่ามาเลเซียจะอยู่
ในภาคีอนุสัญญาคุ้มครองสิทธิเด็กก็ตาม ลูกของผู้ลี้ภัยจึงไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐ และส่วนหนึ่ง
ต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนขององค์กรการกุศลแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา (FIDH, 2008)
ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประสบปัญหาผู้ลี้ภัยไม่มาก ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอิรัก
อิหร่าน และปาเลสไตน์จำ� นวนหนึง่ ในอดีตความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกองโจรแบ่งแยกดินแดนในเกาะมินดาเนา
ได้กอ่ ให้เกิดปัญหาผูล้ ภี้ ยั และผูพ้ ลัดถิน่ จ�ำนวนนับแสนคน แต่สถานการณ์ขดั แย้งได้คลีค่ ลายลงมากภายหลังการพัฒนา
ประชาธิปไตยในฟิลปิ ปินส์และการลดบทบาททหารในทางการเมือง ท�ำให้การเจรจาสันติภาพมีความก้าวหน้าอย่างมาก
ในบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกัน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ก้าวหน้าในเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัยมากที่สุดในปัจจุบัน
โดยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 และพิธีสารต่อท้าย พ.ศ. 2510 รวมทั้งออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยด้วย นอกจากนี้ ได้มีการลงนามในข้อตกลงสามฝ่ายกับ UNHCR และ IOM เมื่อปี
2552 เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่รอการเดินทางไปประเทศที่สามส�ำหรับผู้ที่ต้องการการคุ้มครองเร่งด่วน
ซึง่ ได้ดำ� เนินการแล้ว (RCOA, 2011) ซึง่ ถือได้วา่ ฟิลปิ ปินส์เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องอาเซียนในการพัฒนาการคุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั
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ประกอบด้วยผู้ลี้ภัยจากอาเจะห์ในอินโดนีเซีย ชาวโรฮิงญา ชิน ไทยใหญ่ กะเรนนี มอญจากพม่า ชาวเนปาล ชาวศรีลังกา และ
กลุ่มมุสลิมจากมินดาเนาในฟิลิปปินส์
8 ในปี 2548 มีการจับกุมคุมขังผูล
้ ภี้ ยั จ�ำนวนหนึง่ แต่ตอ่ มาได้มกี ารปล่อยตัวผูล้ ภี้ ยั หลายร้อยคนภายหลังการร้องขอโดย UNHCR (Adnan,
2007)
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ส�ำหรับอินโดนีเซีย แม้จะเป็นประเทศใหญ่และมีผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศไม่มากนัก แต่ต้องประสบปัญหา
ผู้พลัดถิ่นในประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งระหว่างชนพื้นเมืองตามเกาะต่างๆ จ�ำนวนมาก
เนื่องจากตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสภาพเป็นเกาะ ท�ำให้
อินโดนีเซียมีผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศไม่มากนัก ตัวเลขผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ในฐานะ
Persons of Concern เมื่อสิ้นปี 2552 มีจ�ำนวน 2,571 คน ส่วนใหญ่จากตะวันออกกลาง เป็นชาวอัฟกานิสถาน
ร้อยละ 63 ชาวอิรักร้อยละ 13 ชาวศรีลังการ้อยละ 8.5 ชาวพม่าร้อยละ 6 ชาวอิหร่านร้อยละ 3 (Taylor &
Rafferty - Brown, 2010) ทั้งนี้ อินโดนีเซียมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 และพิธีสาร
ต่อท้าย พ.ศ. 2510 แต่ได้แสดงเจตจ�ำนงทีจ่ ะเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญาดังกล่าวในหลายโอกาส อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซีย
มีกฎหมาย No. 377 of 1999 เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่ให้อ�ำนาจประธานาธิบดีในการให้ที่พักพิง
แก่ผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้ออกค�ำสั่งส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปี 2545 ว่าผู้ลี้ภัยจะได้รับการพิสูจน์และ
ขึ้นทะเบียนโดย UNHCR และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
ความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัยส�ำหรับประเทศที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย
ปี 2494 โดยผู้ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR จะได้รับหนังสือรับรองทั้งภาษาอังกฤษและบาฮาซาในฐานะ Person of
Concern ซึ่งต้องได้รับการต่ออายุทุก 1 - 2 เดือน หากต่อมาได้รับการรับรองเป็นผู้ลี้ภัยก็จะได้รับเอกสารรับรองซึ่ง
มีอายุคราวละ 1 ปี (Taylor & Rafferty - Brown, 2010) อย่างไรก็ตาม ผู้ลี้ภัยในอินโดนีเซียไม่สามารถท�ำงานได้
และบุตรของผู้ลี้ภัยก็ไม่ได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาในอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียเห็นว่าการตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศที่สามเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ส�ำหรับแนวทาง local integration จะใช้กับผู้พลัดถิ่น
ในประเทศเป็นหลัก โดยอินโดนีเซียประสบปัญหาผูพ้ ลัดถิน่ ในประเทศ (Internally Displaced Persons หรือ IDPs)
จ�ำนวนหลายแสนคน ซึ่งแม้ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับบังกลาเทศ แม้จะเป็นประเทศในเอเชียใต้ แต่ก็เป็นประเทศที่รองรับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่ามากเป็น
อันดับสองรองจากไทย (ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา) บังกลาเทศไม่ได้มกี ฎหมายเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับผูล้ ภี้ ยั แต่อย่างใด
กฎหมายเข้าเมืองได้แก่ Passport Act of 1990 และ Foreigners Act of 1946 ก�ำหนดให้ผู้เข้าเมืองโดยไม่มีวีซ่า
เป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งบทลงโทษได้แก่ถูกจับกุมคุมขังไม่เกิน 5 ปี ปรับ และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง
แต่ในทางปฏิบัติบังกลาเทศได้ให้การคุ้มครองผู้หนีภัยการสู้รบและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัย
มาตั้งแต่ปี 2491 แต่ไม่มีนโยบายให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานในประเทศ ส่วนอินเดีย มีผู้ลี้ภัยชาวชินจากพม่าประมาณ
60,000 คน อินเดียมีกฎหมาย Foreigners Act of 1946 ที่ให้อ�ำนาจรัฐบาลช่วยเหลือคุ้มครองผู้ลี้ภัย รวมทั้ง
มีนโยบายจัดสรรที่ดินและบริการสาธารณะ และออกเอกสารการเดินทางแก่ผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลทางการเมืองและ
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวมุ่งไปยังผู้ลี้ภัยจากธิเบตและศรีลังกามากกว่าผู้ลี้ภัยจากพม่า
โดยผู้ลี้ภัยจ�ำนวนมากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยกับ UNHCR
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4. ประเด็นปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4.1 ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า
ผู้ลี้ภัยจากพม่าได้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในไทยเป็นระลอกๆ ในอดีตชนเผ่ากะเหรี่ยง กะเรนนี ไทยใหญ่ และอื่นๆ
จ�ำนวนไม่มากนักหนีภัยการสู้รบกับรัฐบาลกลางพม่าเข้ามาในไทย ภายหลังพม่าเป็นเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ.
2491 และเริ่มเข้าควบคุมรัฐต่างๆ คนเหล่านี้ได้เข้ามาผสมกลมกลืนกับชุมชนไทยตามแนวชายแดน บางส่วนหนีภัย
เข้ามาชั่วคราวและเดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิมของตนในเวลาต่อมา แต่เมื่อการสู้รบขยายขอบเขตจนผู้ลี้ภัยมีจ�ำนวน
มากขึ้น รัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวในปี 2527 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อเกิดการปราบปรามกลุ่ม
นักศึกษาและปัญญาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า ปี 2531 กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนพม่าได้หนีการ
ปราบปรามของรัฐบาลเข้ามาในไทย โดยกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับความคุ้มครองโดย UNHCR และได้รับ
ความช่วยเหลือให้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามในเวลาต่อมา ทางการไทยเรียกผู้ลี้ภัยจากพม่าว่า ‘ผู้หนีภัย
จากการสู้รบ’
ปัจจุบัน มีผู้ลี้ภัยจากพม่าอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งใน 4 จังหวัดของไทย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน
ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี จ�ำนวนประมาณ 140,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและกะเรนนี นอกจากนี้
ยังมีผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่พักพิง ประกอบด้วยบุคคลที่เคยอยู่ในพื้นที่พักพิงแต่ออกไปท�ำงานข้างนอก และ
ผูท้ หี่ นีภยั เข้ามาแต่ไม่มโี อกาสเข้าถึงทีพ่ กั พิงหรือไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าไปอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิงอีกราว 200,000 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานของพม่า (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552)
ส�ำหรับการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยจากพม่านั้น มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินการบ่อยครั้ง ในปี 2542
ทางการไทยได้ตั้งคณะกรรมการจังหวัดขึ้น เพื่อก�ำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
ว่าเข้าข่ายเป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบหรือไม่ ผู้ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่นอกที่พักพิงจะถูกถือว่าเป็น
ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และอาจถูกจับกุมคุมขังและถูกส่งกลับ ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์
ยึดสถานเอกอัครราชทูตพม่าในปี พ.ศ. 2542 และยึดโรงพยาบาลราชบุรีในปี พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มนักศึกษาและ
ผู้ลี้ภัยจากพม่า9 ทางการไทยได้ระงับการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการจังหวัดในปี
พ.ศ. 2544 เพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการสร้างปัญหาความมั่นคงในไทยของผู้ลี้ภัย และต้องการลด
แรงจูงใจมิให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
ต่อมาเมื่อกลุ่มปัญญาชนพม่าที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR พยายามเดินขบวนประท้วงรัฐบาลพม่าในไทย
ทางการไทยได้สงั่ ให้ UNHCR ระงับการขึน้ ทะเบียนผูล้ ภี้ ยั รายใหม่จากพม่าในปี พ.ศ. 2548 ท�ำให้ UNHCR หันมาขึน้
ทะเบียนผูล้ ภี้ ยั ในฐานะบุคคลในความห่วงใย (Persons of Concern หรือ POCs) ระยะเวลาหนึง่ ต่อมาทางการไทย
ได้รื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อก�ำหนดสถานภาพของผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงขึ้นใหม่ สลับกับการระงับ
การด�ำเนินงานเป็นช่วงๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ท�ำให้ขาดนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
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4.2 ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ชาวโรฮิงญาจากทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ประมาณ 250,000 คน ได้หลบหนี
การกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลทหารพม่าเข้าไปในบังกลาเทศ
นอกจากนี้ ยังมีชาวโรฮิงญาจ�ำนวนหนึ่งลี้ภัยทางเรือเข้าไปอาศัยอยู่ในมาเลเซีย โดยผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ
จ�ำนวนหนึง่ อาศัยอยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั แต่สว่ นใหญ่อาศัยในทีพ่ กั พิงใกล้คา่ ยผูล้ ภี้ ยั และจ�ำนวนหนึง่ อาศัยปะปนกับชุมชน
ชาวบังกลาเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ Cox’s Bazaar District ส่วนชาวโรฮิงญาในมาเลเซียส่วนใหญ่อาศัยและ
ท�ำงานรับจ้างในเขตเมืองใหญ่ของมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีชาวโรฮิงญาจ�ำนวนไม่มากนักลี้ภัยทางเรือเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย
ชาวโรฮิงญาเป็นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ (เดิมคือแคว้นอาระกัน) ในพม่า มีชาติพันธุ์ ภาษา และ
วัฒนธรรมแตกต่างจากชาวพม่าอย่างชัดเจน และมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับราชอาณาจักรพม่า
มาตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคม โดยในปี 2327 ราชอาณาจักรพม่าได้เข้ารุกรานแคว้นอาระกันและขับไล่ชาวพื้นเมือง
จ�ำนวนมาก ต่อมาในยุคอาณานิคมอังกฤษ (พ.ศ. 2367 - 2491) ชาวพืน้ เมืองได้ตอ่ ต้านรัฐบาลกลางบ่อยครัง้ เมือ่ พม่า
ได้เอกราชจากอังกฤษ ได้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและชาวพื้นเมืองในแคว้นอาระกันเพิ่มขึ้น ต่อมา
ในปี 2517 ได้มกี ารจัดตัง้ รัฐยะไข่ขนึ้ แทนทีแ่ คว้นอาระกัน ทางรัฐบาลกลางพม่าถือว่า ชาวโรฮิงญามิใช่ประชาชนพม่า
แต่เป็นคนต่างด้าว โดยออกบัตรประจ�ำตัวคนต่างด้าวให้ และในปี 2521 ทางการพม่าได้ออกปฏิบัติการที่เรียกว่า
Nagamin (Operation Dragon King) เพื่อส�ำรวจส�ำมะโนประชากรและออกบัตรประจ�ำตัวประชาชน โดยแยก
คนที่ถือว่าเป็นชาวต่างด้าวออกจากพลเมืองชาวพม่า
ปฏิบัติการดังกล่าวน�ำไปสู่กระแสต่อต้านและความรุนแรง จนท�ำให้ชาวโรฮิงญาราว 200,000 คนอพยพ
ข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศ โดยองค์การสหประชาชาติได้เข้าให้ความช่วยเหลือ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับประเทศ แต่ในปี 2525 ทางการพม่าได้แก้กฎหมายการเป็นพลเมืองพม่า
(Myanmar Citizenship Law) แยกชาวโรฮิงญาออกจากชนกลุ่มน้อย 135 กลุ่มที่ถือเป็นพลเมืองพม่า ส่งผลให้
ชาวโรฮิงญากลายเป็นคนไร้สัญชาติ ภายหลังการเลือกตั้งในปี 2533 และพรรค NLD ภายใต้การน�ำของอองซานซูจี
ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ทางการพม่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และออกปฏิบัติการที่เรียกว่า Pyi Thaya
(Prosperous Country) ได้ระดมจัดตั้งกองก�ำลังผสมทหาร ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
และอื่นๆ ปราบปรามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยอย่างหนัก จนท�ำให้ชาวโรฮิงญาประมาณ 250,000 คน
อพยพลี้ภัยไปยังบังกลาเทศอีกรอบหนึ่ง และอีกราว 15,000 คนลี้ภัยไปยังมาเลเซีย
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รูปที่ 2 แผนที่ประเทศพม่า

ที่มา: http://www.globalsecurity.org/military/world/para/arakan.htm

ในช่วงแรก ทางการบังกลาเทศยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นผู้ลี้ภัย เนื่องจากเป็นชาวมุสลิมที่มีความใกล้ชิดด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมกับตนและให้ความช่วยเหลือร่วมกับองค์การสหประชาชาติ แต่ตอ่ มาบังกลาเทศได้เจรจากับพม่า
เพื่อส่งกลับชาวโรฮิงญาไปยังภูมิล�ำเนาเดิมเกือบทั้งหมด ยกเว้นชาวโรฮิงญาจ�ำนวน 28,000 คนที่ยังอาศัยอยู่ในค่าย
ผู้ลี้ภัย 2 แห่งที่ Nayapura และ Kutupalong และยุติการยอมรับสถานะผู้ลี้ภัยแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางปี
2535 เป็นต้นมา ท�ำให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ราว 200,000 คนไม่สามารถอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยได้ ส�ำหรับผู้ลี้ภัยในศูนย์ฯ
จะได้รบั ความช่วยเหลือเป็นคูปองอาหาร ซึง่ ต่อมา UNHCR ออกบัตรประจ�ำตัวเป็นรายบุคคล ทางการบังกลาเทศไม่
อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยออกไปนอกศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้ท�ำงาน และไม่ต้องการให้ตั้งถิ่นฐานในประเทศ เนื่องจากปัญหา
ความหนาแน่นของประชากรและปัญหาสิง่ แวดล้อมในบังกลาเทศเอง แต่ในทางปฏิบตั ิ ผูล้ ภี้ ยั ในศูนย์ฯ จ�ำนวนไม่นอ้ ย
ได้เล็ดลอดออกไปท�ำงานในหมูบ่ า้ นใกล้เคียง ส่วนผูล้ ภี้ ยั ทีอ่ าศัยอยูน่ อกศูนย์ฯ จ�ำนวนประมาณ 200,000 คนได้อาศัย
ใกล้ชิดปะปนกับชาวบังกลาเทศมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ จนเกิดการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการของคนเหล่านี้
ในพื้นที่จิตตะกอง (de facto integration) โดยอาศัยความใกล้ชิดด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน
เนื่องจากผู้ลี้ภัยนอกศูนย์ฯ ไม่ได้รับการยอมรับสถานภาพผู้ลี้ภัยจากทางการบังกลาเทศ ท�ำให้มีการตรวจค้น
จับกุมและผลักดันคนเหล่านี้ออกนอกประเทศในหลายโอกาส เช่น ในช่วงปลายปี 2552 และต้นปี 2553 ด้วยเหตุนี้
ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่นอกศูนย์ฯ จึงอยู่ในสถานะเป็นคนไร้รัฐ ไม่สามารถกลับประเทศพม่าในฐานะ
พลเมืองพม่าได้ และไม่ได้รับการยอมรับสถานภาพผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศ (Cheung, 2011)
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ส�ำหรับชาวโรฮิงญาจ�ำนวน 15,000 คนทีอ่ พยพไปยังมาเลเซียในช่วงต้นทศวรรษ 1990 นัน้ ได้รบั การคุม้ ครอง
จากทางการมาเลเซียโดยอนุญาตให้ UNHCR และ Malaysian Red Crescent Society ให้การช่วยเหลือ
อีกทัง้ ทางการมาเลเซียได้วางเฉยต่อการเข้าสูต่ ลาดแรงงานของคนเหล่านี้ เนือ่ งจากภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศ
รวมทั้งอนุญาตให้คนเหล่านี้เข้าถึงบริการด้านธารณสุขและการศึกษาได้ จนเกิด de facto integration ของ
คนเหล่านี้ภายใต้บริบทสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซีย ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีตลาดแรงงาน
ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และสลังงอร์
อย่างไรก็ตาม นโยบายต่อผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาของมาเลเซียได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2545 ภายหลัง
การแก้กฎหมายเข้าเมือง (Immigration Act) โดยมีการเพิ่มโทษผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย นโยบายดังกล่าวน�ำไปสู่
การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศจ�ำนวนมากถึง 300,000 คนในปี 2545 และอีกราว
400,000 คนในปี 2548 ซึ่งรวมถึงชาวโรฮิงญาด้วย แต่มาตรการดังกล่าวท�ำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
อย่างหนักในมาเลเซีย จนต้องผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวลง และอนุญาตให้ชาวโรฮิงญาที่ยังอาศัยอยู่ในมาเลเซีย
สามารถอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายและท�ำงานได้ รวมถึงให้เด็กชาวโรฮิงญามีโอกาสเข้ารับการศึกษาได้ โดยทางการ
มาเลเซียได้มอบให้หน่วยงานระดับท้องถิน่ ด�ำเนินการในเรือ่ งนี้ แต่ตอ่ มาได้เกิดปัญหาคอรัปชัน่ ขึน้ โดยมีการสวมสิทธิ
การขอใบอนุญาตการอยู่อาศัย (residence permits) ให้กับแรงงานต่างด้าวอื่นที่มิใช่ชาวโรฮิงญา น�ำไปสู่การระงับ
การออกใบอนุญาตดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2549 กระนั้นก็ตาม ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศจ�ำนวนหนึ่งยังคง
มุง่ หน้ามายังมาเลเซียในลักษณะของผูล้ ภี้ ยั ทางเรือเพือ่ หวังทีจ่ ะตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศนี้ ในปี 2554 ผูล้ ภี้ ยั ชาวโรฮิงญา
ที่อาศัยในมาเลเซียได้เพิ่มจ�ำนวนเป็น 20,000 คน แต่ทางการมาเลเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะออก residence permits
รอบใหม่ให้กับชาวโรฮิงญาแต่อย่างใด (Cheung, 2011)

4.3 ผู้ลี้ภัยชาวขแมร์กรอม (เขมรล่าง)
ชาวขแมร์กรอม10เป็นกลุ่มชนเชื้อสายเขมรที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของเวียดนามบริเวณปากแม่นำ�้ โขง และทาง
ภาคตะวันออกของกัมพูชาที่ติดต่อกับเวียดนาม ขแมร์กรอมเป็นชาวพุทธนิกายเถรวาทที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภาษาคล้ายคลึงกับชาวกัมพูชา ทางการเวียดนามประเมินว่ามีชาวขแมร์กรอมที่อาศัยอยู่ในเวียดนามประมาณ
หนึ่งล้านคน ส่วนทางการกัมพูชาประเมินว่ามีชาวขแมร์กรอมอาศัยอยู่ในกัมพูชาประมาณ 82,000 คน แต่คาดว่า
ตัวเลขทีแ่ ท้จริงจะสูงกว่านีม้ าก (CCHR, 2011) ชาวขแมร์กรอมสืบเชือ้ สายมาจากอาณาจักรขอมทีเ่ คยปกครองพืน้ ที่
ภาคใต้ของเวียดนามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 - 17 ก่อนทีเ่ วียดนามจะแผ่อำ� นาจเข้ามาในพืน้ ทีแ่ ถบนีใ้ นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 17 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองอินโดจีน ดินแดนซึ่งชาวขแมร์กรอมอาศัยอยู่ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
โคชินไชน่าของฝรั่งเศส โดยในช่วงแรกฝรั่งเศสยอมรับเขตปกครองของชาวขแมร์กรอมตามที่กัมพูชาเรียกร้อง
แต่ในปี 2492 ฝรั่งเศสได้ผนวกจังหวัดต่างๆ ที่ขแมร์กรอมอาศัยอยู่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม เมื่อเวียดนาม
ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ชาวขแมร์กรอมก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองอย่างเหนียวแน่น ทั้งด้านภาษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

10

เขมรกรอม เป็นค�ำเรียกของชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เรียกกลุ่มชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์กรอมหรือ
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รูปที่ 3 ชุมชนชาวขแมร์กรอมในเวียดนาม

ที่มา: http://khmerkromngo.org/map/map.htm

ในยุคสงครามเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามใต้ได้ใช้นโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (assimilation) ให้
ชาวขแมร์กรอมเป็นส่วนหนึง่ ของเวียดนาม โดยออกประกาศให้ชาวขแมร์กรอมเป็นชาวเวียดนามทีส่ บื เชือ้ สายมาจาก
เขมร แต่พยายามจ�ำกัดการเรียนการสอนทีใ่ ช้ภาษาเขมร และผลักดันให้ชาวขแมร์กรอมเข้าศึกษาในระบบการศึกษา
ของเวียดนาม นอกจากนี้ ยังต่อต้านพุทธศาสนาในแบบของชาวขแมร์กรอม ทั้งในรูปของการจ�ำกัดการใช้ที่ดิน
และสิ ท ธิ อื่ น ๆ ต่ อ มาเมื่ อ สหรั ฐ ฯ ท�ำ สงครามกั บ เวี ย ดนามเหนื อ มี ก ารระดมกองก�ำ ลั ง ชาวเวี ย ดนามรวมถึ ง
ชาวขแมร์กรอมต่อสู้กับกองก�ำลังเวียดกง เมื่อเวียดนามรวมประเทศได้ในปี 2518 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถือว่า
ชาวขแมร์กรอมเป็นศัตรู และพยายามให้ชาวเวียดนามเข้าครอบครองที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวขแมร์กรอมอาศัยอยู่
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดจีนส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวขแมร์กรอม เมื่อเขมรแดงครอง
อ�ำนาจในกัมพูชาช่วงปี 2518 - 2521 ผู้น�ำเขมรแดงเชื่อว่าชาวขแมร์กรอมเป็นบุคคลที่มีร่างกายเป็นเขมรแต่มีจิตใจ
เป็นเวียดนาม จึงได้พยายามกลืนชนกลุม่ น้อยให้เป็นคนเขมรทีม่ วี ฒ
ั นธรรมแบบเขมรภาคกลาง น� ำไปสูก่ ารกวาดล้าง
ชาวขแมร์กรอมจ�ำนวนมาก เช่นทีจ่ งั หวัดโพสัต (Pursat) เมือ่ เวียดนามเข้าล้มล้างระบบการปกครองของเขมรแดงใน
ปี 2522 ได้เกณฑ์ชาวขแมร์กรอมจ�ำนวนมากเข้าสูร้ บกับกัมพูชา เมือ่ สงครามสิน้ สุดและชาวขแมร์กรอมเดินทางกลับ
เวียดนามก็พบว่าทีน่ าจ�ำนวนมากได้ถกู ยึดครองโดยชาวเวียดนามแล้ว ด้วยเหตุนชี้ าวขแมร์กรอมจ�ำนวนมากจึงถูกลด
สถานภาพจากชาวนามาเป็นแรงงานรับจ้าง และระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้ถูกท� ำลายลง กลายเป็น
คนกลุ่มน้อยที่อยู่ชายขอบของสังคมและไม่สามารถหันไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลใดได้ โดยทางการเวียดนาม
เห็ น ว่ า ชาวขแมร์ ก รอมเป็ น คนเขมรที่ ต ่ อ ต้ า นพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ เ วี ย ดนาม ส่ ว นทางการกั ม พู ช าก็ ป ั ก ใจว่ า
ชาวขแมร์กรอมเป็นสปายของเวียดนาม
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ปัจจุบัน ชาวขแมร์กรอมยังคงประสบปัญหาการละเมิดสิทธิหลายประการ ทั้งด้านการศึกษา ประเพณีปฏิบัติ
และเสรีภาพทางศาสนา ในด้านการศึกษานัน้ ทางการเวียดนามได้สงั่ ปิดโรงเรียนทัง้ หมดทีส่ อนภาษาเขมร แต่อนุญาต
ให้มกี ารสอนภาษาเขมรโดยพระในวัดได้ในขอบเขตทีจ่ ำ� กัด ส่วนเด็กชาวขแมร์กรอมทีเ่ ข้าโรงเรียนเวียดนามก็ไม่เข้าใจ
ภาษาเวียดนามและต้องออกจากโรงเรียนถึงประมาณครึง่ หนึง่ ในด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทางการเวียดนามได้หา้ ม
การแต่งกายพืน้ เมืองของชาวขแมร์กรอม เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นการกระท�ำทีแ่ บ่งแยก และจ�ำกัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ต่างๆ นอกจากนี้ มีการจับกุมและด�ำเนินคดีพระชาวขแมร์กรอมที่พกพาต�ำราภาษาเขมร หรือเดินทางโดยไม่ขอ
อนุญาตล่วงหน้าจากทางการ การละเมิดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานดังกล่าวท�ำให้ชาวขแมร์กรอมส่วนหนึง่ อพยพเข้ามายังกัมพูชา
เนื่องจากชาวขแมร์กรอมยังรู้สึกผูกพันกับสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชา ด้วยเหตุนี้ เจ้านโรดมสีหนุของกัมพูชาจึงได้
ประกาศในปี 2535 ว่า ชาวขแมร์กรอมที่เกิดในเวียดนามและอาศัยในดินแดนของกัมพูชาควรได้รับสิทธิในฐานะ
พลเมืองกัมพูชา ต่อมา UNHCR ได้รบั แจ้งจากทางการกัมพูชาในปี 2548 ว่า กัมพูชาถือว่าชาวขแมร์กรอมเป็นพลเมือง
กัมพูชาและสามารถเดินทางเข้าออกกัมพูชาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ทั้งยังประกาศว่าชาวขแมร์กรอมในกัมพูชาจะได้รับ
สิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับพลเมืองชาวกัมพูชา
แม้กัมพูชาจะถือว่าชาวขแมร์กรอมเป็นพลเมืองของกัมพูชา แต่ในทางปฏิบัติชาวขแมร์กรอมจ�ำนวนมาก
กลับไม่ได้รับการออกบัตรประจ�ำตัวประชาชน ด้วยเหตุผลว่าไม่มีภูมิลำ� เนาที่แน่นอนในกัมพูชา อีกทั้งถูกหาว่าเป็น
ชาวเวียดนาม เนื่องจากเกิดในเวียดนามและมีชื่อเป็นภาษาเวียดนาม ท�ำให้ชาวขแมร์กรอมจ�ำนวนมากไม่ได้รับสิทธิ
ต่างๆ อาทิ การศึกษา การจ้างงาน การถือครองที่ดิน บางส่วนหาทางออกโดยการเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นภาษาเขมรและ
แจ้งว่าตนเกิดในกัมพูชา ซึ่งเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีชาวขแมร์กรอมบางส่วนอพยพออกจาก
เวียดนามเพื่อขอลี้ภัยในประเทศไทย แต่ UNHCR ปฏิเสธการขอลี้ภัยดังกล่าว เนื่องจากถือว่าคนเหล่านี้เป็นพลเมือง
กัมพูชา ซึ่งสามารถหนีภัยคุกคามจากเวียดนามเข้ามาอาศัยในกัมพูชาได้อยู่แล้ว คนเหล่านี้จึงถูกทางการไทย
ส่งกลับไปยังกัมพูชา แต่บุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถขอแปลงสัญชาติเป็นชาวกัมพูชาก็ได้ข้ามพรมแดนกลับ
มายังไทยอีก และผันตัวเองเป็นแรงงานข้ามชาติในที่สุด (CCHR, 2011)

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
ปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปัญหาระหว่างประเทศที่เกี่ยวพันกับปัญหาภายในของ
บางประเทศในภูมิภาค ที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน
หลายปีและหลายประเทศต้องรับภาระดูแลผู้ลี้ภัยจ�ำนวนมาก แต่ความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหา
ผูอ้ พยพเรือ้ รังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับเป็นสิง่ ทีถ่ กู มองข้าม ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศในภูมภิ าคนีเ้ คยประสบความส�ำเร็จ
ในการแก้ไขปัญหาผูอ้ พยพลีภ้ ยั จากอินโดจีนร่วมกันมาก่อนเมือ่ สิบกว่าปีทผี่ า่ นมานีเ้ อง โดยแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหา
ผู้ลี้ภัยจากอินโดจีน (Comprehensive Plan of Action for Indochinese Refugees หรือ CPA) ได้แก้ปัญหา
ผู้ลี้ภัยจากอินโดจีนจ�ำนวนหลายแสนคน
แนวทางการแก้ปญ
ั หาของ CPA ในอดีต มีพนื้ ฐานอยูบ่ นการรับผูล้ ภี้ ยั ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศทีส่ าม ควบคูก่ บั
การช่วยเหลือในการส่งกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐานอย่าง
ปลอดภัย ท�ำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ยังคงยึดแนวทางดังกล่าวอย่างเหนียวแน่นในการแก้ไข
ปัญหาผูล้ ภี้ ยั ในปัจจุบนั แต่ดว้ ยเงือ่ นไขของการเมืองระหว่างประเทศทีแ่ ตกต่างไปอันเนือ่ งมาจากการยุตสิ งครามเย็น
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อีกทั้งปัญหาผู้อพยพลี้ภัยในภูมิภาคอื่น เช่น เอเชียกลาง ยุโรปตะวันออก ทวีจ�ำนวนมากขึ้น ท�ำให้ประเทศที่สาม
ไม่พร้อมทีจ่ ะรับผูล้ ภี้ ยั จ�ำนวนนับแสนคนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศตนดังเช่นในอดีต ท�ำให้
แนวทางการแก้ปญ
ั หาแบบ CPA ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ ปัญหาผูล้ ภี้ ยั ปัจจุบนั จึงกลายเป็นปัญหาเรือ้ รัง และจ�ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนมุมมองในการแก้ไขปัญหาให้ยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมเพื่อคลี่คลายปัญหา ดังข้อพิจารณาต่อไปนี้

5.1 พัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอย่างจริงจัง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ประเทศที่สาม องค์การระหว่างประเทศ
และองค์กรพัฒนาเอกชน จนน�ำไปสู่การแบ่งเบาภาระ และพัฒนาหลักเกณฑ์ ระบบกฎหมาย กลไก และขีดความ
สามารถของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในระดับภูมิภาค โดยไม่ต้องติดยึดแนวทางการส่ง
ผูล้ ภี้ ยั กลับหรือการตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศตะวันตกเท่านัน้ แต่อาจเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของภูมภิ าคอืน่ เช่น แอฟริกา
และละตินอเมริกา ทีป่ ระสบปัญหาผูล้ ภี้ ยั และสามารถพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผูอ้ พยพลีภ้ ยั จนคลีค่ ลาย
ลงได้ด้วยความยืดหยุ่น
ที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกในการหารือ
Bali Regional Ministerial Conference on People, Smuggling, Trafficking in Persons and Related
Transnational Crime หรือเรียกย่อๆ ว่า Bali Process ซึ่งเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติ ปัญหาผูอ้ พยพ และปัญหาความมัน่ คงระหว่างประเทศ ทีเ่ ริม่ ขึน้ ในปี 2545 โดยมีประเทศ
ต่างๆ กว่า 30 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม จนมีการตั้งกลไกชั่วคราวขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทาง
ความร่วมมือเพื่อลดปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
สมาชิก แต่ที่ผ่านมา การเจรจายังขาดกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน ตลอดจนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตาม ในการประชุม Bali Process Steering Group เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ที่นครบริสเบน
ได้มีการพิจารณากรอบความร่วมมือ (Regional Cooperation Framework) ที่ไม่ผูกมัด (non - binding) ตาม
ข้อเสนอของ UNHCR ซึง่ อาจน�ำไปสูแ่ นวทางความร่วมมือทีเ่ ป็นรูปธรรมในเรือ่ งการจัดการปัญหาผูล้ ภี้ ยั โดยทีป่ ระชุม
ได้เสนอให้มกี ารจัดตัง้ Regional Support Office (RSO) เพือ่ เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของ Bali Process นอกจากนี้ ได้มกี าร
หารือแนวทางความร่วมมือตามข้อเสนอของการประชุม Workshop on Regional Cooperation and Irregular
Migration ที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเสนอให้มีความร่วมมือในเรื่องกระบวนการจัดการ
ผู้ลี้ภัย การแบ่งเบาภาระร่วมกันของประเทศต่างๆ ความร่วมมือในการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศและการตั้งถิ่นฐาน 11
เป็นต้น ซึ่งคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาอีกไม่ต�่ำกว่า 2 - 3 ปี ก่อนที่จะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
แต่นับว่าเป็นพัฒนาการที่ส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคในอนาคต
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ในกรณีของแอฟริกา องค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization for African Unity หรือ OAU) ได้ร่วมมือกัน
ภายใต้ Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa ค.ศ. 1969 ซึ่งยึด
แนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 เป็นพื้นฐาน และขยายขอบเขตความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของประเทศต้นทางและประเทศแรกรับในการแบ่งเบาภาระและการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดย
ปลอดภัย นอกจากนี้ อนุสญ
ั ญาของ OAU ดังกล่าวยังน�ำไปสูก่ ารออกกฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั ทีส่ อดคล้อง
กันระหว่างประเทศสมาชิกหลายประเทศ เช่น มาลาวี ไนจีเรีย กาน่า ไลบีเรีย เป็นต้น จนท�ำให้ OAU Convention
ได้รับการยกย่องว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ยืดหยุ่นและให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง
ส่วนภูมิภาคละตินอเมริกาก็ได้รับรอง Cartagena Declaration on Refugees ในปี 2527 โดยน�ำอนุสัญญา
ว่าด้วยสถานภาพผูล้ ภี้ ยั ปี 2494 มาเป็นพืน้ ฐานเช่นกัน และขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากขึน้ อีกทัง้ เสริมสร้างความ
ร่วมมือในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยใน
ประเทศสมาชิก การก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�ำ่ ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ลี้ภัย การสนับสนุนให้ประเทศในภูมิภาคให้
สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 จนส่งผลให้ประเทศในละตินอเมริกาส่วนใหญ่ให้สัตยาบันกับ
อนุสัญญาฯ ดังกล่าวแล้วในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2547 ประเทศในละตินอเมริกาได้ฉลองการครบรอบ 20 ปี
ของ Cartegena Declaration และได้ออกค�ำประกาศและแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ คุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั (Mexico Declaration
and Plan of Action to Strengthen International Protection of Refugees in Latin America) เพิ่มเติม
ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัย ริเริ่มโครงการ Solidarity Cities Program เพื่อให้เกิด
การพึ่งพาตนเองมากขึ้น รวมถึง local integration ของผู้ลี้ภัยในชุมชนประเทศแรกรับ เช่น การเปิดโอกาส
การจ้างงานให้กบั ผูล้ ภี้ ยั การพัฒนาระบบไมโครเครดิต จัดท�ำโครงการ Borders of Solidarity Program เพือ่ พัฒนา
ชุ ม ชนชายแดน ทั้ ง ในด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะให้ กั บ ผู ้ ลี้ ภั ย และชุ ม ชนตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Solidarity Resettlement Program ให้ประเทศในภูมิภาครับผู้ลี้ภัยจากประเทศแรกรับ
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศตนโดยความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบางประเทศ
โดยเฉพาะเอกวาดอร์และคอสตาริกาที่ต้องรับผู้ลี้ภัยจากโคลัมเบีย โดยอาร์เจนตินาและอุรุกวัยได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว เป็นต้น (RCOA, 2011)
จากประสบการณ์ขององค์การเอกภาพแอฟริกาและละตินอเมริกา ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยแก้ไขปัญหา
ที่ส่งผลกระทบในหลายประเทศ การหารือในระดับภูมิภาคช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายขอบเขตความร่วมมือ
ให้กว้างขวางขึ้นจนพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้ลี้ภัย
อันเป็นแนวคิดสากลในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework of protection) มากกว่า
ที่จะยึดติดกับแนวคิดในเรื่องปัญหาความมั่นคงของผู้ลี้ภัย และมุ่งจัดการปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิดแบบควบคุม
การเข้าเมืองของคนต่างด้าว (migration - control oriented approach) ซึ่งจะน�ำไปสู่วงจรการจับกุมคุมขังและ
ส่งกลับผู้ลี้ภัย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยได้ เนื่องจากไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ควรให้ความส�ำคัญกับปัญหาผู้ลี้ภัยในเวทีความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคมากขึ้น แต่มิใช่จากมุมมองที่ว่าผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นคุกคามต่อความมั่นคงเท่านั้น แต่ควรพิจารณาในแง่
การคุม้ ครองผูล้ ภี้ ยั และขยายความร่วมมือระดับภูมภิ าคเพือ่ การแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืนด้วย โดยนอกจากการเข้าร่วม
ใน Bali Process แล้ว ควรมีการสร้างกลไกความร่วมมือในกรอบอาเซียนควบคู่กันด้วย เนื่องจาก Bali Process
เป็นกรอบใหญ่และมีจ�ำนวนสมาชิกมาก ท�ำให้การเจรจาซับซ้อนกว่าการเจรจาระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
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โดยในชัน้ แรกจ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับภูมภิ าค และพัฒนาแนวทางร่วมในการจัดการปัญหาผูล้ ภี้ ยั
นับตัง้ แต่ขนั้ ตอนการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละขึน้ ทะเบียนผูล้ ภี้ ยั ตามแนวทางสากล การก�ำหนดแนวทางการคุม้ ครอง
ดูแลผู้แสวงหาการลี้ภัยและผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆ ให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายจากประเทศแรกรับ
ไปยังอีกประเทศหนึง่ ซึง่ มีมาตรฐานการคุม้ ครองสูงกว่า (secondary movement) การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลผูล้ ภี้ ยั
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง
และประเทศที่สาม โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยเป็นหลัก
ทั้งนี้ อาจไม่จ�ำเป็นต้องมีความตกลงที่เป็นการผูกมัดในช่วงแรก แต่เปิดเวทีให้มีการปรึกษาหารือและพัฒนา
ความร่วมมือให้มากขึน้ ตามล�ำดับ จนเกิดกลไกในการแก้ไขปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ กว่าการแก้ปญ
ั หาของแต่ละ
ประเทศโดยล�ำพัง การพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคทั้งหมดนี้คงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะบรรลุ
เป้าหมายได้

5.2 ต้องพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยที่ยืดหยุ่นและเป็นสากลมากขึ้น
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ต้องพัฒนารูปแบบผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น
การส่งผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การช่วยให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ และการอนุญาต
ให้เกิด local integration ในบางระดับ จากปัจจุบันที่ประเทศไทยปฏิเสธแนวทาง local integration อย่างสิ้นเชิง
เนื่องจากมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ที่พักพิงชั่วคราวและต้องการส่งกลับผู้ลี้ภัยเมื่อสถานการณ์ในพม่าเอื้ออ� ำนวย
แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วผู้ลี้ภัยจ�ำนวนหนึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศพม่าได้ เนื่องจากเป็นผู้ลี้ภัยรุ่นที่สองหรือ
สามที่เกิดในประเทศไทย ไร้สัญชาติพม่า และขาดความผูกพันกับภูมิล�ำเนาดั้งเดิมของครอบครัว
นอกจากนี้ ผูล้ ภี้ ยั ทีเ่ ดินทางมาอยูท่ ศี่ นู ย์พกั พิงตัง้ แต่วยั เยาว์ ก็ได้พฒ
ั นาเครือข่ายทางสังคมและวิถชี วี ติ ทีผ่ กู พัน
กับชุมชนบริเวณชายแดน บางครอบครัวอาจมีญาติพนี่ อ้ งหรือคนใกล้ชดิ ทีอ่ ยูน่ อกศูนย์ โดยอาจเป็นแรงงานข้ามชาติ
หรือใช้ชีวิตเป็นคนต่างด้าวที่ถือบัตรสีในหมู่บ้านตามจังหวัดชายแดน จนเกิด de facto integration ในทางปฏิบัติ
นอกจากนี้ บางครอบครัวก็อาจมีสมาชิกไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ท�ำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก
ครอบครัวในต่างประเทศ ในไทย และในพม่าจนเกิดปรากฏการณ์ที่ Van Hear (2006) เรียกว่า ‘ครัวเรือนข้ามชาติ’
(transnational household) โดยผู้ลี้ภัยและสมาชิกของครอบครัวที่มาเป็นแรงงานข้ามชาติในไทยท�ำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการติดต่อ และส่งผ่านความช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครัวในประเทศที่สามกับญาติพี่น้องในประเทศ
ต้นทาง
ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ผูกพันกับภูมิล�ำเนาเดิมในพม่าและบางคนที่ได้สร้างเครือข่ายทางสังคม
ในไทยมานานหลายปีคงไม่เลือกเดินทางกลับประเทศพม่าโดยสมัครใจ แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะคลี่คลาย
ลงในอนาคต ดังนั้น ไทยจึงควรใช้แนวทางการผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการเพื่อให้เกิด local integration
ในบางระดับแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น จัดสรรที่ดินบางส่วนให้ผู้ลี้ภัยท� ำการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองและสร้างรายได้
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาจจ้างผู้ลี้ภัยในลักษณะ outsourcing เพื่อสร้างรายได้และ
ทักษะในการยังชีพในอนาคต สนับสนุนการจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานจากทางการไทยและพม่า เพื่อให้
ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าสู่สังคมและประกอบอาชีพในประเทศหนึ่งประเทศใดได้ในอนาคต ศึกษาความเป็นไปได้ในการ
อนุญาตให้ผลู้ ภี้ ยั บางส่วนสามารถอาศัยและท�ำงานในไทยได้ระยะยาว เช่น ลูกของผูล้ ภี้ ยั ทีเ่ ป็นบุคคลไร้สญ
ั ชาติ เป็นต้น
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หลายประเทศได้น�ำแนวทาง local integration มาใช้กับผู้ลี้ภัยส่วนน้อยที่ไม่เดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิม
ภายหลังการปิดศูนย์ผู้อพยพ เช่น การอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยจากอิเรียนจายาของอินโดนีเซียตั้งถิ่นฐานและท� ำงาน
ในปาปัวนิวกินีภายหลังการปิดศูนย์ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนแล้ว เป็นต้น ประเทศหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมในการ
แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยด้วยแนวทาง local integration คือเม็กซิโก ซึ่งประสบปัญหาผู้ลี้ภัยจากกัวเตมาลา โดยเม็กซิโก
ได้ให้สัญชาติกับลูกของผู้ลี้ภัยที่เกิดในเม็กซิโก นอกจากนี้ยังจัดสรรที่ดินและไมโครเครดิตให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถ
พึง่ ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ส่วนแซมเบียและอูกนั ดาอนุญาตให้ผลู้ ภี้ ยั ท�ำการเกษตร เพือ่ หารายได้และเกิดความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิน่ ขึน้ ทีส่ �ำคัญก็คอื ทัง้ สามประเทศได้สร้างกลไกการมีสว่ นร่วมของผูล้ ภี้ ยั ชุมชนท้องถิน่
ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนารูปแบบ local integration เช่น ในแซมเบียมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 22 แห่ง มีตัวแทนของผู้ลี้ภัยและผู้แทนชุมชนในการก�ำหนดและบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน
ต่างๆ ส่วนอูกันดาได้ออกกฎหมายปกครองท้องถิ่นที่ก�ำหนดให้จัดตั้ง Refugee Welfare Councils เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ลี้ภัยในประเทศ เป็นต้น

5.3 การส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศโดยสมัครใจในอนาคต
อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองที่เอื้ออ�ำนวย สถานการณ์ทางการเมืองในพม่าในปี 2555 มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ภายหลัง พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่าด�ำเนินนโยบายปฏิรูปทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปี 2557 อีกทั้งมีการเจรจาหยุดยิงกับกองก�ำลังกะเหรี่ยง ไทยใหญ่
และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในช่วงต้นปี 2555 ท�ำให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ
ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทยให้เดินทางกลับภูมิล�ำเนาเดิมโดยสมัครใจด้วยความปลอดภัยในอนาคต ดังนั้น
ไทยและประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศทีส่ าม และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ จึงควร
แสวงหาลู่ทางในการสร้างกระบวนการและเงื่อนไขให้เกิดการเดินทางกลับของผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ เมื่อสันติภาพ
กลับคืนสู่พม่าอย่างแท้จริง โดยต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย การท�ำมาหาเลี้ยงชีพของผู้ลี้ภัย และการตั้งถิ่นฐาน
ในภูมิล�ำเนาเดิม (re - integration) ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ
ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ การจ้างงาน เป็นต้น เงื่อนไขทางการเมืองอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับภูมิล�ำเนาของตน เนื่องจากหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากถิ่นฐานเดิม
ในลักษณะบ้านแตกสาแหรกขาด ชุมชนดั้งเดิมแตกสลายลง
ดังนั้น re - integration จึงเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องใช้เวลา
โดย Long (2011) เห็นว่า การจัดการปัญหาเรื่องการข่มเหงรังแก (persecution) และการแก้ปัญหาความยากจน
(poverty) เป็นเงือ่ นไขส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการเดินทางกลับของผูล้ ภี้ ยั ดังนัน้ แนวทางการส่งผูล้ ภี้ ยั กลับประเทศ
จึงเป็นความพยายามร่วมกันทัง้ ในประเทศต้นทางและปลายทาง ในชัน้ นี้ ประเทศไทยควรมียทุ ธศาสตร์เชิงรุกในการ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ และกับรัฐบาลพม่า เพือ่ พัฒนาชุมชนต่างๆ ในรัฐชายแดนของพม่าเพือ่ สร้างเงือ่ นไขและแรง
จูงใจให้ผลู้ ภี้ ยั ทีป่ ระสงค์จะกลับคืนภูมลิ ำ� เนาเดิมของตนเลือกแนวทางนีใ้ นอนาคต อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับปัญหาบุคคล
ไร้สัญชาติ เช่น กรณีชาวโรฮิงญานั้น การส่งกลับภูมิล�ำเนาเดิมคงไม่ใช่ทางออกที่เป็นไปได้ จนกว่าจะมีการแก้ไข
กฎหมายพม่าให้ยอมรับคนเหล่านี้เป็นพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมกับชาวพม่า ทางออกที่เหลืออยู่คือการตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศที่สามควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานในประเทศแรกรับ โดยประชาคมระหว่างประเทศจ�ำเป็นต้องช่วยเหลือ
ประเทศต่างๆ ซึ่งให้ที่พักพิงและโอกาสในการตั้งถิ่นฐานของคนเหล่านี้
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5.4 การย้ายถิ่นในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นแบบผสมผสาน (mixed migration flows)
มากขึ้น
ผู้ลี้ภัยซึ่งหนีภัยสงครามบางส่วนได้กลายมาเป็นแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองใน
สถานภาพผู้ลี้ภัย เช่น กลุ่มชาวโรฮิงญาในไทยและมาเลเซีย ชาวขแมร์กรอมในไทย ชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานที่อพยพ
เข้ามาในไทย จากการศึกษาของ IRC พบว่ากว่าครึง่ หนึง่ ของคนต่างด้าวทีอ่ าศัยและท�ำงานในเชียงใหม่และแม่ฮอ่ งสอน
เป็นผู้หลบหนีภัยสงครามจากพม่า (RCOA, 2011) ดังนั้น ประเด็นปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยจึงเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่อง
แรงงานข้ามชาติ แม้ในทางกฎหมายบุคคลทั้งสองกลุ่มจะมีสถานภาพแตกต่างกันก็ตาม
ด้วยเหตุนี้ ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาผูล้ ภี้ ยั ทีเ่ รือ้ รังมานาน จึงอาจมีสว่ นช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ผิดกฎหมายได้ดว้ ย การเคลือ่ นไหวถ่ายเทสถานภาพระหว่างผูล้ ภี้ ยั และแรงงานข้ามชาติเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
เนื่องจากผู้ลี้ภัยจ�ำเป็นต้องแสวงหาพื้นที่คุ้มครอง (protection space) ของตนเอง ดังนั้น de facto integration
ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เสรีภาพในการเดินทาง โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ฯลฯ จึงเป็น
สิ่งที่ผู้ลี้ภัยพยายามสร้างขึ้นภายใต้บริบททางสังคมที่อาศัยอยู่ แม้ว่านโยบายของประเทศแรกรับจะไม่ยอมรับ
การตั้งถิ่นฐานอย่างถูกกฎหมาย (de jure integration) ก็ตาม
ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาระบบกฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องผู้ลี้ภัย อีกทั้งมิได้มี
นโยบายระดับชาติที่ชัดเจนในการแก้ปัญหานี้อย่างถาวร ท�ำให้ปัญหาผู้ลี้ภัยถูกมองว่าเป็นปัญหาความมั่นคงมา
โดยตลอด จนเกิดการผูกขาดด้านนโยบาย ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วประเด็นผูล้ ภี้ ยั เกีย่ วข้องกับมิตติ า่ งๆ มากมาย ทัง้ ด้านการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และบริการสาธารณะต่างๆ อีกทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็มีจ�ำนวนมาก ดังนั้น
ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยให้มากยิ่งขึ้นกว่า
ปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ใช้กรอบคิดเกี่ยวกับคนชายขอบในการมองชาวมุสลิมในประเทศไทยว่าเป็นคนชายขอบหรือไม่ ถ้า “เป็น” คนมุสลิม
เป็นคนชายขอบในแง่ใดบ้าง และเป็นได้อย่างไร บทความน� ำเสนอชาวมุสลิมโดยทั่วไปที่มีภาพของความเป็นคนชายขอบทาบทับ
โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ที่มีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีเพียงการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ดำ� รงชีวิต
ต่างออกไปจากตนให้อยูไ่ ด้อย่างมีศกั ดิศ์ รีเสมอกันเท่านัน้ ทีจ่ ะมีพลังเพียงพอในการหยุดชนวนความขัดแย้งและน�ำมาซึง่ สันติ ในมุมกลับกัน
บทความก็น�ำเสนอภาพของมุสลิมที่มีความหลากหลายในตัวเอง และมุสลิมที่มีโอกาสเข้าถึงอ� ำนาจและทรัพยากรทางสังคม สะท้อนว่า
เมื่อสังคมให้โอกาส ชาวมุสลิมในประเทศไทยก็ไม่ได้ผูกติดอยู่กับความเป็นชายขอบเสมอไป และบทความได้ทิ้งประเด็นท้าทายชาวมุสลิม
และสั ง คมไทย ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่ สั ง คมไทยจะเป็ น สั ง คมที่ ก ลุ ่ ม คนหลากหลายมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กทางครองชี วิ ต ของตนเอง
โดยไม่เบียดเบียนใคร นั่นคือ สังคมที่มีความแตกต่างโดยไม่ผูกติดอยู่กับความเป็นชายขอบ
ค�ำส�ำคัญ: มุสลิมในประเทศไทย, มุสลิมชายขอบ, มุสลิมสามจังหวัด

Abstract

Conceptualisation of Muslims in Thailand are explored in this paper so as to examine whether this group are
a marginalised people and if so, how and why. Muslims in Thailand are discussed in general as a marginalised group,
particularly those living in the three southernmost provinces where unrest has been on-going for decades. It is
suggested that only an open-minded society that embraces otherness with equal dignity can turn this conflict to
peace. Additionally, this article explores diversity within the Muslim population in Thailand, including those of
higher socio-economic status. Diversity is a reflection that Muslims are not necessarily confined to the margins of
Thai society if opportunities are opened to them. This article raises the challenge to Muslims in particular and Thai
society in general to envision a society of diversity where people with different ways of life are perceived and
treated as merely different and not actually marginalised.
Keywords: Muslim in Thailand, Marginalised Muslims, Muslims in the 3 southernmost provinces
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1. น�ำเรื่อง
หากถูกถามว่า ชาวมุสลิมในประเทศไทยเป็นคนชายขอบหรือไม่ น่าสนใจว่าค�ำตอบของผู้อ่านจะเป็นอย่างไร
ผู้คนทั่วไปจะตอบได้ทันทีหรือไม่ ผู้เขียนพบว่า เมื่อใช้นิยามความหมายความเป็นชายขอบ (marginality)
ในแนวความคิดของนักสังคมศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ ความเป็นชายขอบจะหมายถึง ผู้คนที่ด้อยอ�ำนาจ (the
powerless) คนที่ตกเป็นเบี้ยล่าง (the subordinate) ของคนกลุ่มใหญ่ และคนยากไร้ (the have-nots) และ
เมือ่ คนเหล่านีเ้ ป็นชาติพนั ธุ์ คนกลุม่ น้อย เพศด้อย และไม่มตี ำ� แหน่งแห่งทีท่ างสังคม หรือเรียกรวมๆ ว่ามีสถานะเป็น
“คนอืน่ (the others)” อีกด้วยแล้ว จึงท�ำให้คนเหล่านีต้ กอยูใ่ นสถานการณ์ทถี่ กู กีดกันออกซ�้ำแล้วซ�ำ้ เล่า (multiple
exclusions) หรือเป็นชายขอบในพหุมิติ (multiple marginalities) (สุริชัย, 2546)
หากเป็นดังนี้ ค�ำตอบที่เป็นความคิดรวบยอดในทันทีที่ผู้เขียนมีต่อค�ำถามนี้ คือ ใช่ มุสลิมในประเทศไทย
คือคนชายขอบกลุ่มหนึ่ง ในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมไทยที่ถูกมองในเชิงด้อยกว่า และมีอ�ำนาจในการบริหาร
จัดการกับชีวติ ตัวเองอย่างจ�ำกัดเมือ่ เทียบกับคนส่วนใหญ่ในสังคม อย่างไรก็ตาม เมือ่ มองให้ลกึ และกว้างกว่าการมอง
ภาพอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่า ชาวมุสลิมในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือคนที่เข้าไม่ถึงทุน
และทรัพยากรต่างๆ ทางสังคม แต่สังคมมุสลิมในประเทศไทยมีความหลากหลายของคนหลายๆ กลุ่มในตัวเอง
ทีม่ พี นั ธะผูกพันกันด้วยศาสนาอิสลาม แต่ซอ้ นทับกันอยูด่ ว้ ยความแตกต่าง ทัง้ เรือ่ งชาติพนั ธุ์ ความเป็นมา และฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สะท้อนโอกาสการเข้าถึงทุนต่างๆ ในสังคมไทยที่แตกต่างกันภายในกลุ่มมุสลิมเอง
บทความนีน้ ำ� เสนอภาพทีซ่ บั ซ้อนของมุสลิม ชนกลุม่ น้อยกลุม่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย ทีม่ คี วามหลากหลาย
ในตัวเอง เป็นกลุ่มที่มีภาพของความเป็นคนชายขอบทาบทับอยู่ตามนิยามข้างต้น โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัด
ภาคใต้ ขณะเดียวกันก็มภี าพซ้อนของมุสลิมอีกส่วนหนึง่ ทีม่ โี อกาสเข้าถึงอ�ำนาจและทรัพยากรทางสังคมไม่นอ้ ยกว่า
กลุม่ อืน่ ๆ เนือ้ หาทีบ่ ทความนีต้ อ้ งการน�ำเสนอมีสองประเด็น ประการแรกคือ แง่มมุ ของความเป็นชายขอบของมุสลิม
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่มุ่งน�ำเสนอกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การโน้มน�ำให้มุสลิมกลายเป็นคนชายขอบ โดยเฉพาะที่เห็นอย่างชัดเจนในมุสลิมที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภายใต้
และประการที่สองคือ แง่มุมของความแตกต่างและหลากหลาย (heterogeneity) ของมุสลิมในประเทศไทย
ทั้งในแง่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความเป็นมา และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นข้อเท็จจริงอีกด้านที่สะท้อนว่า
เมื่อสังคมให้โอกาส มุสลิมก็ก้าวพ้นความเป็นชายขอบได้เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย
บทความสรุปด้วยการตั้งค�ำถาม ทั้งต่อมุสลิมเอง และต่อสังคมไทยในภาพรวม ว่าเลือกที่จะให้ภาพของ
ความเป็นชายขอบของมุสลิมในสังคมไทยอยู่ต่อไป หรือจะวาดภาพใหม่ให้ไทยเป็นสังคมที่มีความต่างโดยไม่ผูกติด
อยู่กับความเป็นชายขอบ เป็นสังคมของความหลากหลายที่ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนที่ต่างมีเสรีภาพในการเลือก
ทางครองชีวิตของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนใคร และหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น คือ ชาวมุสลิม

2. มุสลิมในประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไร
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่า ศาสนาอิสลามหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น น่าจะมีอยู่ในดินแดนตั้งแต่
เริ่มประวัติศาสตร์ของชาติไทย เนื่องจากในดินแดนแห่งนี้ มีคนพื้นเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ก่อนที่คนอีก
เผ่าหนึ่งจะเคลื่อนมาจากยูนนานใต้ โดยประมาณกันว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 9 อิสลามได้มาถึงฝั่งมะละกาแล้ว
เมื่อมาร์โคโปโลเดินทางโดยเรือผ่านชวานั้น เขาได้เขียนเล่าว่า ผู้คนตามเมืองท่าในชวานั้นเป็นมุสลิมทั้งสิ้น และเมื่อ
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พ.ศ. 1883 ชาวโมรอคโคชื่อ อิปน์ บาตูเตาะห์ เดินทางระหว่างจีนกับอินเดียมาทางเกาะสุมาตรา ได้รายงานว่า
คนแถบนี้เป็นชาวมุสลิม โดยในสุมาตรา อิสลามเข้าสู่เกาะนี้ทางปลายแหลมทางเหนือคือ เมืองปาไซ (Pasai) และ
อัจเจ (Atje Acheh) และเข้าสูแ่ หลมมาเลเซียทางมะละกา ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสมัยสุลต่านมูซฟั ฟาร์ ซาห์
(Muzaffar Shah) พ.ศ. 1989-2002 และจากมะละกา อิสลามได้ขยายขึ้นสู่ทางเหนือพร้อมกับการขยายอาณาเขต
ใน พ.ศ. 1999 และใน พ.ศ. 2017 และพร้อมกันนีอ้ สิ ลามได้เผยแพร่มาถึงปัตตานี และหลายจังหวัดของประเทศไทย
จนถึงนครศรีธรรมราช (ประยูรศักดิ์, 2539)
จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2310 อยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่า เมืองปัตตานีและเมืองประเทศราชในแหลมมลายู
รวมทั้งเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง ต่างตั้งตัวเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นต่อกรุงธนบุรี ครั้นถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้ยกทัพไปปราบ ซึ่งในครั้งนั้นเจ้าเมืองปัตตานีขัดขืนไม่ยอม
เป็นเมืองขึน้ ดังแต่กอ่ น ชาวปัตตานีจงึ ถูกกวาดต้อนเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 1 และอยูอ่ าศัยประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ท�ำนาข้าวอยู่แถวมีนบุรีและหนองจอกเป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 หัวเมืองทั้ง 7 ได้ท�ำการแข็งเมือง
ขึน้ อีก แต่ทางกรุงเทพฯ ก็ปราบและกวาดต้อนผูค้ นชาวเมืองและไทรบุรมี าอยูก่ รุงเทพฯ อีกครัง้ หนึง่ ผูค้ นทีก่ วาดต้อน
มาในครั้งนี้ ถูกจัดให้อาศัยอยู่ในจังหวัดธนบุรี แถวบ้านสมเด็จ สวนพลู และใกล้เคียง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5
ทรงโปรดให้จัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล โดยยุบ 7 หัวเมืองให้เหลือเพียง 4 หัวเมืองในราว
พ.ศ. 2449 และต่อมายุบเป็นมณฑลปัตตานี แล้วแบ่งมณฑลปัตตานีออกเป็น 3 จังหวัด ใน พ.ศ. 2476 ถึงปัจจุบัน
คือ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ดังนั้น “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ก็คือเมืองปัตตานีเก่านั่นเอง (ประยูรศักดิ์,
2539; เสาวนีย์, 2535; กรมการศาสนา, 2545; สุจิตต์, 2547)
การน�ำชาวปัตตานีเข้ามาเป็นเชลยในพืน้ ทีภ่ าคกลางของรัฐไทยในอดีตนีเ่ อง ทีท่ �ำให้มชี าวมุสลิมอยูต่ ามจังหวัด
ต่างๆ นอกพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและอยุธยาอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

3. มีมุสลิมเท่าไรในประเทศไทย และอยู่ที่ไหนบ้าง
จ�ำนวนประชากรมุสลิมในประเทศไทย ยังเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างร้อยละ 5-10 ขณะที่เขียนบทความนี้
ตัวเลขจากการส�ำมะโนประชากรและการเคหะของส�ำนักสถิติแห่งชาติที่มีการส�ำรวจครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2553) ยังไม่มี
การเผยแพร่ หากอนุมานตามข้อมูลจากการส�ำมะโนในครั้งก่อนล่าสุด คือใน พ.ศ. 2543 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
(2545) เสนอตัวเลขของมุสลิมในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 ถ้าประชากรมุสลิม
เพิ่มขึ้นในอัตราเดิม จ�ำนวนประชากรมุสลิมในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ก็จะอยู่
ที่ 2.9 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจ�ำนวนมุสลิมจากแหล่งอื่นๆ โดย จรัญ (2547) คาดประมาณว่า มีมุสลิมในประเทศไทย
ประมาณ 6 ล้านคน คิดเป็นประมาณหนึ่งในสิบของประชากรทั้งประเทศ เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่สำ� รวจพบจาก
การส�ำมะโนกว่าสองเท่าทีเดียว นักวิชาการมุสลิมเชือ่ ว่า จ�ำนวนมุสลิมจากส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเป็นตัวเลขทีต่ �่ำกว่า
ความเป็นจริง แต่ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าตัวเลขที่ถูกต้องหรือใกล้ความจริงมากที่สุดควรเป็นเท่าไร ตัวเลขที่ยังไม่นิ่งนี้
เป็นเรือ่ งทีค่ วรน�ำมาพิจารณา ไม่วา่ จะต�่ำกว่าความจริงหรือไม่กต็ าม เนือ่ งจากมุสลิมในประเทศไทยมีจ�ำนวนมากกว่า
ประชากรของประเทศมุสลิมบางประเทศเสียอีก (เช่น ประเทศบรูไน ซึ่งมีประชากรไม่ถึงห้าแสนคน)
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ข้อมูลจากการส�ำมะโนประชากรและการเคหะของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติใน พ.ศ. 2543 ให้ภาพสัดส่วนของ
มุสลิมทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของประเทศไทย การอยูอ่ าศัยในประเทศไทยของมุสลิมนัน้ เรียกได้วา่ กระจุกตัวอยูบ่ างพืน้ ที่
มากกว่าทีจ่ ะกระจายไปทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ กว่าร้อยละ 80 ของชาวมุสลิมอาศัยอยูใ่ นภาคใต้ (ตาราง 1) โดยเฉพาะ
ในห้าจังหวัดชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา) ซึ่งมีมุสลิมคิดเป็นเกือบสองในสาม (ร้อยละ 64)
ของมุสลิมทั้งหมด ร้อยละ 9 ของชาวมุสลิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8 กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของ
ภาคกลาง ร้อยละ 1 ของชาวมุสลิมอยู่ในภาคเหนือ ขณะที่มุสลิมที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงไม่ถึง
ร้อยละ 1 ของชาวมุสลิมทั้งหมด หากแยกดูเป็นรายจังหวัดพบว่า นราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีมุสลิมอยู่เป็นจ� ำนวน
มากที่สุดของภาคใต้และของประเทศไทย รองลงมาคือ ปัตตานี สงขลา และยะลา ส่วนกรุงเทพมหานคร มีมุสลิม
อยู่มากเป็นอันดับห้า (ดูตาราง 1)
ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละของมุสลิมที่กระจายอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย
(ส�ำมะโนประชากรและการเคหะ, 2543)
ภาค
กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคใต้
รวม

จ�ำนวน
262,023
220,414
30,637
18,069
2,246,399
2,777,542

ร้อยละ
9.4
7.9
1.1
0.7
80.9
100.0

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545

เฉพาะในภาคใต้นั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนชาวมุสลิมเปรียบเทียบกับชาวไทยที่ไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่ต่างๆ พบว่า
มีมุสลิมอยู่ประมาณร้อยละ 28 ขณะที่อีกร้อยละ 72 เป็นประชากรที่ไม่ใช่มุสลิม (ตาราง 2) มุสลิมส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ในห้าจังหวัดชายแดนอย่างที่กล่าวแล้ว จังหวัดเหล่านี้มีชาวไทยมุสลิมอยู่กว่าร้อยละ 65 ยกเว้น
จังหวัดสงขลาทีม่ มี สุ ลิมอยูร่ อ้ ยละ 23 นอกจากนี้ กว่าร้อยละ 80 ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ
ยะลา ใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ�ำวัน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545)
ตาราง 2 การกระจายร้อยละของประชากรมุสลิม พุทธ และอื่นๆ ในแต่ละภาค ณ พ.ศ. 2543
ภาค
กรุงเทพฯ
กลาง
ใต้
เหนือ
อิสาน
รวม

มุสลิม
4.2
1.5
27.6
0.3
0.1
4.5

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2545

พุทธ
94.4
97.3
71.5
96.5
98.7
93.9

อื่นๆ
1.4
1.2
0.9
3.3
1.2
1.6

รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

จ�ำนวน
6,352,182
14,196,404
8,081,721
12,210,047
20,819,777
61,660,131
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มุสลิมในประเทศไทยหลากหลายด้วยชาติพันธุ์และที่มา
เมื่อนึกถึงชาวมุสลิมในประเทศไทย คนส่วนใหญ่มักนึกถึงภาพของมุสลิมมลายูที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
สามจังหวัดภาคใต้ แต่ประเทศไทยยังมีมุสลิมนอกสามจังหวัดและมุสลิมที่อยู่นอกภาคใต้ ที่ส�ำคัญคือ ยังมีมุสลิม
ที่ไม่ใช่มลายู แม้มุสลิมมลายูจะมีจ�ำนวนมากที่สุดก็ตาม แต่บรรพบุรุษของมุสลิมในประเทศไทยมีที่มาหลากหลาย
มีมุสลิมจากอาหรับ มุสลิมจากเปอร์เซีย มุสลิมจากชวา มุสลิมจากจามหรือชาม เขมร มุสลิมจากเอเชียใต้ (อินเดีย
ปากีสถาน บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน) ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และยังมีมุสลิมจีนที่ส่วนใหญ่อยู่ทาง
ภาคเหนือของไทย (เสาวนีย์, 2535)
มุสลิมมลายูนนั้ นอกจากจะอยูใ่ นภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสามจังหวัด สตูล และสงขลาแล้ว จังหวัด
อื่นๆ ที่มีมุสลิมมลายูอยู่เป็นจ�ำนวนไม่น้อย เช่น อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี ในกรุงเทพฯ เองนั้น
บริเวณที่มีมุสลิมมลายูอยู่กันอย่างหนาแน่น ได้แก่ สี่แยกบ้านแขก ทุ่งครุ พระประแดง มหานาค พระโขนง คลองตัน
มีนบุรี และหนองจอก ตัง้ แต่อดีต มุสลิมมลายูสว่ นใหญ่ทำ� งานในภาคเกษตรกรรมและค้าขาย รับราชการค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา มีมุสลิมมลายูท�ำงานในภาคราชการมากขึ้น
มุสลิมจากปากีสถานหรือมุสลิมเปอร์เซียน เชื่อกันว่าเข้ามาตั้งรกรากในไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยในฐานะพ่อค้า
เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและเผยแพร่ค�ำสอนของอิสลามไปด้วยในเวลาเดียวกัน มุสลิมเปอร์เซียนเหล่านี้ส่วนหนึ่ง
ได้เข้ามาเป็นข้าราชการตั้งแต่ยุคพระเจ้าทรงธรรม สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2145-2170) มาจนถึงกรุงธนบุรี และ
กรุงรัตนโกสินทร์ ขณะเดียวกันก็มีมุสลิมเปอร์เซียนส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ มุสลิมเปอร์เซียนที่มีชื่อเสียง
มากคนหนึ่ง คือ Shieak Ahmad Qumi ซึ่งเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2143 และเป็นคนน�ำแนวคิด
แบบชีอะฮ์ เข้ามา Shieak Ahmad Qumi เป็นข้าราชการระดับสูงที่ได้รับความเคารพมาก (จรัญ, 2547)
มุสลิมเปอร์เซียนอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ มาในระยะหลังหันมาท�ำธุรกิจมากขึ้น
มุสลิมเปอร์เซียนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เนื่องจากความขยันขันแข็ง และเป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยชอบเสี่ยง
มุสลิมจากชวาเข้ามาในประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องเพราะรูปร่างหน้าตาที่ไม่แตกต่างจาก
มุสลิมมลายู เรื่องราวของมุสลิมชวาจึงไม่เด่นชัดนัก มีหลักฐานว่ามุสลิมชวาเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งในสมัย
รัชกาลที่ 5 เพื่อท�ำงานที่ได้ค่าจ้างสูงกว่าถึงสามเท่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มุสลิมชวาถูกจับเป็นเชลยเข้ามา
ในประเทศไทยโดยทหารญี่ปุ่น เพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะข้ามไปพม่า หลังสงครามยุติ
ทหารชวาเหล่านี้บางคนไม่ได้กลับไปบ้านเกิดของตัวเอง แต่ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองไทยแทน (จรัญ, 2547)
เมือ่ ถูกเวียดนามบุกรุก มุสลิมจามหรือชามหนีเข้ามาประเทศไทยจากแผ่นดินใหญ่ทปี่ จั จุบนั คือประเทศกัมพูชา
มุสลิมที่เป็นลูกหลานของมุสลิมจามปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรุงเทพฯ ตราด และสุราษฎร์ธานี ส่วนมุสลิมอินเดีย
เดินทางเข้ามาประเทศไทยทางเรือในลักษณะพ่อค้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน จนกระทั่งปัจจุบัน มุสลิมอินเดีย
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี กิจการค้าขายเจริญก้าวหน้า และได้ครอบครองพื้นที่หลายแห่งในกรุงเทพฯ ส่วนมุสลิม
เชื้อสายจีนก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากยูนนานทางตอนใต้ของจีน อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาและท�ำความเข้าใจมุสลิมในประเทศไทย จึงไม่อาจจ�ำกัดอยู่เพียงการศึกษาชาวมุสลิมมลายูใน
สามจังหวัดภาคใต้ หรือการแยกแยะเพียงมุสลิมพูดมลายูและมุสลิมพูดไทยเท่านั้น ความหลากหลายของมุสลิม
ในประเทศไทยในด้านกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ควรถูกตัดออกไปจากภาพที่มองมุสลิมในประเทศไทย
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4. ท�ำไมจึงว่ามุสลิมเป็นคนชายขอบ
ภาพของมุสลิมในฐานะชนกลุ่มน้อยที่มีสถานะด้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในเกือบทุกแง่มุม ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
ไร้หลักฐาน โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ สังคมไทยรับรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ตลอดมาว่า
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสามจังหวัดภาคใต้อยู่ในล�ำดับท้ายๆ ของประเทศ ตัวเลข GDP ของ
สามจังหวัดนี้ คิดเป็นร้อยละ 14 ของภาคใต้ ขณะที่มีจ�ำนวนประชากรถึง 1 ใน 5 ของภาคใต้ นอกจากนี้ ข้อมูล
จ�ำนวนคนจนทีว่ ดั ตามเกณฑ์เส้นความยากจน แสดงให้เห็นว่า ในจ�ำนวนคนจนทัง้ หมดในภาคใต้เป็นคนในสามจังหวัด
ชายแดนถึงครึ่งหนึ่งของคนจนทั้งหมด (ประพันธ์, 2549)
นอกจากเรือ่ งภาพรวมเชิงเศรษฐกิจแล้ว การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านประชากรและสังคมทีผ่ า่ นมา (เช่น อารี
และรศรินทร์, 2550) ก็ชี้ไปท�ำนองว่า มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะมุสลิมที่พูดภาษามลายู อยู่ในสถานะ
ที่ด้อยกว่าชาวไทยที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น มุสลิมมีภาวะเจริญพันธุ์สูงกว่า มีอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กสูงกว่า และมีประชากร
วัยแรงงานต�ำ่ กว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม มุสลิมยังอาศัยอยู่ในเขตเมืองในสัดส่วนที่ตำ�่ กว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม นอกจากนี้ มุสลิม
แต่งงานเร็วกว่า และแต่งงานมากกว่า 1 ครั้ง สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และยังพบว่า พ่อแม่มีอิทธิพลต่อการแต่งงาน
ของผู้หญิงมุสลิมมากกว่าผู้หญิงไม่ใช่มุสลิม ที่ส�ำคัญคือ มุสลิมที่พูดภาษามลายูมีภาวะการตายสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม
อย่างไรก็ตาม ในบางแง่มุม มุสลิมก็มีจุดแข็งที่ควรส่งเสริม เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองเป็นระยะเวลาที่นานกว่า
เป็นต้น การชีใ้ ห้เห็นความแตกต่างระหว่างมุสลิมและผูท้ ไี่ ม่ใช่มสุ ลิม ท�ำให้เห็นช่องว่างทีค่ วรถูกเติมให้เต็ม เป็นโอกาส
ที่จะท�ำให้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อความเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มประชากรในสังคมไทย
ยังมีอีกหลายประเด็นในภาพรวมที่ชี้ว่า ความต่างในการครองตนของชาวมุสลิมที่อยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิต
แบบอิสลามกับคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม ยังจ�ำกัดโอกาสเข้าถึงทุน ทรัพยากร และบริการต่างๆ ในสังคม
เช่น มุสลิมที่เคร่งครัดในหลักการอิสลาม ไม่อาจเข้าไปใช้บริการการเงินการธนาคารที่มีระบบดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการบริหารจัดการได้ แม้ปัจจุบันจะมีธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม
โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แต่การบริการของธนาคารอิสลาม
ยังไม่เพียงพอ และธนาคารอิสลามยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนธนาคารทั่วไป
ที่ส�ำคัญ มุสลิมไม่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนต่างๆ ที่มีเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่า
ในแง่มุมไหน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม มุสลิมยังไม่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนที่มีที่มาจากกิจกรรม
ใดๆ ทีห่ ลักการอิสลามไม่ได้อนุมตั ิ เช่น เงินทุนจากสลากกินแบ่งของรัฐบาล หรือแม้แต่เงินทีไ่ ด้จากภาษีบหุ รีแ่ ละเหล้า
ก็ยงั เป็นทีค่ ลางแคลงว่าเป็นทีอ่ นุมตั แิ ละใช้ได้ตามหลักการอิสลามหรือไม่ ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ นอกจากท�ำให้การสนับสนุน
บางอย่างจากรัฐบาลไม่ได้รับการขานรับ หรือถึงรับก็ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแล้ว ยังเป็นประเด็นละเอียดอ่อน
แต่มพี ลังในการสร้างให้เกิดความรูส้ กึ ทางลบหรือบวกต่ออ�ำนาจรัฐได้ การบริหารจัดการเพือ่ จัดสรรทรัพยากรในชาติ
ให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคกันบนพื้นฐานที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพลเมือง จึงต้องอาศัยจิตใจ
ที่กว้างขวางของรัฐและสังคมที่จะท�ำความเข้าใจประเด็นของวิถีชีวิตที่ต่างออกไปนี้อย่างแท้จริง
เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงโอกาสที่ไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นธรรม และการถูกกีดกันให้อยู่วงนอกของมุสลิม
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มุสลิมจึงอยู่ในฐานะคนชายขอบของรัฐไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า
หลายศตวรรษ
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4.1 มุสลิมเป็นชายขอบได้อย่างไร
กระบวนการเป็นคนชายขอบ เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลหรือกลุม่ บุคคลถูกปฏิเสธโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงต�ำแหน่งส�ำคัญและ
เป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา และอ�ำนาจทางการเมืองในสังคมใดๆ (สุรชิ ยั , 2550) การถูกปฏิเสธและถูกกีดกัน
มาจากกระบวนการส�ำคัญในการสร้างภาวะความเป็นชายขอบ คือการสร้างความหมายในแง่ลบให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แล้วน�ำมาผูกติดเข้ากับอัตลักษณ์ของกลุ่มคนในสังคม โดยการแยกข้อเท็จจริงและการกระท�ำออกจากความเป็น
ตัวตนของคน อัตลักษณ์ชายขอบจึงถูกสร้างและให้ความหมายโดยสังคมศูนย์กลางที่มีวิธีคิดแบบแยกขั้ว ที่ให้คุณค่า
และอ�ำนาจแก่ขั้วหนึ่งสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง (ปิ่นแก้ว, 2546)
สมัคร์ กอเซ็ม (2552) หยิบประเด็นของมุสลิมพม่าในชุมชนช้างคลาน เชียงใหม่ เพื่ออธิบายว่ากระบวนการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ว่านี้ ได้กลายเป็นสิ่งยึดติดกับพฤติกรรมของมุสลิมพม่า เมื่อพูดถึงคนพม่า คนก็จะนึกถึงน�้ำหมาก
สีแดงที่บ้วนไปทั่ว หมากที่เคี้ยวก็ตั้งแง่ว่าต้องมีสิ่งแปลกปลอมมากกว่าหมากธรรมดา นึกถึงภาพของการแย่งผัว
แย่งเมีย ซึง่ ยิง่ ท�ำให้ภาพความเป็นชุมชนมุสลิมเสือ่ มเสีย หรือการเป็นขอทานของมุสลิมพม่าก็ยงิ่ ท�ำให้ภาพของมุสลิม
ติดลบมากขึ้น สมัคร์ (2552) วิเคราะห์ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่มองว่าวัฒนธรรมที่ต่างไปจากตน
เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ จึงต้องแยกสิ่งที่แปลกแยกออกจากส่วนใหญ่ ท�ำให้เกิดความเป็นชายขอบขึ้น
แนวคิดเรื่องชนกลุ่มน้อยที่ท�ำให้เกิดกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ สะท้อนความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ
ระหว่างกลุ่มชนผู้มีอ�ำนาจที่สถาปนาตนเองขึ้นเป็นชนกลุ่มใหญ่ (dominant group) กับกลุ่มชนที่ด้อยอ�ำนาจกว่า
(subordinate group) ที่ถูกเรียกโดยชนกลุ่มแรกว่าชนกลุ่มน้อยภายใต้กระบวนการสร้างความเป็นชาติ (ปิ่นแก้ว,
2546) เครื่องมือส�ำคัญที่รัฐชาติใช้ในการควบคุมพลเมืองของตนคือ การสร้างพรมแดนและการสร้างช่วงชั้นที่
ไม่เท่ากันทางชาติพนั ธุ์ ทีเ่ รียกว่า “โครงการสร้างความศิวไิ ลซ์” โดยชนศูนย์กลางมีปฏิสมั พันธ์กบั ชนชายขอบบนฐาน
คิดว่า อารยธรรมของชนศูนย์กลางดีกว่าและเหนือกว่าวัฒนธรรมของคนชายขอบ จึงถือเป็นหน้าที่ของรัฐและ
ชนศูนย์กลางในการเข้าไปท�ำหน้าที่ยกระดับวัฒนธรรมของชนชายขอบให้สูงขึ้น ให้เปลี่ยนมายอมรับอารยธรรม
แบบศูนย์กลาง โดยมีความเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ชนชายขอบมีชีวิตที่ดีขึ้น (Harrell, 1995)
การสร้างความหมายในแง่ลบให้กับค�ำว่า “หัวรุนแรง” แล้วน�ำมาผูกติดเข้ากับอัตลักษณ์ของมุสลิม ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการบริโภคข่าวสารที่อิงอยู่กับสื่อตะวันตกที่สร้างภาพมุสลิมให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับ
อารยธรรมตะวันตกทีโ่ ลกต้องปฏิเสธได้สร้างภาพลบทีส่ �ำคัญทีค่ นทัว่ ไปนึกถึงมุสลิม คือภาพความเป็นมุสลิมหัวรุนแรง
โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์หลังก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 รัฐทั่วโลกได้ตระหนัก
ถึงเรือ่ งของการก่อการร้ายกันมากขึน้ และเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในโลกซึง่ เรียกว่า “การก่อการร้ายสากล” (มารค, 2552)
การสร้างภาพว่ามุสลิมหัวรุนแรงและเป็นปฐมเหตุของปัญหาความวุ่นวายทั้งมวลของโลก ค�ำว่ามุสลิมเคร่ง
จารีตและมุสลิมหัวรุนแรงถูกหลอมรวมกลายเป็นถ้อยค�ำที่มีความหมายเดียวกัน ความเคร่งครัดในศาสนาของมุสลิม
ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสังคมมนุษย์ เป็นภัยคุกคามดุจเดียวกันกับการก่อการร้าย ปรากฏการณ์ความขัดแย้ง
ในตะวันออกกลาง ในกลุ่มประเทศที่แยกตัวมาจากอดีตสหภาพโซเวียต และสถานการณ์ภาคใต้ ท�ำให้มุสลิมที่มี
ความเคร่งครัดในศาสนาถูกมองเหมารวมเป็นมุสลิมหัวรุนแรง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดจากประเทศ
มหาอ�ำนาจสถาปนาแผ่นดินปาเลสไตน์ให้เป็นที่ตั้งรัฐอิสราเอล โดยผนวกมัสยิดอัล-อักศอ ณ กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็น
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กิบลัต4 แรกของศาสนาอิสลาม หรือความพยายามแทรกแซงบางรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต ย่อมมีเรื่องราวและ
ที่มาที่ไป แต่จะมีสักกี่คนของผู้เสพข่าวสารที่จะสนใจค้นหาความจริง สิ่งที่คนนอกมองความขัดแย้งจึงเป็นเพียงภาพ
ของความรุนแรง ความไม่สงบที่ต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้น ด้วยอิทธิพลของสื่อและการรับข้อมูลแบบฉายฉวย ความจริง
จึงถูกท�ำให้บิดเบี้ยวไป มุสลิมจึงมีภาพของความเป็นคนอื่นในโลกนี้และในประเทศไทย ถ้อยค�ำของศาสดามุฮ�ำมัด
“อิสลามจะมาอย่างผู้แปลกหน้า และจะกลับไปอย่างผู้แปลกหน้า” (อัตติรมิซีย์, อิบนิมาญะฮ์ และอะฮฺหมัด อ้างใน
ชัยคฺ ซัลมาน บิน ฟะฮฺดฺ อัล เอาดะฮฺ, ม.ป.ป.) ย่อมอธิบายปรากฏการณ์มุสลิมเคร่งจารีตได้อย่างชัดเจน
กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของมุสลิมในประเทศไทย เห็นได้ชัดเจนที่สุดในกรณีมุสลิมสามจังหวัด
ภาคใต้ ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นยาวนานในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้คือภาพสะท้อนการขัดขืน และไม่ยอมจ�ำนน
ต่ออ�ำนาจที่ผลักไสให้ตกอยู่ในกลุ่มคนชายขอบมาเป็นเวลายาวนาน จากการสถาปนาอ�ำนาจความเป็นศูนย์กลาง
ของรัฐไทยในบริบทแห่งยุคสมัยหนึ่ง ที่เกิดจากโครงสร้างวาทกรรมเชิงอ�ำนาจที่แฝงอยู่ในแนวคิดทฤษฎีที่เน้น
บูรณาการและเอกภาพทางวัฒนธรรม ผ่านนโยบายนิยมแบบเชื้อชาติเดียวและประเทศเดียว (one race one
nation) ในการบริหารประเทศ ความเป็นไทยที่เป็นอารยะ เช่น ก�ำหนดให้มีการแต่งตัวแบบทันสมัย ให้ใส่หมวก
และเลิกกินหมาก รวมทั้งสร้างแบบแผนใหม่ๆ ขึ้น และเรียกคนมุสลิมที่มีชาติพันธุ์มลายูว่า “แขก” จนน�ำไปสู่
การเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนที่เป็นผู้น�ำของมุสลิม (ศรีศักร, 2550)
นอกจากนี้ นิยามของค�ำว่า “ชนกลุ่มน้อย” ที่เน้นมุมมองโดยใช้ “จ�ำนวน” เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา
(สุริชัย, 2550) ได้ตอกย�้ำให้มุสลิมกลายเป็นทั้งชนกลุ่มน้อยและคนชายขอบ กลายเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง
ชนิดถึงตายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ความเป็นชายขอบของมุสลิมจึงไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ
ไม่ได้เกิดขึน้ อย่างไม่มที มี่ าทีไ่ ป ดังเช่นที่ ปิน่ แก้ว (2546) ได้กล่าวไว้วา่ ศูนย์กลางเป็นผูผ้ ลิตชายขอบด้วยกระบวนการ
ที่ซับซ้อน การเป็นชายขอบเกิดขึ้นเมื่อคนกลุ่มหนึ่งถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดความหมายและ
การมีตัวตนของกลุ่ม โดยที่ศูนย์กลางและชายขอบยังมีความสัมพันธ์ที่ขึ้นตรงต่อกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
(เช่น ศูนย์กลางยังต้องอาศัยการผลิตและเพาะปลูกจากคนชายขอบทีเ่ ป็นคนยากจน หรือกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ) แต่เป็น
ความสัมพันธ์ที่ศูนย์กลางไม่ได้ตระหนักรู้หรือซาบซึ้งกับการที่กลุ่มตนเองต้องพึ่งพาชายขอบ

4.2 มุสลิมสามจังหวัด: ชายขอบของภูมิศาสตร์ ชายขอบของประวัติศาสตร์ และชายขอบของ
ความรู้
มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีความเป็นคนชายขอบทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และความรู้
(1) ความเป็นชายขอบในทางภูมิศาสตร์ เป็นการพิจารณาความเป็นชายขอบในมิติพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
โดยนิยามความเป็นชายขอบตามนัยนี้หมายถึง กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์และ
สังคมวัฒนธรรม คนชายขอบตามความหมายนี้ มักจะเป็นกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิล�ำเนาดั้งเดิมด้วยเหตุผล
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของตน คนกลุ่มนี้ต้อง
เผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่
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ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน (สุริชัย, 2550) ซึ่งหากพิจารณาโดยลักษณะภูมิศาสตร์ มุสลิม
ในสามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จึงกลายเป็นชายขอบของภูมิศาสตร์ เนื่องด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่
ในคาบสมุทรทีม่ ชี อื่ เรียกมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลว่า แหลมทอง (Golden Chersonesel) หรือสุวรรณภูมิ ซึง่ อยูใ่ กล้กบั
เกาะเล็กและเกาะใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะเกาะสุมาตราและชวาที่ในเอกสารของอินเดียเรียกว่า มาลัยทวีป
และยะวาทวีป (ศรีศักร, 2550)
ปัจจุบนั พืน้ ทีต่ รงนีค้ อื ชายขอบของแผนทีป่ ระเทศไทย ซึง่ ในปี พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีของทางราชการไทย
ได้มมี ติให้ใช้ค�ำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” แทนการเรียกว่า “สีจ่ งั หวัดภาคใต้” (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)
และเรียกจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวว่าสี่จังหวัดภาคใต้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พันธุ์ทิพย์, 2544)
(2) ความเป็นชายขอบของประวัติศาสตร์ ความเป็นชายขอบของประวัติศาสตร์ของมุสลิมในสามจังหวัด
ภาคใต้ เริ่มเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอ�ำนาจตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่รัฐอิสระปัตตานีกลายเป็น
ประเทศราชของสยามประเทศ และมีพัฒนาการสืบทอดความคิดต่อเนื่องมาถึงสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์
(ศรีศักร, 2550)
มุ ส ลิ ม ในสามจั ง หวั ด ภาคใต้ ใ นปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ คื อ ลู ก หลานของชาวรั ฐ ปั ต ตานี ใ นอดี ต ปั ต ตานี เ ป็ น
หัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ชาติไทยบันทึกไว้เพียงว่า คือรัฐหนึง่ ภายใต้การปกครองของรัฐไทย แต่ขอ้ มูล
ที่สังคมไทยควรตระหนักรู้มีมากกว่านั้นมากมายนัก รัฐปัตตานีเป็นเมืองท่าเก่าแก่ เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลังกาสุกะ
ซึ่งเป็นเครือข่ายของอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14-15 ลงมา มีปริมณฑลกว้างขวาง
ครอบคลุมคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่างๆ ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นกลุ่มรัฐที่มี
ความสัมพันธ์กันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีศูนย์กลางอ�ำนาจเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวน
ทางเศรษฐกิจการเมืองในแต่ละยุคสมัย (สุจิตต์, 2547)
กรอบความคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิง “ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย” ในระบบการศึกษาไทย
มีส่วนอย่างมากในการท�ำให้คนไทยเกิดความรู้สึกดูแคลนความเป็นอื่นหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตนเอง
อดีตอันยิ่งใหญ่ของรัฐปัตตานีจึงถูกลดทอนบทบาทลงในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นเพียงประเทศราชหนึ่งที่เคยอยู่
ภายใต้การปกครองของรัฐไทยเท่านั้น
การศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานีในภาษาไทยจนถึงปัจจุบัน มีไม่มากนัก แทบทั้งหมดอยู่ในกรอบของตรรกะ
ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมา และอยู่ในกรอบของมุมมองของเจ้ากรุงเทพฯ ส่วนด้านที่ไม่เข้ากรอบไม่ลงรอยกับ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติก็หลีกเลี่ยงหรือมองข้ามไปเสีย…ภาพพจน์รวบยอด (trope) ของปัตตานีในประวัติศาสตร์
แห่งชาติของไทย คือ แขก-ประเทศราช-ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายภายใน-และชอบเป็นขบถ…ประวัติศาสตร์ปัตตานี
ที่เป็น ‘แขก’ จึงเป็นประวัติศาสตร์ฉบับดูแคลนตั้งแต่ต้น (ธงชัย, 2547)
มุมมองทีข่ ดั แย้งระหว่างรัฐกับท้องถิน่ ท�ำให้ผกู้ อ่ ความไม่สงบใช้แรงจูงใจทางประวัตศิ าสตร์สร้างแนวร่วมจาก
ประชาชนในพื้นที่ได้ ขณะที่การเรียนประวัติศาสตร์ของไทยเน้นเรื่องราวที่บอกว่า “เรา” ดีอย่างไร และ “คนอื่น”
ไม่ดีอย่างไร เป็นประวัติศาสตร์ด้านเดียวและไม่มีความชัดเจน พลังอ�ำนาจของประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับการให้
ความหมายของผู้คนในอดีต ในเวลาที่พวกเขาดิ้นรนต่อสู้เพื่อพิทักษ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องนิยาม
วิ ถี ชี วิ ต และอั ต ลั ก ษณ์ ผู ้ ค นในปั ต ตานี ยั ง มี ค วามทรงจ� ำ และส� ำ นึ ก ในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ท รงพลั ง จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ประวัติศาสตร์ของคนปัตตานี จึง “ขัดฝืน” เข้ากันไม่ได้กับประวัติศาสตร์มาตรฐานที่ถูกก�ำหนดขึ้นโดยอ�ำนาจรัฐ
(ธงชัย, 2548)
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วิชาประวัติศาสตร์จึงควรสอนให้ประชาชนเข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถจัดการกับ
ความขัดแย้งทีม่ ที มี่ าจากความแตกต่างนัน้ ได้ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์จงึ เป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ถูกครอบง�ำด้วยกรอบของประวัติศาสตร์แห่งชาติเพื่อความสามัคคีผิวเผินหรือเพื่อค�ำ้ จุน
ชาติ ท�ำให้อดีตที่ไม่ลงรอยกับอุดมการณ์ของชนชั้นปกครองถูกบดบัง จึงควรถูกยกเลิก (สุจิตต์, 2547)
(3) ความเป็นชายขอบของความรู้ ความรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับความรู้อื่นๆ ความรู้ใดที่ไม่ใช่กระแสหลัก
ความรูน้ นั้ ก็เป็นชายขอบ แม้แต่คนทีอ่ ยูท่ ศี่ นู ย์กลางขอบเขตทางภูมศิ าสตร์ หากมีความรูต้ า่ งไปจากสังคม ต่างไปจาก
ความเชือ่ ความคิด ความเห็นของคนส่วนใหญ่ ความรูน้ นั้ ก็เป็นชายขอบในท่ามกลางศูนย์กลางนัน่ เอง (สุรชิ ยั , 2550)
รัฐปัตตานีในอดีตคือแหล่งความรู้ทางวิชาการของศาสนาอิสลาม ที่มุสลิมในคาบสมุทรแหลมมลายูต่างมุ่งหน้า
มาหาความรู้ พืน้ ทีส่ ามจังหวัดภาคใต้ในอดีตเป็นศูนย์กลางการศึกษาอิสลามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ภาษา
มลายูในการถ่ายทอดศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม (ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543)
อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบนั ความรูด้ า้ นศาสนาถูกมองว่าไม่ใช่ความรูก้ ระแสหลักอย่างศาสตร์อนื่ ๆ แต่ส�ำหรับ
มุสลิม อิสลามคือวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่ศาสนา มุสลิมถือว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร อิสลามไม่เคยล้าสมัย หรือ
ทันสมัย แต่อิสลามคือความน�ำสมัย (อบุลหะซัน, 2554) มุสลิมจึงมีหน้าที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักค�ำสอน
ของศาสนาอิสลาม ครอบครัวมุสลิมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้จึงมักส่งลูกหลานเข้าโรงเรียน
ศาสนา หรืออย่างน้อยก็ให้เข้าโรงเรียนทีม่ หี ลักสูตรบูรณาการ (สอนศาสนาควบคูส่ ามัญ) หลังจากจบระดับมัธยมศึกษา
หรือตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวชนชั้นกลางหรือผู้มีฐานะร�่ำรวยมักส่งลูกหลานไปเรียนต่อในระดับสูงกว่า
มั ธ ยมศึ ก ษาในประเทศอิ ส ลามที่ มี ชื่ อ ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการสอนศาสนาอิ ส ลามในปั จ จุ บั น (เช่ น อี ยิ ป ต์
ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน และอินเดีย)
เยาวชนจากครอบครัวยากจนบางคนอาจได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในประเทศเหล่านี้ เฉพาะในประเทศ
อียิปต์ มีเยาวชนมุสลิมไปเรียนวิชาการด้านอิสลามอยู่หลายพันคน ประเด็นก็คือ วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง
ประเทศเหล่านี้ หลายแห่งไม่ได้รบั การรับรองโดยระบบการอุดมศึกษาของไทย คนหนุม่ สาวทีจ่ บการศึกษาจากประเทศ
เหล่านี้ เมื่อกลับมาประเทศไทย จึงอาจหางานท�ำไม่ได้ หรือได้งานที่ต�่ำกว่าวุฒิการศึกษา (อารี และคณะ, 2554)
ในงานวิจัยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของแพร
ศิรศิ กั ดิด์ ำ� เกิง (2552) พบว่า รัฐบาลยังขาดความรูใ้ นเรือ่ งของสถาบันสอนศาสนาอิสลามในด้านสังคมและวัฒนธรรม
อยู่มาก ที่ส�ำคัญ รัฐยังคงมองสถาบันเหล่านี้ว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ความรู้อิสลามที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน วุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับ
การรับรอง และความรู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินี้ ท�ำให้มุสลิมส่วนหนึ่งที่แม้จะมีความรู้แต่เป็น
ความรู้ชายขอบ เป็นความรู้ที่ไม่สอดคล้องกับกระแสหลัก เป็นความรู้ที่ไม่ถูกให้คุณค่าโดยคนส่วนใหญ่ในสังคม
ถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบของความรู้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มุสลิมส่วนหนึ่งไม่เห็นความจ�ำเป็น
ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะตระหนักดีว่ารัฐบาลไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับวุฒิการศึกษา ดังนั้น
เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว คนหนุ่มสาวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำนวนไม่น้อยที่เลือกที่จะพาตัวเอง
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กลายเป็นแรงงานราคาถูกของสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง
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4.3 สองคนยลตามช่อง: แก้ไม่ ได้เพราะยืนอยู่คนละด้าน
มุมมองของนักวิชาการ นักการเมือง องค์กรการปกครอง ทหาร ต�ำรวจ และประชาชน ในการวิเคราะห์สาเหตุ
ปัญหา ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้มีอะไรใหม่ไปกว่าเดิมมากนัก งานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ว่า ความไม่สงบ
ในสามจังหวัดภาคใต้เกิดจากคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นคนกลุ่มน้อยในบริบทของสังคมไทย มีความรู้สึกใกล้ชิดกับ
คนมาเลย์มากกว่าคนไทย ความแตกต่างกับคนส่วนใหญ่ในด้านประวัตศิ าสตร์ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
การศึกษา และเศรษฐกิจ ถูกมองว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อรัฐไทย (แพร, 2552) อย่างไรก็ตาม มีการ
วิเคราะห์กันว่า ประชาชน ผู้น�ำมุสลิม และรัฐ มองประเด็นปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ด้วยกรอบคิดที่ขัดแย้งสวนทาง
กัน การเลือกมองคนละมุม ยืนกันอยูค่ นละด้าน และให้ความส�ำคัญกับทีส่ งิ่ ทีม่ องเห็นไปคนละด้านนัน้ ท�ำให้แนวทาง
การแก้ไขปัญหาเป็นไปแบบแยกส่วนและขาดการบูรณาการ การแก้ปัญหาจึงไม่อาจบรรลุผลได้อย่างที่ควรจะเป็น
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความไม่สงบในการศึกษาทีผ่ า่ นมา สรุปว่ามีสาเหตุหลายด้าน หนึง่ ด้านการเมือง
การปกครอง นัน่ คือมองว่า ความไม่สงบเกิดจากประชาชนไม่ได้รบั ความเป็นธรรมและเข้าไม่ถงึ กระบวนการยุตธิ รรม
(กอส., 2549) จากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ ท� ำให้เกิดทัศนคติ
ที่ไม่ดีและอคติ ชาวมุสลิมเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความรู้สึกในทางลบต่ออ� ำนาจรัฐ การศึกษา
ที่ผ่านมาสะท้อนว่า ปัญหาความไม่ยุติธรรมและการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมยังคงด�ำรงอยู่ในปัจจุบัน และ
รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของเหตุการณ์ตากใบ และการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องสงสัยในชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
ในสามจังหวัด (จุฑารัตน์, 2548) นอกจากนี้ ในด้านการเมืองการปกครอง ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้
ยังเกิดขึ้นจากการด�ำเนินนโยบายการผสมกลมกลืน และระบบราชการไทยที่เน้นการรวมอ�ำนาจ และคนในพื้นที่
ไม่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
ยังมีการศึกษาที่พูดถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้ (กฤตยา และคณะ, 2549)
ซึง่ ไม่ได้เกิดขึน้ จากพฤติกรรมส่วนบุคลเท่านัน้ แต่เป็นปัญหาเรือ่ งนโยบายของเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงทีด่ ำ� เนินการจับกุม
อย่างละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน ไม่เป็นธรรม และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังเช่นกรณีการด�ำเนินคดีกับฮัจญีสุหลงที่น�ำไปสู่เหตุการณ์การปะทะกันอย่างรุนแรงที่สุดในหมู่บ้านดุซงญอ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งการปะทะกันในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันดีใน “กบฎดุซงญอ” (ธเนศ, 2551)
งานวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า ผู้น�ำศาสนาอิสลามมีความเห็นว่า ปัญหาความไม่สงบเกิดจากการก�ำหนดนโยบาย
ของรัฐ แนวทางการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในเอกลักษณ์พื้นฐานของประชาชน แม้จะมีความพยายามของรัฐที่จะดึงผู้น�ำศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบาย
ส่งเสริมสันติสุข แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังคงมองการแสดงบทบาทของผู้นำ� ศาสนาด้วยสายตาหวาดระแวง (แพร, 2552)
ขณะที่ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า ความไม่ ส งบเกิ ด จากการไม่ ไ ด้ รั บ ความไม่ เ ป็ น ธรรม ความหวาดระแวง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ ความขัดแย้งทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อมอง
ในกรอบนี้ ข้อเสนอแนะก็คือ รัฐต้องจัดการกับเจ้าที่รัฐที่ไม่เข้าใจและมีอคติกับประชาชน ต้องเปิดโอกาสให้
คนในพืน้ ทีเ่ ข้ามาเป็นข้าราชการให้มากทีส่ ดุ ไม่ควรใช้ความรุนแรงในการแก้ปญ
ั หา ให้ทนุ สนับสนุนเยาวชนให้ศกึ ษา
ในหลายสาขาวิชา น�ำหลักการอิสลามมาเป็นแนวทางแก้ไข
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ความเป็นชายขอบในสามจังหวัดภาคใต้ยังถูกซ�้ำเติมด้วยสาเหตุ ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมุ่งไปที่ความยากจนของประชากรในสามจังหวัด จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีฐานแคบเนื่องจากประชาชน
มีอาชีพหลักเพียงไม่กี่อย่าง นักลงทุนไม่กล้ามาลงทุนเพราะเกรงกลัวเหตุการณ์ความรุนแรง และไม่คุ้นเคยกับภาษา
และวัฒนธรรม (ชิดชนก, 2548) โครงการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานอกจากจะไม่สอดคล้องกับศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน่ แล้ว ยังท�ำลายระบบนิเวศน์และทรัพยากรในท้องถิน่ ท�ำให้ประชาชนเดือดร้อนและยากจนซ�ำ้ ซาก (ส�ำนักงาน
พัฒนานโยบายสาธารณะ, 2549) เช่น ชาวประมงพื้นบ้านประสบปัญหาทะเลชายฝั่งถูกท�ำลายจากเรืออวนลากอวน
รุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปัญหาป่าดิบเขียวถูกท�ำลายจากการส่งเสริมการปลูกสวนยางแบบปูพรม ป่าพรุ
ถูกท�ำลายจากโครงการก่อสร้างถนนและเขื่อนกั้นน�้ำ หรือนาร้างจากระบบชลประทานที่ไม่มีการศึกษาระบบนิเวศน์
(สนิทสุดา, 2549)
ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในมุมมองของทหารและต�ำรวจ ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญ
ของรัฐในการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ กลับไม่สอดรับกับสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่และผู้น� ำศาสนามองเห็น
งานของพลเอกกิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันมาโดยตลอดว่า ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้เป็นเรื่อง
ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน (แพร, 2552) ทหารต�ำรวจยังมองว่า การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง
ได้มีการปรับตัว ปรับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการท�ำงานแล้ว และปฏิบัติการทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความมั่นคง
ของชาติและความปลอดภัยของประชาชน
การมองปัญหาบนพืน้ ฐานจากจุดยืนคนละด้านส่งผลให้สงิ่ ทีเ่ ราเห็น คือนโยบายของรัฐทีส่ บั สนระหว่างแนวทาง
สันติวิธีกับการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ เราจึงยังไม่เห็นยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบและเป็นกระบวนการ
บูรณาการ ท�ำให้การแก้ปญ
ั หาสามจังหวัดชายแดนใต้ทผี่ า่ นมาขาดพลังและความรุนแรงก็ยงั คุกรุน่ กัดกร่อนชีวติ และ
ความผาสุกของพี่น้องสามจังหวัด รวมทั้งของเจ้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

4.4 ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้: ชายขอบเพราะขัดแย้ง หรือขัดแย้งเพราะชายขอบ
พื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องยาวนานในสังคมไทย เนื่องจากถูกมองว่าเป็น “ปัญหา”
ต่อความมั่นคงของชาติ ความสนใจต่อพื้นที่ “พิเศษ” นี้ ก็เพื่อแสวงหาความเข้าใจสาเหตุของปัญหา น�ำเสนอเรื่อง
ราวทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้เห็นผลกระทบของความรุนแรง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข (แพร, 2552) ทัง้ ทีพ่ นื้ ทีส่ ามจังหวัด
ภาคใต้มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความเป็นเมืองชายแดนที่เป็น
จุดค้าขายแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นบ้าน มีวฒ
ั นธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ แต่ปญ
ั หาความไม่สงบทีล่ กุ ลามต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ตน้
ปี พ.ศ. 2547 โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติได้นั้น ดูเหมือนจะบดบังทุนที่ดีงามของสามจังหวัดภาคใต้ไปอย่างน่าเสียดาย
(ประพันธ์, 2549)
ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ที่ก�ำลังเกิดขึ้นกว้างและลึกกว่าอดีตที่ผ่านมา กระทบกับชีวิตผู้คนทั้ง
ชาวมุสลิมและชาวพุทธ รายงานสถิติความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 นับตั้งแต่
เดือนมกราคม 2547 เกิดเหตุการณ์ยิง ระเบิด วางเพลิงและการก่อกวนอื่นๆ จ�ำนวนประมาณ 8,907 เหตุการณ์
มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,471 คน และบาดเจ็บประมาณ 5,470 คน รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูญเสียทั้งฝ่าย
ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ 10,000 คน พบว่า คนไทยมุสลิมเสียชีวิตมากกว่าชาวไทยพุทธเสียอีก เป้าหมาย
ของความรุนแรงจึงเป็นประชาชนคนธรรมดา ทั้งคนไทยพุทธและมุสลิม เพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน
ทั่วไป รองลงมาคือต�ำรวจและทหาร (ศรีสมภพ, 2549)
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รายงานเรือ่ ง “เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์” ของกอส. (2549) ได้น�ำเสนอกรอบการวินจิ ฉัยสาเหตุ
ของปัญหาเป็นสามระดับ คือ เงื่อนไขบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อ�ำนาจทางการปกครองในทางที่ผิด การใช้
ความรุนแรงโดยฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ และการตอบโต้ของฝ่ายรัฐด้วยความรุนแรง เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึง
ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมและลักษณะการปกครอง ความยากจนของประชาชน การศึกษา
ที่ไม่เอื้อให้ประชาชนมีพลังชนะการท้าทายทางสังคม และสภาพภูมิศาสตร์ของชายแดนใต้ที่ติดกับมาเลเซีย ท�ำให้
เกิดการเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของคนในสองประเทศ และ เงือ่ นไขทางวัฒนธรรม ซึง่ ก็คอื ลักษณะเฉพาะทางศาสนา
และชาติพันธุ์ในพื้นที่ คือศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และประวัติศาสตร์ปัตตานี
การวิเคราะห์ของ กอส. ได้หยิบประเด็นความไม่เป็นธรรมและความยากจนของประชาชน ว่าเป็นเงือ่ นไขหนึง่
ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นชายขอบ ในมุมนี้จะเห็นว่า ความเป็นชายขอบเป็น
เงื่อนไขของความขัดแย้งที่น�ำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ในทางกลับกัน ความขัดแย้งถึงตายที่ยืดเยื้อยาวนานนี้
ได้กร่อนเซาะทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมและพลังของสถาบันต่างๆ ซึ่งเคยด� ำรงอยู่และจ�ำเป็นต่อการยุติ
ความขัดแย้งด้วยหนทางสันติ (ชัยวัฒน์, 2552) ชุมชนและบุคคลที่ตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งนี้จึงถูกกักขัง
ให้อยู่ภายใต้กรอบของความเป็นชายขอบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้
ภาพที่สังคมมองพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ว่า คือพื้นที่ “พิเศษ” คือ “ปัญหา” ของความมั่นคงแห่งชาตินี้ ท�ำให้
ความขัดแย้งรุนแรงชนิดถึงตายในพื้นที่ยิ่งขับเน้นความเป็นชายขอบของมุสลิมให้ปรากฏชัดขึ้น ข้อมูลข่าวสารจาก
สามจังหวัดผ่านการน�ำเสนอของหนังสือพิมพ์รายวันเน้นไปในทางลบมากกว่าบวก ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งการลอบท�ำร้าย
ชีวติ และทรัพย์สนิ ข้อมูลทีน่ ำ� เสนอมักมาจากบุคคลของรัฐระดับบน ขณะทีค่ วามคิดเห็นจากคนในพืน้ ทีแ่ ละเจ้าหน้าที่
รัฐระดับล่างไม่ได้รับการน�ำเสนออย่างสมดุลกัน แม้แหล่งข่าวจากหน่วยงานรัฐบาลจะน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้
แต่เป็นข้อมูลเพียงด้านเดียว ยิง่ กว่านัน้ อาจมีค�ำสัง่ จากเบือ้ งบนให้ปกปิดข้อมูลหรือให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นในทิศทางเดียวกัน
(วันวิสาข์, 2548 อ้างใน แพร, 2552:155) ยิ่งกว่านั้น การเสนอข่าวยังขาดการติดตามผลการสอบสวนคดีต่างๆ
รวมทั้งการพิสูจน์ข่าวลือต่างๆ ในพื้นที่ (พิจิตรา อ้างใน แพร, 2552) การฟังความข้างเดียวนานๆ ส่งผลให้คนใน
สังคมไทยจ�ำนวนไม่น้อยเหมารวมคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ว่าเป็น “โจรก่อการร้าย” เป็นผู้กระท�ำความรุนแรง
ขณะที่ชาวบ้านมุสลิมในพื้นที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระท�ำ (นารี, 2552)
นอกจากภาพด้านลบของสามจังหวัดผ่านทางสือ่ ยังมีอกี หลายประเด็นทีข่ บั เน้นความเป็นชายขอบของมุสลิม
สามจังหวัด สถาบันแห่งความรู้อิสลามถูกจับตามองว่าคือภัยของความมั่นคง เศรษฐกิจมวลรวมของทั้งสามจังหวัด
ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ รายได้ต่อหัวของประชากรต�่ำลง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
ของการกระจายรายได้นับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การว่างงานมากขึ้น ยังอาจน�ำไปสู่ปัญหายาเสพติด สิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็นประเด็นสืบเนื่อง ซ้อนทับ และเชื่อมโยงกัน ล้อมกรอบให้ชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ตกอยู่ในสภาพ
ความเป็นคนชายขอบอย่างยากที่จะหลุดพ้น

5. อีกฝั่งของชายขอบ: มุสลิมที่ก้าวไกล
แม้โดยทัว่ ไป มุสลิมจะมีภาพของความด้อยกว่าคนไทยทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมในเรือ่ งของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
และการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่างๆ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคมจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง
ประวัติศาสตร์ไทยได้บันทึกชื่อของมุสลิมอีกบางกลุ่มที่สามารถครอบครองพื้นที่ทุนทางสังคม และก้าวไปยืนอยู่ ณ
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จุดทีน่ อ้ ยคนนักจะไปถึงได้ มุสลิมหลายคนสร้างชือ่ เสียง มีบทบาทโดดเด่น เป็นทีย่ อมรับในสังคมวงกว้าง ทัง้ ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ที่โดดเด่นมากคนหนึ่ง คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มุสลิมผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศ ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2535-2540 ประวัติศาสตร์ไทยได้จารึกว่า ประเทศไทย
ที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้น ครั้งหนึ่งเคยมีเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศที่เป็นมุสลิม ที่สำ� คัญ ดร.สุรินทร์
เป็นเสนาบดีและนักการเมืองทีไ่ ด้รบั ยอมรับในความสามารถอย่างกว้างขวาง ชือ่ ของ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ ถูกจารึก
ในหน้าประวัตศิ าสตร์ไทยอีกครัง้ เมือ่ ก้าวขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรืออาเซียน ใน พ.ศ. 2551
ดร.สุรินทร์ ยังได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งใน 500 ชาวมุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” จากศูนย์พริ้นซ์ อัลวาลีด
บิน ทาล้าล เพื่อความเข้าใจระหว่างมุสลิม-คริสเตียน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์อิสลาม
แห่งราชวงศ์จอร์แดน และศูนย์อสิ ลามศึกษา มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ทีไ่ ด้รว่ มกันคัดเลือกชาวมุสลิมทัว่ โลกทีม่ ชี อื่ เสียง
และทรงอิทธิพล ลงในหนังสือที่จัดท�ำขึ้นเป็นพิเศษประจ�ำปี ค.ศ. 2009 ชื่อว่า “The 500 Most Influential
Muslims – 2009” เพื่อหวังให้ประชาชนทั้งโลกได้เข้าใจถึงอิทธิพลของชาวมุสลิมและผลกระทบของอิสลามที่มีต่อ
โลกปัจจุบัน (MTODAY, 2554)
หนึ่งใน “500 ชาวมุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” ที่ได้รับคัดเลือกในปีเดียวกันอีกคนหนึ่งคือ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการร่วมพัฒนา
และแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ทางภาคใต้ (WEBMASTER YIU, ม.ป.ป.)
ประเทศไทยยังเคยมีประธานรัฐสภา ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นมุสลิมคือ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
เป็นประธานรัฐสภาล�ำดับที่ 34 (พ.ศ. 2539-2543) เป็นอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก
ในประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็นชาวไทยมุสลิม และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ เช่น ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
(2 สมัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นลูกคนโตของครอบครัว
ชาวจังหวัดยะลา จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนแรกของประเทศไทย คือ นายอักขราทร จุฬารัตน ซึ่งจบปริญญา
เอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยโรม ประเทศอิตาลี (ด�ำรงต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2543 และพ้นจากต�ำแหน่ง
เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553) ก็มีต้นตระกูลเป็นมุสลิม คือ เจ้าพระยาบวรราชนายก หรือ
เฉกอะหมัด ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซีย ซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรี และเป็นสมุหราชนายกในแผ่นดินพระเจ้า
ทรงธรรม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ลูกหลานบางส่วนของนายเฉกอะหมัด เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ เช่น ตระกูล
บุนนาค ตระกูลจุฬารัตน ส่วนลูกหลานอื่นๆ ยังคงนับถือศาสนาอิสลาม เช่น ตระกูลอหะหมัดจุฬา) (ประยูรศักดิ์,
2539)
ในการปฏิวัติครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นั้น หัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งเป็นนายทหารผู้มีอ�ำนาจ
สูงสุดในขณะนั้นคือ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นชาวมุสลิม เป็นผู้บัญชาการทหารบก (2548-2550) คนแรก
ที่เป็นมุสลิม มีต้นตระกูลมาจากเฉกอะหมัดเช่นเดียวกับนายอักขราทร
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นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอิสลามหลายคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมมุสลิมในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ คนหนึง่ คือ ดร.อิสมาแอลลุตฟี่ จะปะกียา ซึง่ เป็นทัง้ นักคิด นักเขียน และนักพูด เป็นบุคคลใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของมุสลิมทั่วประเทศ ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน เกาหลี
อินเดีย และปากีสถาน รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลาง ดร.อิสมาแอลลุตฟี่ จบปริญญาเอกสาขากฎหมายอิสลาม
ณ มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา บทบาทที่โดดเด่น
ของ ดร.อิสมาแอลลุตฟี่นี้ว่ากันว่า ในบางช่วงบางตอน ชื่อของเขาถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อบุคคลที่รัฐต้องระมัดระวัง
(MTODAY, 2554)
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ เป็นนักการศาสนาที่ได้รับการยอมรับสูงในกลุ่มเยาวชน
คนหนุ่มสาวมุสลิมยุคปัจจุบัน เป็นผู้ทรงความรู้ทางศาสนาอิสลามที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
เรียนระดับอนุบาลที่ซาอุดิอาระเบีย ระดับมัธยมที่อียิปต์ จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์อิสลามจากมหาวิทยาลัย
อัล-อัซฮัร อียปิ ต์ และจบปริญญาโทด้านศาสนาเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยกุเราะวียนู ประเทศโมรอคโค การแสดง
ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในหลายสถานการณ์ตามหลักการของศาสนาที่ถูกต้อง ส่งผลให้เชคริฎอ อะหมัด
สมะดี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูง (MTODAY, 2554)
กล่าวโดยสรุปก็คือ แม้มุสลิมในภาพรวมคือผู้ด้อยโอกาส เป็นคนชายขอบโดยนิยามทั่วๆ ไป แต่เมื่อมอง
ด้วยเลนส์ภาพที่ละเอียดมากขึ้น พบว่ามีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่สามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดของสังคม ด้านหนึ่ง
เราเห็นความเป็นชายขอบของมุสลิมในประเทศไทย เป็นด้านที่สะท้อนความไม่เป็นธรรม การถูกกีดกัน และ
การถูกจ�ำกัดในหลายแง่มุม แต่อีกด้านหนึ่งก็เห็นความแตกต่างและหลากหลายในชาวมุสลิม สะท้อนความเป็นจริง
อีกแง่มุมของสังคมไทยที่เปิดพื้นที่และให้โอกาสกับชนกลุ่มที่ถูกเรียกขานมาตลอดว่าชนกลุ่มน้อย เป็นข้อเท็จจริง
ทีไ่ ม่อาจมองข้ามหากต้องการท�ำความเข้าใจมุสลิมในประเทศไทย ทีส่ �ำคัญคือ เป็นข้อเท็จจริงทีส่ ะท้อนว่า หากสังคม
ให้โอกาส มุสลิมก็สามารถก้าวพ้นความเป็นชายขอบได้เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย

6. มุสลิม: ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง
แนวทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดจากการเบียดผลักผู้คนที่แตกต่างจากวิถีกระแสหลักให้จ� ำกัดอยู่ในพื้นที่ของ
คนชายขอบ ที่วางอยู่บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ และเคารพ “ความเป็นอื่น”
ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนหนึ่งเข้าใจปัญหา
มีความพยายามก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนฐานของความเคารพต่อศักดิ์ศรีของคน เรายังเห็นสายสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังขาดหายไป สิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอ คือพลังของแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะหยุดชนวน
ความขัดแย้งและน�ำมาซึ่งสันติ คงจะเป็นอย่างที่นักวิชาการด้านสันติคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า แนวทางเหล่านี้จะมีพลัง
เมื่อผู้คนในสังคมไทย “มีจินตนาการถึงชุมชนชาติของตน ชนิดที่เปิดพื้นที่ให้กับแผ่นดินและผู้คน ซึ่งด�ำรงอยู่และ
ก่อก�ำเนิดมาจากจินตนาการที่ต่างออกไป ด�ำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอกัน” (ชัยวัฒน์, 2551)

102 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ความเป็นผู้ก�ำหนดตนเอง (autonomy) และการก�ำหนดชะตาชีวิตตนเอง (self-determination) เป็นฐาน
รากส�ำคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยทีส่ ะท้อนความเป็นมนุษย์ ว่ามีความปรารถนาและทางเดินชีวติ
ที่แตกต่างหลากหลาย การที่มนุษย์จะตัดสินชะตากรรมตนเอง ครองชีวิตได้อย่างเป็นนายตนเอง แต่ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้เพื่อนมนุษย์คนอื่น จึงเป็นเรื่องที่รัฐตามระบอบประชาธิปไตยควรวางหลักประกันไว้ให้ และ
ควรเป็นเรื่องที่สังคมพึงเรียกร้อง หากรัฐไม่สามารถสร้างประกันในเรื่องดังกล่าวและล้มเหลวในการเปิดพื้นที่ให้กับ
ความต้องการทีแ่ ตกต่างหลากหลายของสมาชิก พลเมืองส่วนทีถ่ กู กดทับทางเดินชีวติ ก็จะถูกผลักให้เป็นพลเมืองชาย
ขอบของสังคม ความยากล�ำบากในการยกสถานะมุสลิมให้พ้นจากความเป็นชายขอบ ไม่ว่าจะด้วยข้อเท็จจริง
หรือด้วยภาพลักษณ์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งรุนแรงชนิดถึงตาย
ในสามจังหวัดภาคใต้นั้น อยู่ที่คนจ�ำนวนมากยังมองเรื่องความเป็นผู้ก�ำหนดตนเอง และการก�ำหนดชะตาชีวิตตนเอง
ด้วยสายตาที่หวาดกลัว และเข้าใจไปว่า เป็นค�ำกบฏที่สะท้อนความพยายามปลดแอกแยกประเทศ (อาทิตย์, 2554)
ตราบใดที่สังคมไทยยังยึดอยู่กับกรอบคิดที่มองเรื่อง “ความแตกต่าง” ว่าเป็นภัยคุกคาม และมองเรื่อง
“ความเหมือนกัน” เป็นเรื่องเอกภาพ ความสามัคคี และความเป็นปึกแผ่น ก็ดูเหมือนว่าแนวทางใดๆ ก็ตามที่เป็น
การยกอ�ำนาจบางส่วนให้กับ “คนอื่นที่แปลกต่างไปจากคนส่วนใหญ่” ได้บริหารกิจการชีวิตของตนเองจะกลาย
ความเป็นยุง่ ยากและเป็นไปไม่ได้ เพราะถูกมองว่าเป็นการมอบและแบ่งปันอ�ำนาจให้กบั “คนอืน่ ” ของสังคม “ไทย”
(the others within) (อาทิตย์, 2554)
ในยุคสมัยปัจจุบนั ทีค่ วามแตกต่างหลากหลายดูจะเป็นภาพหลักมากกว่าภาพของความเหมือนกันทีส่ งั คมไทย
พยายามตอกย�้ำมาโดยตลอด กรอบคิดแบบที่เป็นอยู่ไม่อาจสร้างความสงบสุขอย่างเท่าเทียมในสังคมได้ ทัศนคติ
และการรับรูท้ แี่ บ่งแยกเขา-เราเป็นปัจจัยทีม่ พี ลังมหาศาลในการเคลือ่ นกงล้อประวัตศิ าสตร์ ทีท่ ำ� ให้การติดกับอยูก่ บั
ความเป็นคนชายขอบของคนที่ต่างไปจากคนส่วนใหญ่อย่างชาวมุสลิมต้องด�ำรงอยู่ต่อไป
ค�ำถามก็คือ สังคมไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่คนในสังคมยังติดยึดอยู่กับกรอบคิดแบบเดิม
ในเงื่อนไขที่สังคมต้องรับมือกับความแตกต่างหลากหลายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยต้องตั้งค�ำถามกับตัวเอง
อย่างต่อเนือ่ งว่า เลือกทีจ่ ะให้ภาพของความเป็นชายขอบของกลุม่ ต่างๆ ทีถ่ กู กดทับเป็นคนชัน้ สองของสังคมด�ำรงอยู่
ต่อไป หรือจะสร้างภาพใหม่ให้ไทยเป็นสังคมที่แตกต่างแต่สวยงาม แตกต่างแต่เท่าเทียมเสมอกันด้วยศักดิ์และสิทธิ
อย่างโมเสคที่ประกอบขึ้นด้วยหินหรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ต่าง มีความปรารถนาเลือก
ทางเดินชีวิต และตัดสินชะตากรรมของตนเอง ชาวมุสลิมก็คือกระเบื้องชิ้นหนึ่งของโมเสคสังคมไทย แน่นอนว่า
สิ่งที่ถูกเลือกยังต้องผ่านกระบวนการจัดการอีกมากมายที่จะท� ำให้ภาพที่อยากเห็นนั้นเป็นความจริง แต่หาก
เห็นพ้องต้องกันในจุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงแล้ว เราจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ไปสู่สังคมของสมาชิกที่อาจมี
ความต่างโดยที่ไม่ต้องยึดโยงอยู่กับความเป็นชายขอบอีกต่อไป
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ผู้สูงอายุ: คนวงในที่จะถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบ
Elderly: Inner People to Be Marginalised
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมองภาพสังคมผู้สูงอายุไทยในอนาคต ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทางบวกและลบต่อ
สถานภาพผู้สูงอายุ ในทางทฤษฎีและในทางกฎหมายแล้ว ผู้สูงอายุไทยมีสถานภาพเท่าเทียมกับประชากรในวัยอื่นๆ แต่ในความเป็นจริง
มีปัจจัยหลายอย่างที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุกลายเป็นคนชายขอบ ปัจจัยผลักดันเหล่านั้น ได้แก่ วยาคติ ความยากจน ความเจ็บป่วย การอยู่
ตามล�ำพัง รวมทั้งสิ่งก่อสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่ไม่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้รัฐและสังคมมีนโยบายสาธารณะ
ที่จะแก้ไขปัจจัยผลักต่างๆ เช่น การลดวยาคติต่อผู้สูงอายุผ่านพฤฒิศึกษา การจัดระบบสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว
การให้ผสู้ งู อายุได้เข้าถึงบริการสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณะ การออกแบบสิง่ ก่อสร้างและระบบการคมนาคมทีเ่ อือ้ ต่อผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้
เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยในอนาคตไม่ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ
ค�ำส�ำคัญ: คนชายขอบ, ผู้สูงอายุ, วยาคติ, ความยากจน, พฤฒิศึกษา, การดูแลระยะยาว

Abstract

Thai aged society in the future is explored in this article through analysis of variance factors affecting the
status of elderly both negatively and positively. Theoretically and legally Thai elderly are equals as with people in
others age groups but in reality there are several factors pushing Thai elderly to become marginal people including
ageism, poverty, sickness, living alone and infra - structure and public service unfavorable to the elderly. This article
recommends that the Thai government and society should have public policies addressing push factors; reducing
ageism through ageing education; provision of elderly welfare and long - term caring; facilitating elderly persons to
access public and health services; as well as re - designing infra - structure and transportation system so as to be
favorable to the elderly. These policies can protect elderly from becoming marginalised.
Keywords: marginalised people, elderly, ageism, poverty, ageing education, long - term caring
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1. แล้วคนไทยก็แก่ขึ้น (ลง)
ทุกวันนี้ คนไทยเริ่มรู้สึกแล้วว่าในสังคมมีคนแก่มากขึ้น ในหมู่บ้านชนบทจะสังเกตเห็นว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า
แต่ก่อน ขณะเดียวกันก็มีเด็กในหมู่บ้านลดน้อยลง ภาพที่เห็นเช่นนี้เป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้นจริง
ในประเทศไทย ในรอบ 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยได้ลดต�่ำลงอย่างมากและรวดเร็ว
ตามหลักฐานการจดทะเบียนเกิดในแต่ละปีจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ในช่วง 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.
2506 ถึง 2526 มีเด็กเกิดปีละเกินกว่าล้านคน ปราโมทย์ และปัทมา (2548) เรียกคนที่เกิดในช่วงนี้ว่า “ประชากร
รุน่ เกิดล้าน” ถ้าจะเปรียบประชากรรุน่ เกิดล้านกับเหตุการณ์ทางประชากรของประเทศตะวันตกก็อาจเรียกได้วา่ เป็น
“เบบี้บูม” ของประเทศไทย อัตราเกิดของประเทศไทยในช่วงนั้นสูงมากถึงเกินกว่า 35 ต่อประชากร 1,000 คน
แต่หลังจากนัน้ อัตราและจ�ำนวนเด็กเกิดในประเทศก็ลดลงเรือ่ ยๆ จนในปัจจุบนั เมือ่ ปี 2553 อัตราเกิดได้ลดลงเหลือ
เพียง 13 ต่อประชากร 1,000 คน และจ�ำนวนเกิดได้ลดลงเหลือเพียง 7 แสน 8 หมื่นคนเท่านั้น
มาตรวัดภาวะเจริญพันธุ์ที่นิยมอ้างถึงกันอยู่เสมออย่างหนึ่ง คือ “อัตราเจริญพันธุ์รวม” (Total Fertility
Rate - TFR) อัตรานี้หมายถึง จ�ำนวนบุตรเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง (หรือ 100 หรือ 1,000 คน) จะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์
ของตน อัตราเจริญพันธุ์ที่มีค่าประมาณ 2 หมายถึง สตรีคนหนึ่งมีบุตรโดยเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ์ ประมาณ 2 คน
ซึ่งเป็นอัตราของภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทนคือ สตรีมีบุตร 2 คน เป็นจ�ำนวนที่จะทดแทนพ่อและแม่ของตนพอดี
อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยเมื่อ 40 - 50 ปีก่อน มีค่าสูงกว่า 6 เมื่อภาวะเจริญพันธุ์ลดลง จ�ำนวนบุตรเฉลี่ย
ต่อสตรีได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือประมาณ 2 หรือเท่ากับภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทนเมื่อราวปี พ.ศ. 2546
จากนั้นก็ลดลงจนต�่ำกว่าระดับทดแทน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2553 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยลดต�่ำลง
เหลือเพียง 1.6 เท่านั้น
ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยลดลง อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยก็ยืนยาวขึ้น ความก้าวหน้าทาง
สาธารณสุขและการแพทย์ช่วยให้การตายก่อนวัยอันสมควรจากโรคติดเชื้อลดลงอย่างมาก การตายในวัยทารกและ
เด็กทีล่ ดลงช่วยเพิม่ อายุคาดเฉลีย่ ของประชากรให้สงู ขึน้ “อัตราตายทารก” หรือการตายของเด็กอายุต�่ำกว่าหนึง่ ขวบ
ทีเ่ คยสูงเกือบ 100 ต่อการเกิดมีชพี 1,000 ราย ได้ลดลงจนเหลือเพียง 13 - 14 ต่อการเกิดมีชพี 1,000 รายในปี 2553
อัตราตายที่เคยสูงเกือบ 20 ต่อประชากร 1,000 คน เมื่อ 50 ปีก่อน ได้ลดลงเหลือเพียง 7 ในปัจจุบัน
เมื่อดูการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาแล้ว น่าเชื่อได้ว่าในอนาคตภาวะเจริญพันธุ์
มีแนวโน้มจะลดต�่ำลงไปอีก ถ้าดูตวั อย่างจากหลายๆ ประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ซึง่ มีอตั ราเจริญพันธุร์ วมทีต่ �่ำมาก คืออยูใ่ นระดับ 1.2 หรือต�่ำกว่านัน้ จึงเป็นไปได้ทอี่ ตั ราเจริญพันธุร์ วมของประชากร
ไทยจะลดต�่ำลงไปอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับประเทศดังกล่าว คือ โดยเฉลีย่ แล้ว สตรีไทยคนหนึง่ จะมีบตุ รเพียง 1.2 คน
หรือน้อยกว่านั้นในอนาคต
ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดต�่ำลง อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยก็มีแนวโน้มว่าจะยืนยาวขึ้น
การพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย จะท�ำให้
การตายในวัยเยาว์หรือวัยกลางคนลดต�่ำลง ปัจจุบันการตายก่อนอายุครบ 60 ปีของประชากรคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 30 ของการตายทั้งหมด ในอนาคตการตายก่อนอายุ 60 ปี น่าจะเหลือเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
อายุคาดเฉลี่ยของประชากรก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกจาก 73 ปีในปัจจุบัน ไปจนใกล้เคียงกับ 80 ปี
ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยของประชากรสูงสุด คือ ประมาณ 82 ปี
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พอๆ กับประเทศในแถบยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน นอร์เวย์ ประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันมีอายุคาดเฉลี่ย
ของประชากรประมาณ 80 ปี จึงเป็นไปได้อย่างมากที่อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยจะสูงขึ้นถึง 80 ปี ในอีก
20 ปีข้างหน้า
ในอนาคต อัตราเกิดของประชากรไทยน่าจะลดลงอีกเล็กน้อย จนเหลือประมาณ 10 ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราตายจะเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้นก็จะมีคนตายมากขึ้น อัตราตายอาจจะสูงขึ้นไปถึง
ประมาณ 10 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งจะพอๆ กับอัตราเกิด มีผลให้อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ คือ อัตราเกิดลบ
อัตราตายมีคา่ ใกล้เคียงกับศูนย์ หรือบางทีอาจจะถึงขัน้ ติดลบ ในปี พ.ศ. 2554 อัตราเพิม่ ตามธรรมชาติของประชากร
ไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งหมายถึงว่า ประชากรไทยในขณะนี้ค่อนข้างคงตัว คือ ไม่เพิ่มขึ้นมากนักในแต่ละปี
ตาราง 1 จ�ำนวนประชากรคาดประมาณของประเทศไทย จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2553 - 2583
กลุ่มอายุ
รวม
0 - 14 ปี
15 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
60 - 69 ปี
70 - 79 ปี
80 ปีขึ้นไป

พ.ศ. 2553
63,652,322
13,202,899
42,926,583
7,522,840
4,332,488
2,414,191
776,161

พ.ศ. 2563
65,138,313
11,172,238
43,011,884
10,954,191
6,649,231
3,112,114
1,192,846

พ.ศ. 2573
64,518,751
9,770,191
40,107,908
14,640,652
8,245,796
4,843,914
1,550,942

พ.ศ. 2583
61,721,251
8,493,257
36,627,562
16,600,432
8,199,913
6,028,593
2,371,926

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549)

ขณะที่จ�ำนวนรวมของประชากรไทยค่อนข้างจะคงตัวนั้น ประชากรในกลุ่มที่เป็นส่วนยอดของพีระมิดหรือ
ประชากรสูงอายุมีขนาดใหญ่ขึ้น และที่ส�ำคัญคือจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มีจำ� นวนประมาณ 7.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรไทยทั้งหมด 64 ล้านคน แต่ประชากรกลุ่ม
สูงอายุนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราปีละประมาณร้อยละ 5 ท� ำให้เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอีกเท่าตัวเป็นประมาณ
15 ล้านคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มเป็น 16.6 ล้านคน
ในอีก 30 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด ถ้าแบ่งประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น อายุ 60 - 69 ปี (2) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง อายุ 70 - 79 ปี และ
(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป ในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรของประเทศไทยจะมีอายุสูงมาก โดยที่
ประชากรสูงอายุวยั ต้นจะมีจ�ำนวนประมาณ 8.2 ล้านคน วัยกลางมี 6 ล้านคน และวัยปลายมีจ�ำนวนมากถึงประมาณ
2.4 ล้านคน
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรท�ำให้เราพอจะมองภาพออกว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผูส้ งู อายุ ภาพต่อไปทีท่ กุ คนอยากจะเห็นคือ สังคมทีผ่ คู้ นอยูก่ นั อย่างมีความสุข ผูส้ งู อายุทมี่ จี �ำนวนมากขึน้ นัน้ สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกับประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ เราต้องไม่ลืมข้อความจริงที่ว่า ยิ่งผู้สูงอายุมีอายุ
มากขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย และสามารถพึ่งตนเองได้น้อยลง คนที่เคยเป็นแรงงานและเป็นก�ำลังการผลิต

108 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ให้กับครอบครัว เมื่ออายุสูงขึ้น ก็อาจกลับกลายเป็นคนเปราะบางไป ผู้สูงอายุซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นก�ำลังแรงงานของ
สังคมจะต้องเปลีย่ นสถานภาพเป็นผูพ้ งึ่ พิง วัยทีส่ งู ขึน้ อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้คนทีเ่ คยอยูว่ งในของสังคมถอย
ออกไปอยู่ชายขอบ ด้อยสิทธิ และไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกับประชากรกลุ่มอื่นๆ บทความนี้ประสงค์ที่จะ
อภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลทางบวกและลบต่อสถานภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มาซึ่งข้อเสนอ
แนะและแนวทางที่จะดึงผู้สูงอายุให้อยู่ภายในวงในของสังคม ไม่ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบในอนาคต

2. ในทางกฎหมายผู้สูงอายุได้รับความเสมอภาค
ประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ ห้ความเสมอภาคแก่ประชาชนทุกคน คนไทยทุกเพศวัย และไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมใด ย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ส�ำหรับผู้สูงอายุเมื่อแก่ชราลง กลายเป็นคนเปราะบางที่เสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วย และด้อยสิทธิบางอย่างที่ควรจะได้ หรือเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะต่างๆ เพราะสภาพร่างกาย
ที่เสื่อมโทรม รัฐจึงได้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือให้สวัสดิการผู้สูงอายุในฐานะเป็นประชากรกลุ่มพิเศษ
กลุ่มหนึ่งตลอดมา ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ก�ำหนดสิทธิของ
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไว้ในมาตรา 53 ความว่า
“บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ� ำนวย
ความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้นิยามผู้สูงอายุว่า หมายถึง “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี
บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีสัญชาติไทย” ประชากรที่แยกตามวัย โดยใช้อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ และเรียกว่าผู้สูงอายุนี้
ได้กลายเป็นประชากรอีกกลุม่ หนึง่ ซึง่ อยูใ่ นฐานะทีแ่ ตกต่างจากประชากรทัว่ ไป และต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ เช่น
เดียวกับประชากรสตรี เด็ก และเยาวชน
ที่จริงแล้ว แม้รัฐธรรมนูญจะไม่แบ่งกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปออกต่างหาก แต่ประชากรกลุ่มนี้ก็ต้องมีสิทธิ
เสรีภาพเสมอภาคเท่าเทียมกับประชากรทุกคน ในรัฐธรรมนูญปี 2550 ในส่วนที่ 2 ว่าด้วยความเสมอภาค มาตรา 30
ก�ำหนดไว้ว่า
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน”
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ
อายุ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การฝึก
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้”
จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักประกันความเสมอภาคแก่ประชาชนทุกวัย ผู้สูงอายุ
ทั้งชายและหญิงย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับประชากรในวัยอื่น นอกจากนั้น สภานิติบัญญัติยังได้ตราพระราช
บัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. 2546 ให้สทิ ธิแก่ผสู้ งู อายุเป็นพิเศษกว่าคนในวัยอืน่ อีก ดังในส่วนทีว่ า่ ด้วยสิทธิของผูส้ งู อายุ ดังนี้
“มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขทีจ่ ดั ไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผสู้ งู อายุเป็นกรณี
พิเศษ
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต
การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
การอ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือ
บริการสาธารณะอื่น
การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง
การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องทางคดี หรือในทางการแก้ปัญหาครอบครัว
การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศและก�ำหนด”

นอกจากความที่ได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 แล้ว ประเทศไทยยังมีแผน (ระยะยาว) ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2564 ที่ก�ำหนดวัตถุประสงค์และ
มาตรการต่างๆ ที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรี คุณค่า พิทักษ์สิทธิ และจัดสรรสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้ง
มีสภาผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการงานผู้สูงอายุของประเทศอีกด้วย
ในทางทฤษฎี หากทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งนโยบายและ
แผนทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ ต้องนับว่า ผูส้ งู อายุเป็นประชากรกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพทีด่ มี ากๆ มีสทิ ธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณค่า ศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เป็นคนอยู่ใน “วงใน” มิใช่เป็นคน “วงนอก” หรือ “อยู่ชายขอบ” หากแต่ในความเป็นจริง ผู้สูงอายุก็เหมือนกับ
ประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ ที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่คละกันไป มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่อง “ถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การฝึกอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง” แม้รฐั ธรรมนูญจะก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า จะต้องไม่เลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเหล่านี้ แต่ในสภาพความเป็นจริง ความแตกต่าง
เหล่านี้มีอยู่จริงในสังคมไทย รวมทั้งในกลุ่มประชากรสูงอายุด้วยเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นผู้สูงอายุ
ส่วนหนึ่งถูกผลักออกจาก “วงใน” ให้กลายเป็น “คนชายขอบ” ที่ด้อยสิทธิ ด้อยโอกาสกว่าคนทั่วไป และแม้กระทั่ง
ในหมู่ผู้สูงอายุด้วยกันเอง
ในอนาคต เมื่อสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น น่าจะเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นที่รัฐจะต้องมีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุถูกผลักออกจาก “วงใน” ไปอยู่บริเวณ “ชายขอบ”
ที่ท�ำให้เป็นคนด้อยสิทธิหรือด้อยโอกาสกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
สมดังเจตนารมณ์ของรัฐที่ประกาศไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
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3. วัฒนธรรมไทยเป็นพลังช่วยดึงให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่วงใน
สังคมไทยมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ วัฒนธรรมในการให้คุณค่าผู้สูงอายุเป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะผลักผูส้ งู อายุออกไปอยูช่ ายขอบหรือดึงผูส้ งู อายุไว้ให้ยงั คงอยูว่ งใน สังคมไทยทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
ยังให้คณ
ุ ค่าแก่ผสู้ งู อายุสงู มาก การทีค่ นไทยมีทศั นคติเชิงบวกต่อผูส้ งู อายุเป็นเหมือนพลังฉุดรัง้ ไม่ให้ผสู้ งู อายุหลุดออก
ไปอยูช่ ายขอบได้โดยง่าย คนไทยมีวฒ
ั นธรรมทีใ่ ห้ความเคารพนับถือผูส้ งู อายุ การประกอบพิธกี รรมงานประเพณีตา่ งๆ
จะให้ความส�ำคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้มีอาวุโส ครอบครัวไทยเปรียบผู้สูงอายุเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศูนย์กลาง
ทางจิตใจของลูกหลาน สังคมไทยให้เกียรติและเคารพนับถือผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงความสามารถ เป็นผู้สะสมภูมิปัญญา
ผูส้ งู อายุจงึ มีคณ
ุ ค่าสูงในสังคมไทยทีบ่ ตุ รหลานในครอบครัวและคนในชุมชนจะต้องเคารพยกย่อง คนไทยยังมีคา่ นิยม
เรื่องความกตัญญูรู้คุณ และพร้อมที่จะแสดงกตเวทิตาคือ ตอบแทนพระคุณท่าน การสงเคราะห์บิดามารดาถือ
เป็นหนึ่งในมงคล 38 ประการในคติพุทธศาสนา
อย่างไรก็ตาม แม้สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่ให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุ แต่ก็ยังมี “วยาคติ”4 หรือมีอคติ
ต่อผูค้ นในบางกลุม่ อายุอยู่ โดยเฉพาะต่อกลุม่ ผูส้ งู อายุ เราพอจะมองเห็นว่าสังคมไทยยังมีทศั นคติ และการปฏิบตั ติ อ่
ผู้สูงอายุในเชิงลบอยู่ไม่น้อย ทัศนคติเชิงลบหลายอย่างได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เช่น ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ
คือ ผูเ้ ฒ่า ทีจ่ ะต้องหลังโกง ถือไม้เท้า ผิวหนังเหีย่ วย่น ผมหงอกขาวโพลน พูดด้วยเสียงสัน่ เครือ หูตงึ เชือ่ งช้า เงอะงะ
ซุ่มซ่าม ฟันหลุดหมดปาก หูตาฝ้าฟาง จู้จี้ขี้บ่น ขี้หลงขี้ลืม และเจ็บออดๆ แอดๆ คนแก่ไทยถูกวาดภาพให้เป็น
คนอ่อนแอ หมดพลังในการท�ำงาน ไม่สามารถท�ำงานได้อีกต่อไป กลายเป็นผู้เป็นภาระต้องพึ่งพาคนวัยแรงงาน
บ่อยครั้งที่เราได้ยินค�ำพูดเย้ยหยันให้ผู้สูงอายุเลิกท�ำงาน หรือเลิกเกี่ยวข้องกับการท�ำงาน แล้วไล่ให้กลับไปอยู่บ้าน
เลี้ยงหลาน
สิ่งที่ควรระวังคือ ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุที่อาจเกิดขึ้นในคนบางกลุ่ม หรือในสังคมไทยในอนาคต จะเป็น
พลังผลักให้ผู้สูงอายุต้องหลุดออกจากวงในไปอยู่ชายขอบ ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ก�ำลังหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย
คุณค่าของผูส้ งู อายุทเี่ คยมีอยูใ่ นสังคมไทยอาจสัน่ คลอนไปได้ คนไทยรุน่ ใหม่กำ� ลังซึมซับเอาความคิดและวิถกี ารด�ำเนิน
ชีวติ ในแนวทุนนิยมและบริโภคนิยม วิทยาการและเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ จ�ำนวนผูส้ งู อายุกเ็ พิม่ ขึน้
อย่างมาก คนรุ่นใหม่อาจเปลี่ยนค่านิยมที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เคยเป็นเหมือน
การแสดงความกตัญญูกตเวทีอาจถูกมองว่าเป็นภาระของลูกหลาน ครอบครัว และสังคม ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ
เช่นนี้หากเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีในสังคมผู้สูงอายุนัก
ค่านิยมของสังคมเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป มีการศึกษาพบว่า ชาวเอเชียตะวันออกได้มกี าร
เปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับผู้สูงอายุไปบ้างแล้ว เช่น ชาวเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งได้ชื่อว่ามีค่านิยมยกย่องให้ความเคารพ
ผู้สูงอายุอย่างสูง แต่ทัศนคติเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในประเทศเกาหลีพบว่า คนรุ่นหนุ่มสาวบางส่วน
เริ่มมีแนวโน้มไม่ให้ความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกด้วยการที่ไม่สนใจต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ละเลย และ
ท�ำร้ายผู้สูงอายุ รวมทั้งเลือกปฏิบัติด้วย (Sung & Kim, 2003) รวมทั้งการศึกษาของเช็งและคณะ พบว่าคนหนุ่มสาว
ในฮ่องกงมีทัศนคติในการให้คุณค่าผู้สูงอายุลดลง (Cheung, Chan & Lee, 1999)

4

วยาคติ มาจาก วย (วัย)+อคติ คือ การมีอคติ หรือทัศนคติเชิงลบต่อคนในบางกลุ่มอายุ ผู้เขียนตั้งใจจะให้มีความหมายตรงกับค�ำว่า
ageism ในภาษาอังกฤษ
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ปัจจุบนั หลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยด้วย มีการแบ่งกลุม่ ประชากรเพือ่ ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการต่างๆ
คนชราหรือผู้สูงอายุอาจถูกตีตราว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่ผู้ผลิตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นกลุ่มที่รอรับสวัสดิการ ผู้สูงอายุ
กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นปัญหาสังคม ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุ
จะถูกผลักออกไปเป็นคนชายขอบของสังคมไทยมากยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า

4. กระบวนการผลักผู้สูงอายุให้ไปอยู่ชายขอบ
ประชากรของประเทศไทยก� ำลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ประชากรสูงอายุมีจ� ำนวนมากขึ้นและมีชีวิตอยู่ได้
ยาวนานขึ้น ประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” เพราะมีจ�ำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สังคม
ผู้สูงอายุก็เหมือนสังคมทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีความเหลื่อมล�ำ้ ไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล�ำ้ ไม่เสมอภาคของผู้สูงอายุอาจแตกต่าง
จากกลุ่มคนที่ด้อยสิทธิและโอกาสกลุ่มอื่นๆ ตรงที่มีสาเหตุหลักมาจากสังขารของตนที่เสื่อมลงตามวัย
ด้วยสภาพสังขารร่างกายทีเ่ สือ่ มลงตามวัย ประชากรสูงอายุทเี่ คยเป็นแรงงานซึง่ ถือเป็นก�ำลังหลักในการผลิต
ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นผู้ต้องพึ่งพิง กิจกรรมหลายอย่างที่ผู้สูงอายุเคยปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อครั้งยังเป็น
หนุ่มสาวก็อาจท�ำได้ช้าลงหรือท�ำไม่ได้เลย ผู้สูงอายุจ�ำนวนหนึ่งต้องกลายเป็นคนทุพพลภาพไปโดยปริยาย คนที่เคย
แข็งแรงเมื่อยังเป็นหนุ่มสาวต้องกลับกลายเป็นคนเปราะบางเมื่อเข้าสู่วัยชรา สังคมไทยซึ่งจะมีประชากรสูงอายุ
เป็นจ�ำนวนและสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมจะมีประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
กลุ่มเปราะบางในที่นี้หมายถึง กลุ่มคนที่ด้อยสิทธิกว่าคนทั่วไป เป็นกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณะที่ตน
ควรจะได้รับ เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากรัฐ หรือจากนโยบายสาธารณะของรัฐ พื้นที่ของ
ประชากรเปราะบางดังกล่าวนี้เสมือนอยู่ชายขอบหรืออยู่วงนอก อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง
ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นคนอยู่ชายขอบมาก่อน พวกเขาเคยอยู่วงใน เคยอยู่ในบริเวณที่มีสิทธิเสมอกับคนทั่วไป และอยู่ตรง
ต�ำแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ได้ ความชราเป็นปัจจัยหลักทีผ่ ลักพวกเขาออกมาจากวงใน หากไม่มี
ปัจจัยบางประการทีจ่ ะช่วยฉุดดึงพวกเขาไว้ไม่ให้หลุดออกมา เช่น สุขภาพทีด่ ี ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
ญาติพี่น้องที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ และคุณค่าที่สังคมให้กับผู้สูงอายุ พวกเขาก็จะหลุดจากวงในออกมาอยู่ตามพื้นที่
ชายขอบ
ความแตกต่างของสถานภาพบุคคลในสังคมย่อมท�ำให้เกิดความไม่เสมอภาคและความไม่เป็นธรรมขึ้นมาได้
ในกลุ่มประชากรสูงอายุก็เช่นกัน ความแตกต่างที่ผนวกเข้ากับอายุที่สูงขึ้นจนอยู่ในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตได้ผลักให้
ประชากรสูงอายุส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่ด้อยสิทธิ หรือไม่ได้รับความเสมอภาคในการใช้
สิทธิและเสรีภาพของตนเท่าที่ประชาชนคนหนึ่งจะพึงมี
แรงทีผ่ ลักให้ประชากรสูงอายุสว่ นหนึง่ ต้องหลุดออกจากพืน้ ทีส่ ว่ นกลางไปอยูบ่ ริเวณชายขอบ อาจแบ่งได้ดงั นี้
1. แรงผลักที่เป็นผลจากความด้อยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
2. แรงผลักที่เป็นผลจากสุขภาพอนามัยของตน
3. แรงผลักอันเป็นผลมาจากการอยู่อาศัย
4. แรงผลักอันเป็นผลมาจากบริการสาธารณะต่างๆ ไม่เอื้ออ�ำนวย
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แรงผลักเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน บางครั้งซ�้ำซ้อนกันจนยิ่งกลายเป็นพลังมหาศาลที่จะผลักซ�้ำเติม
ให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งให้กลายเป็นคนชายขอบที่ต้องถอยร่นห่างออกไปจนอยู่หมิ่นขอบแห่งความเสมอภาคในสังคม
สถานการณ์ในอนาคตทีส่ งั คมไทยก�ำลังมีจำ� นวนและสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว การวางแผน
และนโยบายสาธารณะเพื่อช่วยดึงประชากรสูงอายุไม่ให้หลุดออกไปอยู่บริเวณชายขอบ หากแต่ให้คงอยู่ในพื้นที่
แห่งความเสมอภาคในสังคมจึงเป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่ง

4.1 เพราะความยากจนจึงต้องเป็นคนชายขอบ
ผู้ที่อยู่ในฐานะยากจน ไม่ว่าจะวัยใด ย่อมจัดอยู่ในประเภทคนชายขอบได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะ
ยากจนมาก จนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ต้องนับเป็นคนชายขอบอย่างสมบูรณ์ทเี ดียว ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจึงก�ำหนดไว้ชดั เจนว่า รัฐจะต้องให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรม
ด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังมีครัวเรือนทีย่ ากจนอยูอ่ กี เป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ย ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ (2554) รายงาน
ว่า ในปี 2553 มีครัวเรือนที่มีรายได้อยู่ต�่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนมากถึงร้อยละ 6.8 ครัวเรือนและผู้คนที่ยากจน
เหล่านีย้ อ่ มอยูใ่ กล้ชายขอบยิง่ เข้าไปอีก เมือ่ พิจารณาถึงความยากจนในกลุม่ ประชากรสูงอายุ ประชากรสูงอายุอยูใ่ น
วัยที่ล่วงเลยช่วงวัยท�ำงานมาแล้ว สภาพร่างกายจะไม่เอื้อต่อการเป็นผู้ผลิตอีกต่อไป ถ้าตัวเองไม่มีรายได้เพียงพอ
ต่อการยังชีพ และไม่มีความช่วยเหลือจากครอบครัวของตน ผู้สูงอายุที่ยากจนเหล่านี้ก็จะกลายเป็น “คนชายขอบ”
อย่างสมบูรณ์
ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่า ประชากรสูงอายุในประเทศไทยก�ำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐจ�ำเป็นต้องวาง
นโยบายและหามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ถ้าหากรัฐจะมีนโยบายและ
มาตรการทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงด้านรายได้ให้กบั ประชากรกลุม่ นีใ้ นรูปของเบีย้ ยังชีพ รัฐจะต้องมีระบบข้อมูลให้รแู้ น่ชดั
ว่าพวกเขาคือใคร มีจ�ำนวนเท่าไร และอยู่ที่ไหน ถ้าหากไม่สามารถนิยามความจ�ำเป็นให้ชัดเจนจนไม่รู้ว่าใครคือ
ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว ก็อาจต้องใช้วิธีการเดิม คือ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยบ� ำนาญจาก
แหล่งอื่นทุกคน ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่มีเกณฑ์ชัดเจน เรื่องความจ�ำเป็นเช่นนี้อาจกลายเป็นภาระ
ของรัฐที่หนักมากต่อไปในอนาคต

4.2 เพราะสังขารจึงต้องกลายเป็นคนชายขอบ
(1) สถานะทางสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
มนุษย์มีอายุขัยประมาณ 100 ปี แต่ก็มีคนน้อยมาก คือไม่ถึงร้อยละ 1 ของคนที่เกิดมาพร้อมๆ กัน จะมีอายุ
ยืนยาวไปถึงขนาดนั้น คนไทยในปัจจุบันมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 73 ปี โดยที่ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่า
ผู้ชาย คือ ประมาณ 76 ปี ในขณะที่ผู้ชาย 70 ปี คนที่เกิดมาในปีเดียวกัน ด้วยอัตราตายตามรายอายุที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน จะเหลือรอดชีวิตจนได้เป็นผู้สูงอายุ คือมีอายุถึง 60 ปี ประมาณร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ได้ตายไปก่อน
ตั้งแต่ยังเป็นทารก เด็ก และเมื่อยังเป็นหนุ่มสาว ส่วนที่รอดชีวิตจนถึงอายุ 60 ปีนั้น จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกโดยเฉลี่ย
ประมาณ 22 ปี
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คนเราเมื่อยิ่งมีอายุสูงขึ้นก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น แม้ในปัจจุบัน โรคติดเชื้อต่างๆ จะ
ลดน้อยลง เพราะความก้าวหน้าทางด้านการสาธารณสุขและสุขาภิบาล แต่โรคทีเ่ กีย่ วกับอวัยวะทีเ่ สือ่ มสภาพของคน
ก็มมี ากขึน้ ในกลุม่ คนทีม่ อี ายุสงู ขึน้ ยิง่ อายุสงู โอกาสทีจ่ ะเป็นโรคหัวใจ โรคเกีย่ วกับทางเดินโลหิต โรคเกีย่ วกับกระดูก
และไขสันหลัง โรคเกี่ยวกับกระเพาะและล�ำไส้ ก็จะเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การเป็นโรคต่างๆ ยังไม่ส�ำคัญเท่ากับสภาพที่ผู้สูงอายุเมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันได้ ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น กิจวัตรประจ�ำวัน 5 อย่างที่เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง ก็ถือว่าตกอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพิงแล้ว ได้แก่ (1) การรับประทานอาหาร (2) การขับถ่าย
(3) การอาบน�้ำช�ำระร่างกาย (4) การแต่งตัว และ (5) การเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้าน เมื่อผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาวะ
เช่นนีก้ เ็ ท่ากับต้องพึง่ พิงผูอ้ นื่ ต้องมีผดู้ แู ลใกล้ชดิ เรียกได้วา่ เป็นกลุม่ ประชากรทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือด้วยการดูแล
ระยะยาว
โรคทีผ่ สู้ งู อายุเป็นกันมากและเป็นสาเหตุนำ� ไปสูภ่ าวะพึง่ พิง ได้แก่ โรคสมองเสือ่ มหรืออัลไซเมอร์ โรคทางเดิน
โลหิตและโรคหัวใจ ซึง่ น�ำไปสูอ่ าการเส้นเลือดในสมองแตก ท�ำให้ผปู้ ว่ ยกลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ โรคเบาหวานซึ่งน�ำไปสู่ความพิการอื่นๆ โรคไตที่ผู้ป่วยมีสภาวะต้องท�ำการฟอกไตเป็นประจ�ำ โรคกระดูกและ
ไขสันหลังซึ่งท�ำให้เจ็บปวดทรมานและไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายจนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไป
ตาราง 2 การคาดประมาณจ�ำนวนประชากรสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ พ.ศ. 2553 - 2583
(จ�ำนวน X 1,000 คน)

พ.ศ.
2553
2563
2573
2583

ชาย
113.8
163.3
217.7
268.4

หญิง
180.5
261.9
364.3
471.2

รวม
294.2
425.2
582.0
739.6

% การเปลี่ยนแปลง
3.08
2.69
2.13

หมายเหตุ: ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ หมายถึง ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจวัตรพื้นฐาน 5 อย่าง
ได้ด้วยตนเอง คือ รับประทานอาหาร อาบน�้ำ แต่งตัว ขับถ่าย และเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้าน
ที่มา: จ�ำนวนประชากรได้จากการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) อัตราความชุกของผู้ช่วยตัวเองไม่ได้
ค�ำนวณจากข้อมูลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547

1) สถานะทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
นอกจากสุขภาพกายของผูส้ งู อายุทอี่ าจเสือ่ มถอยลงตามสังขารแล้ว สุขภาพจิตของผูส้ งู อายุกอ็ าจเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ต้องกลายเป็นคนชายขอบได้ ผู้สูงอายุอาจมีสุขภาพจิตตกต�่ำลง อยู่ในภาวะ
เคร่งเครียดและเป็นทุกข์ เมื่อมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสุขภาพอนามัยเข้ามามีผลเชิงลบต่อชีวิต ผู้สูงอายุที่
อยูใ่ นสภาวะยากจน ไม่มรี ายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มีสขุ ภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์ มีโรคเรือ้ รังประจ� ำตัว มีความยากล�ำบาก
ในการรักษาพยาบาลตนเอง และอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ขาดลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ช่วยดูแลใกล้ชิด หรือ
อยู่ล�ำพังกับผู้สูงอายุด้วยกัน หรืออยู่ตัวคนเดียว สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะยิ่งซ�้ำเติมให้ผู้สูงอายุมีความทุกข์ยิ่งขึ้น
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ในปัจจุบัน สุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยได้ปรากฏเป็นปัญหาให้เห็นแล้ว ถ้าหากเราใช้อัตราการฆ่าตัวตายเป็น
ดัชนีชี้วัดปัญหาสุขภาพจิต จะเห็นได้ว่าอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรสูงอายุไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าอัตราของประชากรรวมมาโดยตลอด ในปี 2553 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
สูงถึงเกือบ 8 ต่อประชากรแสนคน ในขณะทีอ่ ตั ราของประชากรทัว่ ไปสูงไม่ถงึ 6 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2553 นัน้
อัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุสูงมากที่สุดในกลุ่มประชากรอายุ 70 - 79 ปี คือสูงถึง 15 ต่อประชากรแสนคน
ในขณะที่อัตราของผู้สูงอายุวัยต้นเท่ากับ 7 และของผู้สูงอายุวัยปลายเท่ากับ 4 เท่านั้น
ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ สะท้อนให้เห็นสถานการณ์สุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยใน
ปัจจุบัน และเตือนให้เราระวังปัญหานี้ในอนาคต เมื่อประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งสัดส่วนและจ�ำนวน โดยที่
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของผูส้ งู อายุไม่ได้รบั การดูแลให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของประชากรสูงอายุ
ปัญหาสุขภาพจิตก็จะกลายเป็นปัจจัยผลักให้ผู้สูงอายุต้องถอยออกไปเป็นคนชายขอบ การส่งเสริมสุขภาพจิตของ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยกลาง (70 - 79 ปี) จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่รัฐจะต้องไม่ละเลยส�ำหรับสังคมผู้สูงอายุ
ในอนาคต
รูปที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไทย และของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2540 - 2553
(อัตราต่อประชากรแสนคน)
10

ประชากรไทย

ผูสูงอายุ

9
8
7
6
5

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ที่มา: จ�ำนวนการฆ่าตัวตายรายอายุในปีต่างๆ ได้จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554)
จ�ำนวนประชากรรายอายุ ซึ่งใช้เป็นตัวหาร ได้จากทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย

ผู้สูงอายุ: คนวงในที่จะถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบ 115

ตาราง 3 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรอายุ 60 - 69 ปี 70 - 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป
จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2550 - 2553
(อัตราต่อประชากรแสนคน)

ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553

60 - 69 ปี
7.9
8.1
8.6
7.3

70 - 79 ปี
8.0
7.9
7.6
14.6

80+ ปี
6.2
6.3
7.6
3.6

ที่มา: จ�ำนวนการฆ่าตัวตายรายอายุในปีต่างๆ ได้จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554)
จ�ำนวนประชากรรายอายุ ซึ่งใช้เป็นตัวหาร ได้จากส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

4.3 ลักษณะการอยู่อาศัยในเมืองและชนบทจะผลักให้ผู้สูงอายุไปอยู่ชายขอบ
ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ครอบครัวไทยมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ครอบครัวที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ มีขนาดเล็กลง ถ้าวัดขนาดครอบครัวด้วยจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูล
จากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยได้แสดงให้เห็นว่า ขนาดเฉลี่ยของครัวเรือนไทยได้ลดลงอย่างมาก
จากประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนเมื่อ 40 ปีก่อน เหลือเพียง 3.5 คนในปี 2553 ขนาดครัวเรือนที่เล็กลงนี้ทำ� ให้
เราเห็นภาพว่า ครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวขยายในอดีต ที่ครัวเรือนหนึ่งมีคนหลายรุ่นต่างวัยอาศัยอยู่ด้วยกัน
เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวมีสมาชิกที่อยู่ด้วยกันน้อยคน ยิ่งไปกว่านั้นครัวเรือนที่มีคนอยู่เพียงคนเดียวยังน่าจะเพิ่มขึ้น
อีกด้วย
แบบแผนการอยู่อาศัยในครัวเรือนของผู้สูงอายุเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเล็ก
ผู้สูงอายุอยู่กันตามล�ำพัง หรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กับ
เด็กอายุน้อยๆ ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลกันเอง ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสด้วยกัน หรือผู้สูงอายุที่เป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่ซึ่ง
มีอายุมาก ก็น่าจะมีมากขึ้นในหมู่บ้านชนบท การอยู่อาศัยในลักษณะนี้จะท�ำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพิงใครได้
เราได้คาดประมาณจ�ำนวนผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง และควรต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
การคาดประมาณผู้สูงอายุที่อาจกลายเป็นประชากรชายขอบ เมื่อดูจากลักษณะการอยู่อาศัยครั้งนี้ เราใช้ข้อมูล
อัตราส่วนผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตามลักษณะการอยูอ่ าศัย จากการส�ำรวจผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2550 ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ
และข้อมูลจากการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) ในปี 2555 ขณะที่ประเทศไทยมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวนประมาณ 8 ล้านคนนั้น มีประชากรสูงอายุที่อยู่คนเดียวประมาณร้อยละ 8 หรือ
คิดเป็นจ�ำนวนประมาณ 6.2 แสนคน ผูส้ งู อายุทอี่ ยูค่ นเดียวเป็นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย ผูส้ งู อายุสตรีอยูค่ นเดียวประมาณ
3.9 แสนคน ผู้สูงอายุชายอยู่คนเดียว 2.2 แสนคน เมื่อแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุวัยต้น 60 - 69 ปี
ผู้สูงอายุวัยกลาง 70 - 79 ปี และผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ทั้งสามกลุ่ม นอกจากนั้น ผู้สูงอายุที่อยู่กันตามล�ำพังกับคู่สมรสที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันมีมากถึง 1.3 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (ตาราง 4)
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อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ตามล�ำพังกับผู้สูงอายุด้วยกัน ก็ไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง
เสียทั้งหมด ในสังคมไทยผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังอาจยังได้รับการดูแลจากลูกหลานซึ่งอยู่ห่างออกไป ลูกหลานอาจ
แวะเวียนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือช่วยเกื้อหนุนผู้สูงอายุโดยส่งเงินมาให้ แต่สิ่งที่น่าคิดส�ำหรับภาพในอนาคตก็คือ
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสดหรือหม้าย และผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย จะมีจ�ำนวนมากขึ้น และยิ่งหาก
ค่านิยมของสังคมการให้คุณค่าผู้สูงอายุเสื่อมถอยลง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง ไม่ว่าจะคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุ
ด้วยกัน ก็จะมีโอกาสถูกผลักให้เป็นคนชายขอบได้โดยง่าย
ตาราง 4 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จ�ำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2555
ลักษณะ
การอยู่อาศัย
รวม
อยู่คนเดียว
อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น
อยู่หลายคน
รวม
ชาย
อยู่คนเดียว
อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น
อยู่หลายคน
รวม
หญิง
อยู่คนเดียว
อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น
อยู่หลายคน
รวม

รวม

60 - 69 ปี
จ�ำนวน ร้อยละ

70 - 79 ปี
จ�ำนวน ร้อยละ

80 ขึ้นไป
จ�ำนวน ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

621,629
1,315,915
6,135,556
8,073,100

7.7
16.3
76.0
100.0

289,955
865,190
3,521,555
4,676,700

6.2
18.5
75.3
100.0

243,072
369,672
1,919,256
2,532,000

9.6
14.6
75.8
100.0

87,304
70,881
706,215
864,400

10.1
8.2
81.7
100.0

222,729
777,727
2,654,495
3,651,300

6.1
21.3
72.7
100.0

100,561
483,128
1,602,411
2,186,100

4.6
22.1
73.3
100.0

94,656
233,856
785,088
1,113,600

8.5
21.0
70.5
100.0

28,480
54,498
268,271
351,600

8.1
15.5
76.3
100.0

393,540
543,881
3,484,378
4,421,800

8.9
12.3
78.8
100.0

189,286
383,552
1,917,762
2,490,600

7.6
15.4
77.0
100.0

148,932
139,003
1,131,883
1,418,400

10.5
9.8
79.8
100.0

58,459
17,948
436,393
512,800

11.4
3.5
85.1
100.0

ที่มา: จ�ำนวนประชากร พ.ศ. 2555 จากการฉายภาพประชากร พ.ศ. 2548 - 2568 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549
อัตราส่วนร้อยของการอยู่อาศัยได้จากการส�ำรวจผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุว่าจะอยู่ตามล�ำพัง หรือจะอยู่กับลูกหลานญาติพี่น้องนี้ เมื่อพิจารณาควบคู่
ไปกับเขตที่อยู่อาศัยที่เป็นเมืองหรือชนบทด้วยแล้ว จะท�ำให้เราสามารถมองภาพผู้สูงอายุที่อาจถูกผลักให้เป็น
คนชายขอบในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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1) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท
ในหมู่บ้านชนบท การที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวอาจมีสภาพไม่น่ากลัวเหมือนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในเมืองใหญ่
ผูส้ งู อายุในหมูบ่ า้ นชนบทมักมีญาติพนี่ อ้ ง หรือเพือ่ นบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ กล้ๆ คอยช่วยเป็นธุระดูแล การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
ในชุมชนชนบทยังพอเป็นที่พึ่งให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้บ้าง รูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่อาจมีมากขึ้น
ในปัจจุบันคือ การอยู่อาศัยของ “ครอบครัวข้ามรุ่น” ในช่วงเวลาสองสามศตวรรษที่ผ่านมานี้ ประชากรวัยแรงงาน
ได้หลัง่ ไหลออกจากหมูบ่ า้ นเข้ามาท�ำงานในเขตเมือง หรือในพืน้ ทีอ่ นื่ ทีม่ โี อกาสในการท�ำงานมากกว่าเป็นจ�ำนวนมาก
ทัง้ นีเ้ พราะได้เกิดความกดดันทางประชากรขึน้ ในเขตชนบท อันเป็นผลมาจากการทีป่ ระชากรเพิม่ มากขึน้ ขณะทีพ่ นื้ ที่
ท�ำการเกษตรมีอยูจ่ ำ� กัด ประกอบกับความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมน้อยลงอันเนือ่ งมาจากการใช้เครือ่ งจักร
กลเพิ่มมากขึ้น คนวัยแรงงานจึงย้ายถิ่นออกจากหมู่บ้านชนบท และทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งของคนวัย
แรงงานจะส่งลูกมาให้พ่อแม่ของตนเลี้ยงในชนบท เกิดสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน หรือเด็กที่อายุยังน้อย
ผู้สูงอายุต้องรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กโดยอาศัยรายได้ของคนวัยแรงงานที่ส่งมาให้ แม้ผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีรายได้
แต่ภาระในการเลี้ยงดูหลานก็หนักพอสมควร โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ชราภาพ และมีสุขภาพไม่ดี นอกจากนั้น
ยังอาจมีประเด็นเรื่องคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ว่าอาจมีผลทางลบต่อตัวเด็กอีกด้วย
ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและที่มีภาระต้องเลี้ยงดูหลานในหมู่บ้านชนบท ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มมากขึ้นอีก
ในอนาคต นับเป็นกลุ่มเปราะบาง หรือเป็นคนชายขอบอีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
2) ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
เมือง ตามค�ำจ�ำกัดความทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นประเทศไทย หมายถึง เขตเทศบาลทุกระดับ ตัง้ แต่เทศบาลต�ำบล เทศบาล
เมือง และเทศบาลนคร รวมถึงเขตเมืองพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในเขตเมืองจะมีประชากรอยู่
กันอย่างหนาแน่น โดยทั่วไปสังคมเมืองจะมีลักษณะแตกต่างจากสังคมชนบท คนในสังคมเมืองจะอยู่กันอย่างตัวใคร
ตัวมัน มีความสัมพันธ์กันน้อยแม้ที่อยู่อาศัยจะไม่ไกลกันนัก บางครั้งเพื่อนบ้านที่มีรั้วบ้านติดกันยังไม่รู้จักกัน
โดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือห้องเช่า ลักษณะการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่
เช่นนี้ ไม่เอื้อต่อการที่จะท�ำให้ผู้อยู่อาศัยใกล้กันมีความสัมพันธ์กันมากนัก ในอนาคตผู้คนจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง
มากขึ้น มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ตามล�ำพังผู้สูงอายุด้วยกันเพิ่มมากขึ้น
ผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นเมือง ถ้าอยูต่ ามล�ำพังคนเดียว น่าจะจัดเป็นประชากรกลุม่ เปราะบางได้ ผูส้ งู อายุทอี่ ยูค่ นเดียว
ในเมืองจะมีมากขึ้นในอนาคต ประชากรกลุ่มนี้อาจมีปัญหาในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาจ� ำเป็น
รัฐอาจต้องคิดถึงระบบการสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่อยู่ตามล�ำพังคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน มีช่องทางที่จะติดต่อ
กับแหล่งบริการให้ความช่วยเหลือได้เมื่อต้องการหรือจ�ำเป็น

4.4 บริการสาธารณะท�ำให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นคนชายขอบไปโดยปริยาย
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายต่างๆ จะให้หลักประกันว่า ผู้สูงอายุต้องได้รับความ
เสมอภาคเช่นเดียวกับประชากรวัยอื่นๆ และต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ อย่างเป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่ใน
ความเป็นจริง บริการสาธารณะ โดยเฉพาะถนนหนทาง ยานพาหนะ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ
ไม่ได้ออกแบบให้เอื้อต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถได้รับสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงบริการ
เหล่านี้อย่างเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

118 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ปัจจุบัน เราจะเห็นว่า ถนน ทางเดินต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบทไม่ได้ออกแบบมาให้เอื้อต่อการเดินทางของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเมืองทางเท้าที่ต่างระดับและมักมีสิ่งกีดขวาง เช่น ร้านค้า แผงลอยที่ตั้งอยู่อย่างไม่เป็น
ระเบียบ ยากทีผ่ สู้ งู อายุจะเดินทางไปตามถนนหนทางเหล่านี้ การข้ามถนนในเมืองทีก่ ารจราจรหนาแน่นเกือบเป็นไป
ไม่ได้เลยส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆ ผู้สูงอายุยากที่จะใช้บริการขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถประจ�ำทาง รถไฟฟ้า
หรือรถใต้ดิน ทั้งตัวยานพาหนะเอง และทางเข้าออกยานพาหนะเหล่านั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ
อาคารสถานทีต่ า่ งๆ ในประเทศไทยยังไม่เอือ้ ต่อผูส้ งู อายุ เราจะเห็นสถานทีร่ าชการบางแห่งทีไ่ ม่ได้ออกแบบไว้
เพื่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุเลย แม้แต่แบบสถานีอนามัยแบบใหม่ที่ท�ำไว้สูงมากจนยากที่ผู้สูงอายุจะเดินขึ้นบันได
สูงชันขึ้นไปถึงได้ จนในที่สุด บางแห่งต้องมีการประยุกต์ ดัดแปลงกั้นห้องชั้นล่างส�ำหรับบริการผู้สูงอายุ เราจะเห็น
วัดวาอารามที่สร้างเพื่อให้ดูโอ่อ่าอลังการ แต่ไม่ได้ออกแบบสร้างเผื่อไว้สำ� หรับผู้สูงอายุ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่ม
ผู้ใช้บริการหลักของวัดนั่นเอง
ถนนหนทาง การขนส่งคมนาคม อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ
ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบไปโดยปริยาย แม้ผู้สูงอายุทุกคนจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการเหล่านี้
แต่ในทางปฏิบัติ ผู้สูงอายุกลับด้อยสิทธิคือไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้

5. นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
นโยบายสาธารณะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิเสมอกับประชาชนทั่วไป และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีศักดิ์ศรี อาจพิจารณาไปตามปัจจัยที่ผลักให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นคนชายขอบ ดังนี้

5.1 นโยบายท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมประเพณี และรักษาค่านิยมทางบวกที่สังคมมีต่อผู้สูงอายุ
รัฐจะต้องหามาตรการและวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จะขจัด “วยาคติ” หรืออคติต่อ
ผู้สูงอายุในสังคมไทย หรืออย่างน้อยต้องลดระดับอคติเช่นนี้ในหมู่คนรุ่นใหม่ลง ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษา
ค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุในทางบวกเอาไว้ให้ได้ รวมทั้งต้องมีมาตรการเข้มข้นในการท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามที่มีผู้สูงอายุเกี่ยวข้องด้วยให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป
ในการรักษาค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุในทางบวก รัฐอาจพิจารณาส่งเสริมโครงการ “พฤฒิศึกษา”
ขึ้นในสังคมไทย
“พฤฒิศึกษา” (ageing education) หมายถึง การให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย
เกี่ยวกับกระบวนการที่ประชากรมีอายุสูงขึ้น ซึ่งมีสาระครอบคลุมสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุ และผลที่ตามมาของ
การมีอายุสูงขึ้นของประชากร
พฤฒิศกึ ษาต้องท�ำทัง้ ในระบบการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทัง้ อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
และต้องอาศัยสื่อการสอนและสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้คนทุกเพศ
ทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมผู้สูงอายุ
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นอกเหนือจากความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับกระบวนการมีอายุสงู ขึน้ ของประชากรแล้ว สาระส�ำคัญของพฤฒิศกึ ษา
ควรแบ่งไปตามวัยของประชากร คือ ในกลุ่มประชากรสูงอายุ ประชากรวัยแรงงาน และวัยเด็กและเยาวชน
“พฤฒิศึกษาส�ำหรับประชากรสูงอายุ” ควรมีสาระที่มุ่งให้ผู้สูงอายุด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้วิธีครองชีวิต
ยามชรา และรู้ทันโลก พฤฒิศึกษาส�ำหรับประชากรสูงอายุอาจแบ่งย่อยออกไปอีก ดังนี้
1) กลุ่มแรกคือ ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60 - 69 ปี)
จะอยู่ในกลุ่มนี้ พฤฒิศึกษาควรเน้นการให้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกันท�ำกิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการท�ำงานและความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ทั้งกายและใจ
2) กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือบ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้
อาจมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้ พฤฒิศึกษาจะต้องเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการทาง
สุขภาพอนามัยที่ผู้สูงอายุจะเข้าถึงได้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การออกก�ำลังกายที่เหมาะสม และ
วิธีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลัง
3) กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งต้องการความช่วยเหลือหรือต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการด�ำรงชีวิต ผู้สูงอายุวัยปลาย
(อายุ 80 ปีขนึ้ ไป) อยูใ่ นกลุม่ นีเ้ ป็นสัดส่วนทีส่ งู เพราะผูส้ งู อายุวยั ปลายจะมีอตั ราการเจ็บป่วยสูงขึน้ โรคของผูส้ งู อายุ
หลายโรคมีความรุนแรง เช่น โรคสมองเสื่อม โรคเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต โรคเบาหวาน
โรคหัวใจ ซึ่งท�ำให้ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง และอาจถึงขั้นเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง จนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด
ระยะยาว พฤฒิศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเหล่านี้จะต้องเป็นข่าวสารความรู้ที่ต้องให้ผ่านผู้ดูแล
สาระของพฤฒิศึกษาจะเน้นเรื่องวิธีการดูแลและการอยู่กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งสาระที่ช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดของผู้ดูแล
“พฤฒิศึกษาส�ำหรับประชากรวัยแรงงาน” ต้องเน้นข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จะส่งเสริมให้คนวัยแรงงาน
ได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป การเตรียมตัวในที่นี้หมายรวมถึง การเตรียมตัว
ด้านเศรษฐกิจ คือ การเก็บออม และการเข้าสู่ระบบที่จะเป็นหลักประกันด้านรายได้เพียงพอต่อการยังชีพยามชรา
ด้านสุขภาพคือการสร้างเสริมสุขภาพของตน เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในวันหน้า และด้านการอยู่อาศัยคือ
การเตรียมแผนเรื่องที่อยู่อาศัย ทั้งเรื่องสถานที่และบุคคลที่อยู่ด้วย
“พฤฒิศึกษาส�ำหรับประชากรวัยเด็กและเยาวชน” เน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุ ปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทย ในเรื่องการให้ความเคารพและให้คุณค่าผู้สูงอายุ ให้ข้อมูลข่าวสารที่จะ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในผู้สูงอายุ

5.2 นโยบายช่วยผู้สูงอายุที่ด้อยสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ประเทศไทยมีนโยบายที่จะจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจสังคมอยู่แล้ว ส�ำหรับความช่วยเหลือที่รัฐจะให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ
ได้ก�ำหนดไว้ในมาตรา 11 (11) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 รัฐจะให้สิทธิผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รัฐบาลได้ให้เบี้ยยังชีพในอัตรา 500 บาทต่อเดือนแก่ผู้สูงอายุ
“ทุกคน” มาตั้งแต่ปี 2549
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มีข้อสังเกตว่า นโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุทุกคน (ยกเว้นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จาก
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) นั้น อาจไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ก�ำหนดให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
“ตามความจ�ำเป็น” การให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ “ทุกคน” อาจง่ายในทางปฏิบัติ เพราะไม่ต้องคัดเลือกผู้มี
ความจ�ำเป็นทีส่ มควรได้รบั เบีย้ ยังชีพ และการก�ำหนดเกณฑ์เรือ่ ง “ความจ�ำเป็น” ก็อาจยาก และมีขอ้ ถกเถียงโต้แย้ง
กันอยู่ อย่างไรก็ตาม หากนโยบายการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกคนจะยังคงด� ำเนินต่อไป โดยไม่มีการแก้ไข
เปลีย่ นแปลง ประชากรสูงอายุทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในแต่ละปี และระยะเวลาทีผ่ สู้ งู อายุจะมีชวี ติ ยืนยาวขึน้ จะกลาย
เป็นภาระทางการเงินทีห่ นักมากในอนาคต ดังนัน้ หากจะคงนโยบายการจ่ายเบีย้ ยังชีพต่อไป รัฐควรพิจารณาประเด็น
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การก�ำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับ “ความจ�ำเป็น” ของผู้สูงอายุที่สมควรได้รับเบี้ยยังชีพ ควรให้สวัสดิการ
เป็นตัวเงินเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
(2) ควรต้องปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนราษฎร มีการศึกษาเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของข้อมูลการตายจาก
ทะเบียนราษฎร ฮิลล์ และคณะ (Hill et al., 2007) พบว่ามีการตายในประเทศไทยในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20
ของการตายทั้งหมดที่ไม่ได้จดทะเบียน และการศึกษาของศุทธิดา และปราโมทย์ (2553) พบว่า จากรายชื่อ
ผู้มีอายุเกินร้อยปีขึ้นไปในทะเบียนราษฎร มีเพียงประมาณร้อยละ 12 เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่จริง การศึกษาเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุในทะเบียนราษฎรที่ต้องใช้เป็นฐานในการจ่ายเบี้ยยังชีพนั้น ยังคลาดเคลื่อนไป
ในทางที่มากเกินจริงไปมาก เมื่อจ�ำนวนผู้สูงอายุมากเกินจริงก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการคอรัปชั่นขึ้นได้
(3) ในปัจจุบันนี้ สุขภาพของคนไทยดีขึ้นมาก อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยได้เพิ่มขึ้นจากต�่ำกว่า 50 ปี เมื่อ
50 ปีก่อน เป็นประมาณ 73 ปีในปี 2553 คนไทยที่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น คือ อายุ 60 - 69 ปี ส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพ
แข็งแรงและยังมีพละก�ำลังพร้อมท�ำงานเป็นผูผ้ ลิตต่อไปได้ ดังนัน้ การเลือ่ นอายุผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพ (ถ้าจะยังคงมี)
จากเดิมที่เริ่มเมื่อบุคคลอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นเริ่มตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท� ำให้
นโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตามความจ�ำเป็นด�ำเนินต่อไปได้ และอาจพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพ
ให้สูงขึ้นตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น
นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนแล้ว ในอนาคตรัฐจะต้องมีทางเลือกอื่นเพื่อเป็น
หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ให้ผู้สูงอายุทุกคนด้วย ปัจจุบันผู้สูงอายุที่เกษียณจากการท� ำงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และการท�ำงานที่อยู่ในระบบของกองทุนประกันสังคม มีรายได้ยามชราจากเบี้ยบ�ำนาญ แต่ยังมีแรงงาน
นอกระบบอีกเป็นจ�ำนวนมาก ที่ยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้เพื่อการด�ำรงชีพยามชรา ส�ำหรับแรงงานนอกระบบ
สภานิติบัญญัติได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ด้วยประสงค์ที่ให้หลักประกันรายได้ยาม
ชราแก่แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนใดๆ อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้ยังให้เป็นไปตามความสมัครใจ ดังนั้น จึงต้องมีผลตอบแทนที่จะดึงดูดใจมากพอให้แรงงานทุกคน
เข้าร่วมเป็นสมาชิก รัฐจะต้องมีนโยบายที่ผลักดันให้เกิดระบบบ�ำนาญที่ประกันได้ว่า ผู้สูงอายุ “ทุกคน” จะมีรายได้
“เพียงพอ” ต่อการครองชีพยามชราของผู้สูงอายุที่จะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต
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5.3 นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีนโยบายทีจ่ ะให้บริการทางการรักษาพยาบาลแก่ผเู้ จ็บป่วยอย่างทัว่ ถึง เริม่ จากโครงการ
“30 บาท รักษาทุกโรค” และการให้บริการรักษาพยาบาลโดยถ้วนหน้า มีบริการ “บัตรทอง” ส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในขณะเดียวกัน ทั้งรัฐและองค์กรอิสระ ที่ส�ำคัญคือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ได้
ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อรณรงค์ให้มีการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน สิ่งที่รัฐอาจช่วยเสริมให้
นโยบายการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างทัว่ ถึง มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ คือ การเผยแพร่ขา่ วสารความรูใ้ ห้ผสู้ งู อายุเข้า
ถึงแหล่งบริการด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการให้บริการทีเ่ ข้าไปหาผูส้ งู อายุ มิใช่ตงั้ รับอยูท่ แี่ หล่งให้บริการอย่างเดียว
รัฐจะต้องคงนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัยไว้ การสร้างเสริมสุขภาพของคนให้สมบูรณ์
แข็งแรงตัง้ แต่กอ่ นวัยสูงอายุ เท่ากับเป็นการตัดทอนปัจจัยทีจ่ ะผลักให้ผสู้ งู อายุตอ้ งกลายเป็นคนชายขอบเพราะสุขภาพ
ในอนาคต
ส�ำหรับผูส้ งู อายุทอี่ าจถูกผลักให้เป็นคนชายขอบเพราะสุขภาพของตน รัฐอาจต้องมีนโยบายทีจ่ ะช่วยผูส้ งู อายุ
ที่ป่วยเรื้อรัง และต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือที่อยู่ตามบ้านของตนเอง เช่น ผู้ป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต นอนติดเตียง การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ป่วยเรื้อรังและอยู่ในสภาพที่ช่วยตนเองไม่ได้ที่อยู่ตามบ้านเหล่านี้ จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อรู้ว่า
มีผู้ต้องการความช่วยเหลือเหล่านั้นอยู่ที่ใดบ้างในแต่ละพื้นที่
นอกจากเป้าหมายผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคทางกายแล้ว การป้องกันและช่วยผู้ป่วยด้วยโรคทางจิต
ต่างๆ ก็ควรที่จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษด้วย รัฐควรต้องมีนโยบายที่จะป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
โดยผ่านสือ่ ชนิดต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพจิตของผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะในวัย 70 - 79 ปี ซึง่ มีอตั ราการฆ่าตัวตายสูงกว่า
ผู้สูงอายุวัยอื่น ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยสาระที่เหมาะสม เพื่อหาทางออก
ให้ผู้สูงอายุหลุดพ้นจากความเครียดและความทุกข์ น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส� ำคัญในการป้องกันมิให้ผู้สูงอายุต้อง
ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบเพราะสุขภาพจิต

5.4 นโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง
รัฐควรมีนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังคนเดียว หรือผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามล�ำพังให้ชัดเจน
ในชุมชนชนบทหรือในเมืองเล็ก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรบรรจุเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชากร
กลุ่มนี้ไว้ในภารกิจ จะต้องมีระบบทะเบียนที่ถูกต้อง มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครท� ำงานเยี่ยมบ้าน และคอยให้
ความช่วยเหลือตามความจ�ำเป็น ในเมืองใหญ่ที่การดูแลใกล้ชิดเหมือนอย่างในชนบทหรือเมืองเล็กท�ำได้ยาก ควรมี
โครงการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง เกี่ยวกับการติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
อปท.ของเมืองอาจมีศนู ย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ และเปิดช่องทางติดต่อสือ่ สารกับผูส้ งู อายุเหล่านัน้ เมือ่ จ� ำเป็น
ควรได้มีการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อเยี่ยมบ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพัง
ส�ำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังที่จะมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการสร้าง
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับประชากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ไม่ว่ารัฐจะลงทุนสร้างเองเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน หรือส่งเสริม
ให้เอกชนสร้างขึ้นเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม
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5.5 นโยบายด้านการคมนาคมขนส่งและสิ่งก่อสร้างสาธารณะส�ำหรับผู้สูงอายุ
รัฐจะต้องมีนโยบายที่จะคุ้มครองสิทธิในการเดินทางของผู้สูงอายุ นโยบายดังกล่าวนี้จะต้องให้ผู้สูงอายุ
ได้เดินทางตามถนนหนทางได้ โดยขจัดอุปสรรคสิง่ กีดขวางทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุเกิดความไม่สะดวก ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการด้วย ทางเท้า ทางเดินข้ามถนน และทางเข้าถึงพาหนะขนส่งสาธารณะ จะต้องได้รับการ
จัดระเบียบ และออกแบบการก่อสร้างให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุ รวมทั้งยานพาหนะสาธารณะต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ประจ�ำทาง รถไฟฟ้า รถไฟ จะต้องออกแบบให้เอื้อต่อผู้สูงอายุที่จะใช้บริการเหล่านี้ตามสมควร
อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องออกแบบโดยค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุ ต้องมีกฎระเบียบที่บังคับ
ให้อาคารสถานทีส่ าธารณะต่างๆ ทีผ่ สู้ งู อายุมโี อกาสไปใช้บริการออกแบบให้เอือ้ ต่อผูส้ งู อายุ นอกจากนัน้ สิง่ ก่อสร้าง
ซึ่งแม้ไม่ใช่ของรัฐ เช่น ส้วมตามที่พักริมทาง วัด หรืออาคารสถานที่ของเอกชนอื่นๆ รัฐก็ควรส่งเสริมรณรงค์ให้มี
รูปแบบในการก่อสร้างที่เผื่อไว้ส�ำหรับการใช้งานของผู้สูงอายุด้วย
เมื่อเราทราบแน่ชัดแล้วว่า สังคมไทยก�ำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ รัฐควรประกาศนโยบายให้ชัดเจนไปเลย
ว่า ต่อไปนี้จะพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย จะต้อง
ออกแบบโดยค�ำนึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ

5.6 แผนการเตรียมความช่วยเหลือผู้สูงอายุยามที่เกิดอุบัติภัย
ในช่วงที่เกิดอุบัติภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อย่างเช่นเหตุการณ์นำ�้ ท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้น
เมื่อปลายปี 2553 และมหาอุทกภัยในปี 2554 หรือกรณีการสู้รบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาในปี 2553 หรือ
แม้กระทั่งกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจก่อให้เกิดสึนามิ ในราวเดือนเมษายน 2555 ท�ำให้ต้องมีการอพยพ
เคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เกิดเหตุ หรือพื้นที่ภัยพิบัติไปสู่พื้นที่ปลอดภัย ระหว่างการเคลื่อนย้ายคนกรณีฉุกเฉิน
เช่นนี้ กลุ่มประชากรที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ง่ายนัก ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ และคนชรา ดังนั้น ประเทศไทยควรต้องมี
การเตรียมแผนเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

6. สรุป
สังคมไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์แล้ว แนวโน้มในอนาคตทีเ่ ห็นได้ชดั เจน คือประชากรไทยจะ
มีอายุยิ่งสูงขึ้นไปอีก ประชากรจะมีอายุสูงขึ้นเร็วมาก ในอีกเพียงไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า ประชากรหนึ่งในห้าจะเป็น
ผู้สูงอายุ และสัดส่วนของผู้สูงอายุจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกหลังจากนั้น ในกลุ่มประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
เหล่านี้ ก็อาจมีผู้สูงอายุจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะได้รับหลักประกันจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีสิทธิ
เสมอภาคกับประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติจะมีผู้สูงอายุจ�ำนวนไม่น้อยที่ด้อยสิทธิและกลายเป็น
คนชายขอบไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในอนาคตได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงมี และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้
อย่างมีศักดิ์ศรี รัฐจึงจ�ำเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และต้องเร่งรัดพยายามให้
นโยบายเหล่านีบ้ งั เกิดผลเป็นรูปธรรมขึน้ มาให้ได้ ไม่ใช่มแี ต่เพียงตัวอักษรทีก่ �ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบาย
และแผนต่างๆ เท่านั้น
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นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนี้เป็นเรื่องจ�ำเป็น เราคงไม่อยากเห็นภาพสังคมไทยในอนาคตที่เต็ม
ไปด้วย “ผู้สูงอายุที่น่าสงสาร” ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุที่ไร้ที่อยู่ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�ำพังและตายอยู่ภายในบ้านของตนโดยไม่มีใครรู้ ผู้สูงอายุที่ความจ�ำเสื่อมเดินพลัดหลงจากบ้าน
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งพิงครอบครัวได้ และถูกน�ำไปปล่อยทิ้งตามวัด โรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ
อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้สูงอายุที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ผู้สูงอายุที่ถูกกระท�ำรุนแรงจากบุคคลใกล้ตัว ฯลฯ เหตุการณ์
เหล่านีจ้ ะท�ำให้สงั คมไทยกลายเป็นสังคมทีน่ า่ เวทนา แต่หากประเทศไทยมีนโยบายสาธารณะเกีย่ วกับสังคมผูส้ งู อายุ
ที่เหมาะสม เหตุการณ์น่าสมเพชเหล่านั้นก็อาจไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไม่มากนัก
เราทุกคนคงอยากเห็นภาพผู้สูงอายุไทยมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
เป็นอย่างดี เราจะต้องสร้างสังคมไทยในอนาคตให้เป็นสังคมทีผ่ สู้ งู อายุได้รบั การยอมรับ เป็นสังคมทีม่ อี คติตอ่ ผูส้ งู อายุ
น้อยทีส่ ดุ และเป็นสังคมทีค่ นเราเมือ่ แก่ตวั ลงจะไม่ถกู ผลักให้เป็นคนชายขอบ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ได้ เราก็จะเห็นภาพสังคม
ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่งดงาม สังคมที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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บทคัดย่อ
บทความนีน้ ำ� เสนอการติดตามประเมินผลครึง่ แผนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2554) ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ พบว่าการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยยังเป็นปัญหาในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจ มีปัญหาในการ
นิยามความหมาย และการวัดจ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีที่เป็นเด็กด้อยโอกาส เป็นเด็กชายขอบ และเป็นเด็กที่ก�ำลังท�ำงาน รวมถึง
เป็นความท้าทายทีจ่ ะบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายในครึง่ แผนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557) ที่ “เด็กทุกคน” อาจได้รบั ผลพลอยได้
จากความส�ำเร็จในการป้องกันและคุม้ ครองครัง้ นี้ หากรัฐสามารถด�ำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนครึง่ หลังอย่างสม�ำ่ เสมอ
ต่อเนื่อง และจริงจัง รวมทั้งน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, ภาวะการเกิดเด็กชายขอบ, การเป็นเด็กชายขอบ

Abstract
This paper presents the results of monitoring and evaluating of the National Policy and Plan to Eliminate the
Worst Forms of Child Labour in Thailand during the first half (FY 2009-2011). Results showed progress with the five
main strategies set out by the National Policy and Plan was effectively carried out. To meet the target goal, Policy
and Plan should be strengthen through the continuous monitoring and evaluation system. Definition and numbers
of child labour and marginalized children should be seriously identified by all concerned stakeholders. A challenging
achievement of the Policy and Plan in 2012 to 2014 could be the windfall of protection and prevention to “all
children” in Thailand eventually.
Keywords: Eliminating the Worst Forms of Child Labour, marginalisation, marginality
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1. น�ำเรื่อง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ก�ำหนดเป้าหมายโลกให้มีการด�ำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ทีเ่ ลวร้ายให้เสร็จสมบูรณ์และหมดสิน้ ไปทัว่ โลกใน พ.ศ. 2559 ตามการรับรองในทีป่ ระชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศสมัยที่ 87 จัดขึน้ ณ นครเจนีวา เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2542 มีขอ้ เสนอให้น�ำอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organisation - ILO) ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและด� ำเนินการ
โดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (The Worst Forms of Child Labour) มาปฏิบัติ
ควบคูก่ บั ข้อเสนอแนะของ ILO ฉบับที่ 190 ทีเ่ ป็นแนวทางในการพิจารณาว่างานประเภทใดอาจถือให้เป็นงานอันตราย
ทั้งนี้ อนุสัญญาฉบับที่ 182 ก�ำหนดรูปแบบของความเลวร้ายในการใช้แรงงานเด็กที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีไว้
4 รูปแบบได้แก่ (1) การใช้แรงงานเยี่ยงทาสในทุกรูปแบบ อาทิ การค้าหรือลักลอบค้าเด็ก การใช้แรงงานขัดหนี้
การใช้แรงงานเด็กในลักษณะของไพร่ตดิ ทีด่ นิ การบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการจัดหาเด็กโดยการบีบบังคับเพือ่ เป็น
ก�ำลังพลแก้ไขความขัดแย้ง (2) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี การผลิตสื่อลามกอนาจาร และ
เพื่อการแสดงลามกอนาจาร (3) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผลิตและ
การลักลอบค้ายาเสพติด และ (4) การท�ำงานที่โดยลักษณะงาน หรือสภาวะแวดล้อมของงานที่เด็กๆ ท�ำนั้น
มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของเด็ก (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,
2552)
ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวฯ โดยเข้าเป็นภาคีอนุสญ
ั ญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม
เจตนารมณ์และบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญาฯ โดยต้องด�ำเนินการโดยทันที และคณะรัฐมนตรีได้รบั ทราบและมีเป้าหมาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน พ.ศ. 2557 รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน จึงได้จัดท� ำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2557 (แผน 5 ปี) ตามบทบัญญัติมาตรา 6
ของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182
หลักการส�ำคัญของการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ เพื่อป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และพัฒนา “เด็ก” โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการด�ำเนินการให้ค�ำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการกระท�ำผิดใดๆ ของ “เด็ก” ภายใต้แผนฉบับนี้ในทุกกรณี ให้ถือว่า “เด็กทุกคน” ตกเป็นเหยื่อหรือ
เป็นผู้ถูกกระท�ำ ซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองเป็นอันดับแรก
โดยทั่วไปแล้ว “เด็ก” คือ บุคคลที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตไปสู่สภาพการเป็นผู้ใหญ่ มีอายุระหว่าง
0–14 ปี บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก ควรได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างเหมาะสม จึงจะ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมได้ “เด็ก” ในวัยนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้ท�ำงาน
มักใช้เวลาอยู่ในบ้านหรือสถานศึกษา ส�ำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ถ้าเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ก็สามารถท�ำได้ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ หรืออนุสัญญาต่างๆ ดังนั้น “แรงงานเด็ก”
จึงหมายรวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ส่วนเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปีลงมา
ห้ามนายจ้างจ้างเป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาด ผูฝ้ า่ ฝืนจะมีโทษ ตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ ส่วนผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป ถือว่าไม่ใช่แรงงานเด็ก
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อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กตามอนุสญ
ั ญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขนั้ ต�่ำในการจ้างงาน
ได้ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของลูกจ้างไว้เท่ากับอายุที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือไม่ต�่ำกว่า 15 ปีส�ำหรับงานทั่วไป
ไม่ต�่ำกว่า 13 ปีส�ำหรับงานเบา และไม่ต�่ำกว่า 18 ปีส�ำหรับงานอันตราย แต่บางประเทศก�ำลังพัฒนาได้ก�ำหนด
อายุขั้นต�่ำส�ำหรับงานทั่วไปเป็น 14 ปี งานเบาเป็น 12–14 ปี และงานอันตรายเป็น 16 ปี ส�ำหรับประเทศไทยนั้น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ไม่ครอบคลุมลูกจ้างภาคเกษตรกรรมและลูกจ้างที่รับงานไปท�ำที่บ้าน)
ได้ก�ำหนดอายุขั้นต�่ำของลูกจ้างไว้ที่ 15 ปี ดังนั้น แรงงานเด็กตามกฎหมายไทยหมายถึงลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (ทวีสุข, 2543)
แนวคิดเรื่องการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กตามกฎหมายข้างต้นนี้ ให้ความส�ำคัญกับอายุของเด็กที่ถูกจ้าง
ท�ำงานเป็นส�ำคัญ และมีความหมายครอบคลุมการท�ำงานแลกค่าตอบแทนของ “เด็กทุกประเภท” โดยไม่ให้
ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานหรือเงื่อนไขการจ้างงาน แตกต่างกับแนวคิดเรื่องการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งไม่ได้เพียงเน้นที่ “เด็กทุกคน” และ “อายุของเด็กที่ท�ำงาน” แต่ยังให้ความสนใจ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เงื่อนไขการจ้างงานที่เลวร้ายและสังคมไม่ยอมรับหรือเพิกเฉยไม่ได้ (the most
intolerable forms) ซึ่งเป็นค�ำที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศใช้ก่อนจะเปลี่ยนเป็น ในรูปแบบที่เลวร้าย (the
worst forms) ในเวลาต่อมา
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก โดยทั่ ว ไปมี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นในเชิ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ท�ำให้ผู้ประกอบการพยายามลดต้นทุน โดยการจ้างแบบเหมาช่วงและ
ให้รบั งานไปท�ำทีบ่ า้ น ซึง่ อาจท�ำให้มกี ารใช้แรงงานเด็กมากขึน้ ผนวกกับมีครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจส่วนหนึ่งให้ลูกออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน เด็กจึงมีโอกาสถูกแสวงหาประโยชน์จาก
การใช้แรงงานมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการใช้แรงงานเด็กต่างชาติที่ส่วนหนึ่งติดตามพ่อแม่ที่เป็นแรงงาน
ต่างชาติผดิ กฎหมายไปท�ำงานตามไร่ นา สวน งานก่อสร้าง หรืองานประมงต่อเนือ่ ง เด็กจึงท�ำงานไปด้วย อีกส่วนหนึง่
เป็นแรงงานเด็กต่างชาติทมี่ กั ท�ำงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก หรืองานรับใช้ตามบ้าน และเด็กต่างชาติเพศหญิง
มีโอกาสเสี่ยงสูงในการถูกชักน�ำเข้าสู่งานบริการทางเพศ (ทวีสุข, 2543)
สิ่งที่ยากที่สุดในการแก้ปัญหาคือ ปัญหาการใช้แรงงานเด็กมักควบคู่กับปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก
เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานเด็กอายุน้อย องค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินการใช้แรงงานเด็กไว้เมื่อปี 2549
ว่า มีเด็กทั่วโลกอายุระหว่าง 5–17 ปี จ�ำนวน 217.7 ล้านคนที่ถูกใช้แรงงาน ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 126.3 ล้านคน
ถูกบังคับให้ท�ำงานในรูปแบบที่เลวร้ายส�ำหรับเด็ก และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีจำ� นวนแรงงานเด็กอายุระหว่าง
5–14 ปี ที่ท�ำงานในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก คือประมาณ 122.3 ล้านคน และมีปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้าย (โต๊ะข่าวประชาธิปไตย, ม.ป.ป.)
บริบทของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จึงเป็นประเด็นของเด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระท�ำรุนแรง
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเหล่านี้ไม่สามารถ
เข้าถึงสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ ที่ส�ำคัญคือ แรงงานเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมักเป็นกลุ่ม “เด็กด้อยโอกาส” ซึ่งหมายถึง
เด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง
วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม เป็นเด็กทีข่ าดโอกาสในการเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ เป็นเด็กประสบ
ปัญหาทีย่ งั ไม่มอี งค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ำรงชีวติ ได้เท่าเทียมกับผูอ้ นื่ อาทิ เป็นกลุม่ เด็กยากจน
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เด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์ หรือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากบิดาและหรือมารดาอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ หรือเป็น
เด็กพ้นโทษ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554)
นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้แรงงาน “เด็กด้อยอ�ำนาจ” หมายถึง เด็กที่ต้องยอมตกเป็นเบี้ยล่างของคนกลุ่มใหญ่
ที่คอยแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กเหล่านี้ ซ�้ำร้าย เมื่อเด็กเหล่านี้ไม่มีต�ำแหน่งแห่งที่ในสังคมด้วยแล้ว
ท�ำให้เด็กเหล่านีต้ อ้ งตกอยูใ่ นสถานการณ์ทถี่ กู ขีดวงหรือถูกจ�ำกัดซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เป็นเด็กชายขอบในพหุมติ ิ (multiple
marginalities) และแทบจะกล่าวได้ว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเด็กเหล่านี้เท่ากับศูนย์ (สุริยา และพัฒนา,
2542)
การขจัดการใช้แรงงาน “เด็ก” ในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไป จึงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน
อย่างยิ่ง เนื่องจากค�ำว่า “เด็ก” ที่เป็นตัวชี้วัดผลส�ำเร็จส�ำคัญของการขจัดการใช้แรงงานเด็กนั้นมีความหลากหลาย
ต้องท�ำความเข้าใจหรือให้ความหมายอย่างแน่ชัด เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญที่จะแสดงความส�ำเร็จของ
การขจัดการใช้แรงงาน “เด็ก” ให้หมดสิ้นไปในปีงบประมาณ 2557 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งมีความส� ำคัญ
ในการน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบาย มาตรการ หรือกลไกเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือพิทักษ์สิทธิให้ได้อย่างทั่วถึง
ต่อเนือ่ ง และยัง่ ยืน นัน่ หมายถึง เด็กทุกคนในประเทศไทยจะได้รบั การเคารพในศักดิศ์ รีและสิทธิมนุษยชน ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย
ประเด็นที่น�ำมาสู่ความสนใจของบทความนี้คือ ความท้าทายที่น่าติดตามของความเป็นไปได้ในการขจัด
การใช้แรงงาน “เด็ก” ในรูปแบบที่เลวร้าย ถ้าความเป็นไปได้ดังกล่าวบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย จะสามารถ
สกัดกั้น “เด็กทุกคน” ที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นเด็กชายขอบ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการคุ้มครอง “เด็กทุกคน”
ที่เป็นเด็กชายขอบ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิในการใช้แรงงาน ซึ่งนับเป็นผลพลอยได้ของการป้องกัน
และคุ้มครองเด็กและแรงงานเด็กทุกคนในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ คือน�ำเสนอการติดตามประเมินผลครึง่ แผนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2554)
ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ และวิพากษ์ความท้าทาย
ที่จะบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายในครึ่งแผนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557) ตลอดจนชี้ประเด็นของ
“เด็กทุกคน” ที่จะได้รับผลพลอยได้จากความส�ำเร็จในการป้องกันและคุ้มครองครั้งนี้

2. วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมขิ อง “โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายของ
ประเทศไทย” ทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย ปีงบประมาณ
2552–2557 (แผน 5 ปี) โครงการฯ ดังกล่าวด�ำเนินการใน พ.ศ. 2554 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อศึกษาติดตาม
ความก้าวหน้ารวมทัง้ ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ในระยะครึง่ แผนแรก (พ.ศ. 2552–2554) ตลอดจนศึกษา
ทิศทางและแนวโน้มของการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนฯ ทีจ่ ะด�ำเนินต่อไปในครึง่ แผนหลัง (พ.ศ. 2555–2557)
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การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการดังกล่าว
ในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลบางส่วนจากการตอบแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งมีตัวอย่างทั้งสิ้นจ�ำนวน
677 ราย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและก� ำลังปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี และผู้สูงอายุ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และสภาทนายความ เป็นต้น
ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ครัง้ นีใ้ ช้ขอ้ มูลบางส่วนทีไ่ ด้จากการจัดประชุมเพือ่ ค้นหาอนาคต (future
search conference) ซึ่งจัดรวม 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 76 ราย ส�ำหรับการวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย
(stakeholders analysis) เป็นการเก็บข้อมูลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ตารางวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย
ส่งให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนฯ นี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
การตอบกลับจากทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ รวมทัง้ การสัมภาษณ์ระดับลึก ซึง่ เป็นการเก็บข้อมูลจากบุคคลระดับผูบ้ ริหาร
หรือผู้จัดท�ำแผน รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ จ�ำนวนทั้งสิ้น 36 ราย
กรอบแนวคิดที่ผู้เขียนคิดขึ้นครั้งนี้ (รูปที่ 1) เพื่อใช้เป็นแนวในการวิพากษ์ความเป็นไปได้ของผลส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิน้ ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิเคราะห์
ผลส�ำเร็จที่มาจากการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมทั้งกฎหมาย พระราชบัญญัติ และตราสาร
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการป้องกันและคุ้มครองเด็กทั่วไปและเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กชายขอบ ไม่ให้ถูกแสวง
ประโยชน์และเข้าสู่กระบวนการท�ำงานในรูปแบบเลวร้าย ถ้าผลส�ำเร็จนี้เป็นไปได้แล้ว “เด็กทุกคน” ก็จะด�ำเนินชีวิต
อย่างปลอดภัยและมีศกั ดิศ์ รี ท่ามกลางสถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สุขภาพ สิง่ แวดล้อม และกฎหมาย
รูปที่ 1 กรอบแนวคิด ความท้าทายในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
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3. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย
วรรณกรรมส่วนใหญ่ระบุว่าความยากจนเป็นสาเหตุหลักของใช้แรงงานเด็ก ส่วนสถานการณ์อื่นๆ ของการใช้
แรงงานเด็ก ได้แก่ การไม่สามารถเข้าถึงระบบโรงเรียน (Edmonds & Pavcnik, 2005) คุณภาพของโรงเรียนที่ไม่ดี
(Ray, 2000) การมีที่ดินจ�ำนวนมาก (Menon, 2005) การมีธุรกิจครอบครัวอยู่ในชุมชนที่มีการใช้แรงงานเด็ก
อย่างแพร่หลาย (Edmonds & Turks, 2004) สถานการณ์เหล่านี้คือ สาเหตุให้เด็กไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและ
ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่กระตุ้นให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรง และมีความส�ำคัญมากขึ้นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการในหลายประเทศต่างเสาะแสวงหาวิธีการบริหารธุรกิจให้มีต้นทุนต�่ำ เพื่อให้ได้
ผลก�ำไรสูงสุด เพือ่ ขยายโอกาสของธุรกิจให้สามารถคงอยูแ่ ละแข่งขันในตลาดเสรีให้ได้มากทีส่ ดุ การลักลอบใช้แรงงาน
เด็กกลายเป็นช่องทางส�ำคัญของผู้ประกอบการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และต้องการประหยัดต้นทุนการผลิต
โดยเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิของแรงงานทางกฎหมาย จึงเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และทวีความรุนแรง
ยิ่งขึ้น เมื่อเกิดปัญหาการหลอกลวง การท�ำร้ายทารุณ และการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม
“การใช้แรงงานเด็กถือเป็นรูปแบบของการละเมิดต่อเด็กที่แพร่หลายที่สุดในโลกปัจจุบัน” องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศระบุว่า งานส่วนใหญ่ที่เด็กท�ำมีลักษณะที่ซ�้ำซากและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ซึ่งการใช้แรงงานเด็กถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งพัฒนาการทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ การศึกษา
และสังคม โดยกว่าร้อยละ 70 ของแรงงานเด็กทั้งหมดท�ำงานในภาคเกษตร ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่อันตราย รวมทั้งส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงน�้ำสะอาดที่จะใช้ดื่มและล้างมือ” (Physicians for Human
Rights Child Rights Group, 2003)
มี ร ายงานวิ เ คราะห์ ว ่ า การใช้ แ รงงานเด็ ก ในประเทศไทยเป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า ง
ประชากรไทย การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การขยายตัวในระบบการศึกษาในประเทศ การปรับเปลีย่ นทัศนคติดา้ นคุณค่า
ในสังคม และการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทผี่ า่ นมา (Baker, 2007) และรายงาน
สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยชี้ว่า มีการกระจายตัวท�ำงานอยู่ในสถานประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้ อาทิ ในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บกระเป๋า รองเท้า เจียระไนพลอย ท�ำเครื่องประดับ ซ่อมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ สถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง และร้านอาหาร ขณะนี้มีแนวโน้มของการศึกษาในประเด็นใหม่ๆ
ด้านแรงงานเด็กหลายประเด็น อาทิ รูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่ซ่อนเร้น อาทิ การท�ำงานในไร่ นา สวน การท�ำงาน
รับใช้ภายในบ้าน การแก้ปัญหาแรงงานเด็กที่ครอบคลุมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างโอกาสในการท�ำงาน
ของเด็กที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ควบคู่กับการจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสม ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การจ้างแรงงานเด็กและโอกาสการจ้างงานแรงงานผู้ใหญ่ และโครงสร้างของอัตราค่าแรงของแรงงานกลุ่มต่างๆ
เป็นต้น (ทวีสุข, 2543)
สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติในปัจจุบันเปิดโอกาสให้เกิดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมากขึ้น
นัน่ คือ เด็กทีเ่ คลือ่ นย้ายแรงงานข้ามพรมแดนจากประเทศเพือ่ นบ้านมากับพ่อแม่ ซึง่ ส่วนใหญ่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
รวมถึงเด็กต่างชาติที่เกิดในครอบครัวแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือประเทศไทย ทั้งหมดล้วนเป็น “เด็กด้อยโอกาส”
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ทางสังคมเศรษฐกิจ ขาดโอกาสทางการศึกษา และต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อความอยู่รอด เผชิญกับปัญหา
การถูกละเมิดสิทธิ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตลอดจนถูกทารุณกรรม ถูกล่วงละเมิดทางเพศ น�ำไปสูก่ ารท�ำงานในรูปแบบ
ที่เลวร้าย นอกจากนี้ ยังเป็นแรงงานราคาถูกเพื่อต้นทุนต�่ำสุดในการผลิตเพื่อการแข่งขันทางการค้า ดังผลจาก
การศึกษาและการส�ำรวจการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย พบว่ามักเป็นการใช้แรงงานเด็ก
ต่างชาติ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2552)
จากการส�ำรวจแรงงานเด็กต่างชาติสญ
ั ชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ในประเทศไทยทีท่ �ำงานในภาคเกษตรกรรม
กิจการประมง โรงงาน และท�ำงานรับใช้ในบ้าน พบว่า 1 ใน 4 เป็นการใช้แรงงานเด็กต่างชาติอายุต�่ำกว่า 18 ปี
แรงงานเด็กต่างชาติเหล่านี้เป็นแรงงานถูกแสวงประโยชน์โดยการถูกบังคับและถูกข่มขู่ว่าจะลงโทษ แรงงานเหล่านี้
จ�ำนวนมากถูกละเมิดสิทธิและอยู่ในสภาพล�ำบากจากเงื่อนไขการท�ำงานที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง
ต�่ำกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ บังคับให้ท�ำงานล่วงเวลา การท�ำงานยาวนานต่อเนื่องและไม่มีวันหยุด และพบว่าแรงงาน
ถูกกระท�ำรุนแรงทางกายและวาจาในระดับสูงจากนายจ้าง นอกจากนีม้ บี างส่วนถูกค้ามนุษย์ ซึง่ ส่งผลให้ประเทศไทย
เป็นประเทศปลายทางอันดับหนึ่งของการค้าเด็กและผู้หญิงข้ามพรมแดน (อีเลน และคณะ, 2549)
จากการศึกษาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งเป็นงานรับใช้ตามบ้าน งานบริการและขอทาน
งานเกษตร ประมงและประมงต่อเนื่อง ในจังหวัดสมุทรสาคร เชียงราย ตาก อุดรธานี สงขลา และปัตตานี โดยเก็บ
ตัวอย่างจากเด็กประมาณ 2,000 คน พบว่าจ�ำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง หรือ 918 ราย เป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างชาติ อายุต�่ำกว่า 15 ปี ไม่มเี อกสารแสดงตน รูปแบบการใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นขอทาน
ท�ำงานเกษตรกรรม ท�ำงานประมงและประมงต่อเนื่อง เด็กเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ ท�ำงาน
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายคือ มีโอกาสสูงมากในการสัมผัสสารเคมี ท�ำงานในที่สกปรกชื้นแฉะ ถูกละเมิด
ทางวาจา ถูกกักขัง หน่วงเหนีย่ ว และถูกท�ำร้าย ถูกละเมิดทางเพศ และถูกข่มขืน (กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน,
2552)
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กได้ถูกน�ำมาเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ เมื่อประเทศน�ำเข้าสินค้ารายใหญ่
ของไทยคือสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ได้หยิบยกประเด็นการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมขึน้ มาเป็นข้อกีดกัน
ทางการค้า โดยพยายามกดดันให้มีการปรับปรุงมาตรฐานแรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีการใช้แรงงานเด็ก
มิฉะนั้น จะไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศไทย รวมทั้งจะต่อต้านการน� ำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยการใช้
แรงงานเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี หรือเป็นแรงงานเด็กที่ถูกทารุนหรือเอารัดเอาเปรียบ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศในฐานะทีไ่ ทยเป็นประเทศส่งออก นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2554 สหรัฐอเมริกา
ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในกลุ่มที่ 2 (tier 2 watch list)
โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพียงพอในการด�ำเนินคดีและลงโทษผู้ค้ามนุษย์
(คอลัมน์คนแรงงาน, 6 กุมภาพันธ์ 2555)
ต่อกรณีการใช้แรงงานเด็กในภาพรวม ควรพิจารณาด้วยว่า ยังมีเด็กจ�ำนวนมากในโลกทีอ่ ยูใ่ นบริบทของสังคม
หรือวัฒนธรรมที่การท�ำงานถือเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยท�ำงาน เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของ
ผู้เลี้ยงดู เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต หรือเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมใดๆ
ที่ตนต้องการ โดยไม่ต้องรบกวนผู้เลี้ยงดู ข้อส�ำคัญ การท�ำงานของเด็กเหล่านี้ไม่ท�ำให้เสียโอกาสและเสียสิทธิใดๆ ที่
พึงมีพึงได้ ความหมายของแรงงานเด็กในกรณีเหล่านี้มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น
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ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้อธิบายบนหน้าเว็บไซต์ของตนเอง2 ถึงบทความของกระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกา
เรื่อง “เขาว่า…ประเทศไทยใช้แรงงานเด็ก” ที่กล่าวหาว่า ประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็กอายุ 5–14 ปี ถึงร้อยละ
13 นัน้ ในข้อเท็จจริงแล้ว บทความดังกล่าวได้อา้ งตัวเลขจากการส�ำรวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2548–
2549 ที่ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติส�ำรวจร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เมื่อปี 2548 ซึ่งในรายงานการส�ำรวจ
มีรายละเอียดว่า ประเทศไทยมีเด็กอายุ 5–14 ปี ประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของเด็กในวัยนี้ทั้งหมด
9.99 ล้านคนก�ำลังท�ำงานอยู่ โดยนับจากจ�ำนวนเด็กที่ท�ำงานนอกครัวเรือน 3.33 แสนคน (ร้อยละ 25.5)
ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 8.85 แสนคน (ร้อยละ 68.0) และที่ท�ำงานทั้งสองอย่าง 0.84 แสนคน (ร้อยละ 6.5) ทั้งนี้
โดยไม่ค�ำนึงถึงชั่วโมงในการท�ำงานและไม่รวมเด็กที่ช่วยท�ำงานที่บ้าน
ในรายงานยังได้ระบุต่อไปเกี่ยวกับนิยามแรงงานเด็ก เปรียบเทียบระหว่างนิยามแรงงานเด็กของกระทรวง
แรงงานสหรัฐอเมริกากับนิยามแรงงานเด็กขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งความแตกต่างของนิยามคือการนับจ�ำนวนชั่วโมง
ท�ำงาน โดยนิยามของกระทรวงแรงงาน สหรัฐอเมริกา ไม่นบั จ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงาน ถือว่าจ�ำนวนเด็กทีส่ ำ� รวจได้ทงั้ หมด
เป็นการใช้แรงงานเด็ก (ร้อยละ 13) ขณะที่องค์การยูนิเซฟให้ความหมายของแรงงานเด็กไว้ 2 ประเภท คือ ประเภท
1) หมายถึง เด็กอายุ 5–11 ปี ที่ท�ำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และ/หรือท�ำงานบ้านอย่างน้อย 28 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และประเภท 2) หมายถึง เด็กอายุ 12–14 ปี ที่ท�ำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างน้อย 14 ชั่วโมง และ/หรือ
ท�ำงานบ้านอย่างน้อย 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส่วนในประเทศไทยนั้น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 46 ระบุเวลาท�ำงานและเวลาพักของเด็ก
โดยต้องมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากท�ำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง แต่ใน 4 ชั่วโมงนั้น
ต้องมีเวลาพักตามที่นายจ้างก�ำหนด และห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กระหว่างเวลา 22.00–06.00 น. เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ้ งึ่ อธิบดีมอบหมาย มาตรา 48 ในพ.ร.บ. นี้ ยังห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กท�ำงาน
ล่วงเวลาหรือท�ำงานในวันหยุดด้วย
นอกจากนี้ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติยังได้กล่าวถึงแรงงานเด็กตามบริบทของสังคมไทยที่มีการถ่ายทอดวิถีการ
ท�ำมาหากินของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น การปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รู้จักความรับผิดชอบ
เห็นคุณค่าของเงิน และช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ การท�ำงานดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร ค้าขาย
และรับจ้างทั่วไป ซึ่งในรายงานเปิดประเด็นที่น่าสนใจว่า เด็กที่ทำ� งานนอกครัวเรือนเหล่านี้ครึ่งหนึ่งได้รับค่าจ้าง
อีกครึง่ หนึง่ ไม่ได้รบั ค่าจ้าง และส่วนใหญ่ยงั เป็นเด็กนักเรียน ข้อส�ำคัญทีค่ วรพิจารณาเพิม่ เติมคือ เกณฑ์ก�ำหนดเงือ่ นไข
เวลาท�ำงานและเวลาพักของการท�ำงานดังกล่าวนี้จะนับอย่างไร
เห็นได้ว่า ค�ำจ�ำกัดความและเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไขมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการหยิบตัวเลขไปตีความ
โดยไม่ค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงของบริบทและใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง จะท�ำให้เกิดการตีความผิด
หรือตีความตามทีต่ นต้องการ ซึง่ มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศทีเ่ ป็นเจ้าของตัวเลข ทีส่ ำ� คัญ ค�ำจ�ำกัดความและเกณฑ์
ก�ำหนดเงื่อนไขนี้จะสามารถวัดผลส�ำเร็จของการนโยบายและแผนระดับชาติฯ และตอบค�ำถามได้ว่า “เด็กทุกคน”
ในประเทศไทยได้รับการป้องกันและคุ้มครอง ประเทศไทยไม่มี “เด็ก” ที่ถูกละเมิดสิทธิและแสวงหาประโยชน์จาก
การใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายแล้วจริงหรือไม่ อย่างไร
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4. แนวคิ ด ความเป็ น ชายขอบ (marginality) และการสร้ า งคนชายขอบ
(marginalisation)
ความเป็นชายขอบหรือภาวะชายขอบ (marginality) ในมิติทางเศรษฐกิจ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ในบริบทส่วนใหญ่ของการวิจยั ทางมานุษยวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเป็นชายขอบในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง
ที่แสดงถึงเศรษฐสถานะของคนที่ตกเป็นเบี้ยล่าง ด้อยอ�ำนาจ และเป็นคนยากไร้ ไม่มีที่ยืนในสังคม ตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบทุกวิถีทาง คนเหล่านี้มักถูกกีดกันหรือเบียดขับออกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็น
บริบทในทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม (ชูศักดิ์, 2541)
“คนชายขอบ” มักเป็นกลุม่ คนทีม่ กี ารย้ายถิน่ จากภูมลิ �ำเนาดัง้ เดิม ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และการเมือง การด�ำรงวิถีชีวิตของ “คนชายขอบ” มักต้องเผชิญกับ
การแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งอาศัย
อยู่ในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน “คนชายขอบ” มักกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรม
ประจ�ำกลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแสวัฒนธรรมหลัก
การเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว จึงเป็นสาระ
ส�ำคัญของวิถีชีวิตประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542)
การสร้างคนชายขอบเป็นภาวะหรือกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับการปฏิเสธหนทางจากสังคม
ที่จะเข้าถึงการด�ำรงต�ำแหน่งหรือการเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา หรืออ�ำนาจทางการเมือง กระบวนการ
เป็นคนชายขอบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทางที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดขึ้น
จากการถูกกีดกัน และถูกลดอ�ำนาจ หรือถูกติดป้าย แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกดึง
เข้าร่วมกระบวนการจนกลับกลายเป็นชายขอบในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางแรก (อานันท์, 2549)
เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ความเอาเปรียบทางเศรษฐกิจของตลาดแรงงานมักด�ำเนินควบคูไ่ ปกับการใช้แรงงาน
ราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็ก กลุ่มเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานต้องตกอยู่ในฐานะเสมือนถูกระบบกดหัวให้จมอยู่
ในภาวะความยากจนอย่างทีส่ ดุ มิหน�ำซ�ำ้ ยังได้รบั ผลกระทบทีส่ บื เนือ่ งมาจากการขาดบริการด้านสังคมและสวัสดิการ
ทั้งนี้เพราะถูกกันให้อยู่นอกระบบสวัสดิการจึงท�ำให้ยากที่จะลืมตาอ้าปาก และไม่มีโอกาสรับจ้างงานที่ปกติสุข
หรือไม่สามารถมีชวี ติ ทีม่ ศี กั ดิศ์ รี (สุรชิ ยั , 2546) การดึงแรงงานเด็กเข้าสูต่ ลาดแรงงานเพราะต้องการแรงงานราคาถูก
จึงกลายเป็นการท�ำให้เด็กทีก่ ำ� ลังท�ำงานอยูถ่ กู แปลกแยก ถูกดึงให้เป็นคนชายขอบ เพราะมีสถานภาพเป็นเพียงแรงงาน
ราคาถูกส�ำหรับการผลิตในตลาดเชิงเศรษฐกิจ
ดังนั้น การนิยามว่าใครคือคนชายขอบต้องพิจารณาโดยการเปรียบเทียบภายในบริบทของสังคมที่พูดถึง
เช่น ถ้าพิจารณาเฉพาะในกลุ่มผู้ “ไร้อ�ำนาจ” ซึ่งได้แก่การไร้อ�ำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นผลมาจาก
การไม่มีทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าไม่ถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสวัสดิการของรัฐ คนชายขอบในความหมายนีไ้ ด้แก่ เกษตรกรและคนจนทีร่ ว่ มกันเคลือ่ นไหว
ในนามสมัชชาคนจนและกรรมกรในภาคเอกชน (นภาพร, 2552: 4-61) ทั้งนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มคน
ในอาชีพหรือสถานภาพอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกว่าคน 2 กลุ่มนี้
ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าพิจารณาเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็กในภาคเอกชน แรงงานเด็กที่เป็นลูกจ้างประจ�ำท�ำงาน
อยู่ในสถานประกอบการย่อมมิใช่คนชายขอบ เพราะมีรายได้ประจ�ำมีความมั่นคงในการท�ำงานในระดับหนึ่ง และ
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มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการแรงงานภายใต้ระบอบการประกันสังคม และได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานจากกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน ขณะทีแ่ รงงานเด็กอืน่ ๆ เช่น เด็กทีร่ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น เด็กทีเ่ ป็นลูกจ้างแรงงานภายนอก (outsource)
และเด็กทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติ กลายเป็น “คนชายขอบ” ในกลุม่ กรรมกรภาคเอกชน เนือ่ งจากไม่มสี ทิ ธิและสวัสดิการ
ดังกล่าว ในท�ำนองเดียวกับแรงงานต่างชาติซึ่งถือเป็นคนชายขอบของกรรมกรภาคเอกชน ถูกมองด้วยทัศนะที่
แตกต่างกันจากสังคมไทย เช่น การถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นแหล่งของโรคระบาดและอาชญากรรม
แรงงานข้ามชาติถูกกีดกันออกจากความเป็นสมาชิกของสังคมไทย กลายเป็น “คนอื่น” ในขณะที่นักธุรกิจมองว่า
แรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานราคาถูกและไร้ซงึ่ อ�ำนาจการต่อรอง ส่วนนักวิชาการและนักพัฒนาบางกลุม่ มองแรงงาน
ข้ามชาติด้วยสายตาของนักสิทธิมนุษยชนที่เห็นว่าแรงงานข้ามชาติมีความเป็นคนและลูกจ้างเท่ากับแรงงานไทย
จึงสมควรได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน (ปรีดา, 2551)
แนวคิดคนชายขอบกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายจึงเป็นบริบททีแ่ ยกไม่ออกและมีความสัมพันธ์
กันอย่างยิ่ง ในฐานะคนที่เป็นชายขอบ และความเป็นชายขอบ มักถูกจัดอยู่ในประเภทของคนที่ถูกละเมิดสิทธิตาม
แนวคิดของ “สิทธิมนุษยชน” อันดับต้นๆ ในสังคมที่คนชายขอบด�ำรงชีวิตอยู่ (นภาพร, 2552) ขณะเดียวกัน เด็กที่
ถูกสังคมมองว่าเป็นเด็กด้อยโอกาส เป็นเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงขาดโอกาส
ในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนเด็กที่ประสบปัญหาและยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ ซึ่งน�ำไปสู่
การมีชีวิตอยู่อย่างยากล�ำบาก
แม้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะระบุไว้ชดั เจนว่าประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่วา่ มีแหล่งก�ำเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใด ย่อมมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ มีสทิ ธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
กลุ่มเด็กเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ถูกละเมิดสิทธิ และไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิ ถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาส ถูกบังคับให้ขอทาน ตกเป็นเหยื่อเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิตสื่อลามกหรือเพื่อ
การแสดงลามก ถูกบังคับให้เข้าสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิตและขนส่งยาเสพติด และ
ต้องท�ำงานเสี่ยงอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตโดยปราศจากการรับผิดชอบ
กลุม่ เด็กเหล่านีจ้ งึ ควรได้รบั การดูแลอย่างจริงจัง ควรมีหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบด้วยนโยบายทีเ่ ป็น
เอกภาพ สามารถครอบคลุมดูแลกลุ่มเด็กเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ข้อส�ำคัญ จ�ำนวนและประเภทของกลุ่ม
เด็กเหล่านีจ้ ะบริหารจัดการอย่างไร เพือ่ ให้มฐี านข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือได้สำ� หรับการบริหารจัดการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
การมีหน่วยงานหลักติดตามดูแลนี้จะช่วยให้การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่เด็กกลุ่มต่างๆ เหล่านี้
ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่กระบวนการถูกใช้แรงงาน สามารถบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน

5. กฎหมายและตราสารในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
การแก้ปญ
ั หาการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยด�ำเนินกันมาอย่างยาวนานนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบนั
มีบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่ผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กให้ปฏิบัติตามหลายฉบับ และตราสารระหว่างประเทศ
(international instrument) ซึ่งหมายถึง สาสน์หรือหนังสือระบุสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขการปฏิบัติของประเทศ
ภาคี ซึ่งตราสารมีทั้งแบบที่มีผลและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2557 จ�ำแนกได้ ดังนี้
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5.1 พระราชบัญญัติเพื่อใช้บังคับแก่ผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ก�ำหนดหมวดการใช้แรงงาน
เด็กเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กโดยเฉพาะ และมีการพัฒนามาตลอดจนถึงปัจจุบัน อาทิ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในหมวดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเด็กตามมาตรา 44
ถึงมาตรา 52 ก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการท�ำงาน เพื่อให้ลูกจ้างท�ำงาน
ด้วยความปลอดภัย มีสขุ ภาพอนามัยอันดี ได้รบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร มีสาระส� ำคัญคือ การจ้างเด็ก
อายุ 15-17 ปี ต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงาน และเงื่อนไขการท�ำงานของแรงงานเด็ก ต้องระบุเวลาพัก ห้ามท�ำงาน
ยามวิกาล ล่วงเวลา วันหยุด งานที่มีผลร้าย และค�ำนึงถึงสภาพการท�ำงานที่ห้ามเด็กท�ำงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในหมวดว่าด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการไม่ว่าเด็กจะยินยอม
หรือไม่ ตามมาตรา 4 และ มาตรา 26 (1) ถึง (10) พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสงเคราะห์ การคุม้ ครองสวัสดิภาพ การพัฒนาและฟืน้ ฟู ทัง้ นี้ ค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส�ำคัญ สาระส�ำคัญคือ ต้องมีการบังคับใช้กับเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี คุ้มครองเด็กเร่ร่อน เด็กก�ำพร้า
เด็กที่อยู่ในสภาพยากล�ำบาก เด็กพิการ เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด นักศึกษาและนักเรียน วิธีการคุ้มครองเด็ก
มี 3 วิธี ได้แก่ การสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 12 ซึง่ แก้ไขในหมวดว่าด้วยการคุม้ ครอง
แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 50 ว่าด้วยการห้ามมิให้นายจ้างให้ลกู จ้างซึง่ เป็น
เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีท�ำงานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และ
สถานที่อื่นตามที่กฎหมายก�ำหนด และมาตรา 51 ว่าด้วยการห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ
จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้น
พระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายในการด� ำ เนิ น คดี
ผู้กระท�ำผิดและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีมาตรการ
คุ้มครองผู้เสียหาย ไม่ว่าผู้เสียหายจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และมีกลไกสนับสนุนก�ำกับการด�ำเนินงาน มีบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 และ มาตรา 52 พ.ร.บ.นี้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงเด็กทุกคน
เพราะการค้ามนุษย์นับเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ไม่ว่าจะเป็นการค้าทาส หรือการใช้ จัดหา หรือ
เสนอเด็กเพื่อค้าประเวณี
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประเภทยาเสพติด
การควบคุมยาเสพติดให้โทษ และการก�ำหนดโทษเพื่อปราบปรามผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 15 มาตรา 16 และ มาตรา 17 มาตรา 48 และ มาตรา 65 ถึง
มาตรา 106 แม้กฎหมายบับนี้มิได้ระบุโดยตรงถึงการคุ้มครองเด็ก แต่ถ้ามีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่
เกี่ยวกับการใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อลักลอบส่งยาเสพติด ก็สามารถน�ำกฎหมายนี้ไปปรับใช้ในการก�ำหนดโทษได้

5.2 ตราสารระหว่างประเทศ
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กได้กลายเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการตื่นตัว
ในกระแสสิทธิมนุษยชนและมีการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กขึ้นทั่วโลก นับแต่องค์การสหประชาชาติประกาศ
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ใช้อนุสัญญาสิทธิเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาแรงงานเด็ก และได้มี
การด�ำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างจริงจัง โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2525 จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม และต่อมาเปลี่ยนเป็น
คณะกรรมการคุ้มครองแรงงานเด็ก ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการระหว่างประเทศว่าด้วย
การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Programme on the
Elimination of Child Labour IPEC/ILO) รวมทั้ง อนุสัญญาอื่นๆ ดังต่อไปนี้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นอนุสัญญาที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย โดยเริ่มแรกไทยตั้งข้อสงวนเมื่อเข้าเป็นภาคีไว้ 3 ข้อ และสุดท้ายได้ถอนข้อสงวนข้อที่ 29 ออก ได้แก่
(ข้อ 7) เรือ่ งการจดทะเบียนเกิด และการให้สญ
ั ชาติเด็กผูล้ ภี้ ยั หรือผูอ้ พยพทีเ่ กิดในประเทศไทย (ข้อ 22) เรือ่ งสถานะ
ของเด็กผู้ลี้ภัย และ (ข้อ 29 (ค)) เรื่องสิทธิการศึกษาของชนกลุ่มต่างๆ ที่จะสามารถด� ำรงรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ภาษา และค่านิยมของเด็กเองได้
อนุสัญญานี้มี 54 ข้อ มุ่งคุ้มครอง “เด็ก” ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ
ที่จําเป็น รวมทั้งการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ สิทธิต่างๆ ของเด็ก ครอบคลุมสิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการได้รับ
การปกป้องคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of all Forms of Racial Discrimination) มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546
เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ�ำแนก การกีดกัน การจ�ำกัด หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนฐานของเชื้อชาติ
สีผิว เชื้อสายก�ำเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�ำเนิด ประณามการเลือกปฏิบัติ จัดให้มีนโยบายขจัดการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างชนทุกเชื้อชาติ ประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย
อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ (The Hague Convention on the Civil
Aspects of International Child Abduction) ประเทศไทยเป็นภาคีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545
มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการส่งเด็กที่ถูกลักพาตัวกลับประเทศภูมิล�ำเนา และเพื่อให้ความคุ้มครองเด็กทางแพ่ง
ในเรื่องการแย่งอ�ำนาจการปกครอง อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ให้การรับรองสิทธิพื้นฐานใดๆ แต่เป็นการสร้างข้อตกลง
ระหว่างประเทศในเรื่องการส่งเด็กที่ถูกลักพาตัวกลับประเทศ การกระท�ำใดๆ ที่ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อสิทธิในการดูแล
เด็กถือเป็นการละเมิด
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท�ำโดยองค์กรอาชญากรรม (United Nations
Convention against Trasnational Organised Crime) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2543 วัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญา เพือ่ ให้รฐั ภาคีได้รว่ มกันปราบปรามการประกอบอาชญากรรม
ข้ามชาติทมี่ เี ครือข่ายในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ก�ำหนดถ้อยค�ำและความหมายของค�ำว่ากลุม่ อาชญากรรม
ก�ำหนดให้การกระท�ำและด�ำเนินกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายขององค์กรอาชญากรรมทีม่ ลี กั ษณะข้ามชาติเป็นความผิดทีม่ ี
บทลงโทษในทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วม การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การฟอกเงิน การฉ้อราษฎร์
บังหลวง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (Convention concerning Minimum Age
for Admission to Employment No. 138) ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำในการจ้างงาน รวมทั้งเพื่อประกันการยกเลิก
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การใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองทีจ่ ะยกอายุขนั้ ต�่ำทีย่ อมให้จา้ งงานหรือท�ำงานให้สงู ขึน้ จนถึงระดับ
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ที่สุดของเด็ก อนุสัญญาฉบับนี้ระบุว่าห้ามจ้างเด็กอายุ
ขั้นต�่ำ 15 ปี และห้ามจ้างเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีในกรณีสภาพงานน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ
ศีลธรรมของเยาวชน
ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 146 (ILO Recommendation No 146) ว่าด้วย
อายุขั้นต�่ำในการจ้างงานเป็นส่วนเพิ่มเติม และควรน�ำมาปฏิบัติควบคู่กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 138
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (Convention concerning the Maximum
Permissible Weight to be carried by One Worker) ก�ำหนดว่า ในการด�ำเนินการทางเศรษฐกิจทุกสาขา
ซึ่งประเทศสมาชิกมีระบบการตรวจแรงงานอยู่ คนงานต้องไม่ขนของหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยแรงกาย
และต้องได้รับการฝึกอบรม ค�ำแนะน�ำ หรือเทคนิคในการขนส่งสิ่งของด้วยแรงกาย รวมทั้งข้อจ�ำกัดเรื่องน�้ำหนัก
ของที่ขนด้วยแรงกายในคนงานหญิงหรือเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ของนั้นต้องมีน�้ำหนักต�่ำกว่าน�้ำหนักที่อนุญาตให้
คนงานชายแบกหามได้
ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 128 (ILO Recommendation No 128) ว่าด้วย
น�ำ้ หนักสูงสุดทีอ่ นุญาตให้คนงานคนหนึง่ แบกหามได้ เป็นส่วนเพิม่ เติมและควรน�ำมาปฏิบตั คิ วบคูก่ บั อนุสญ
ั ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 128
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 (Convention concerning the Prohibition
and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) เป็นอนุสัญญา
ที่ก�ำหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันหาแนวทางที่มีประสิทธิผลและเร่งด่วน เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ
การใช้แรงงานเด็กโดยทันที อนุสัญญานี้มีทั้งหมด 16 มาตรา และก�ำหนดรูปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
ไว้ 4 รูปแบบคือ การบังคับให้เด็กท�ำงานโดยไม่เต็มใจ การให้เด็กค้าประเวณี การใช้เด็กท�ำงานผิดกฎหมาย และ
การให้เด็กท�ำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือใจ
ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 (ILO Recommendation No 190)
เป็นส่วนเพิ่มเติมและควรน�ำมาปฏิบัติควบคู่กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182

5.3 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552–2557
ในปี 2544 ประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับที่
182 รวมถึงข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 โดยกระทรวงแรงงานได้จัดท�ำนโยบายและ
แผนระดับชาติเพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2557 (แผน 5 ปี) โครงสร้าง
ในการด�ำเนินนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ และสื่อมวลชน ทั้งระดับประเทศและ
ภูมิภาค เป็นภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนฯ ดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถน�ำไปใช้เป็นแผนแม่บท เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติงานระดับ
จังหวัดในการด�ำเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัด” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งก�ำหนดให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ต้องก�ำหนด
นโยบายและจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (Action Plan) เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
บูรณาการการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้เข้าไปในงานประจ�ำ นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายขยาย
การคุ้มครองแรงงานเด็กออกไปอย่างกว้างขวาง
นโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ประกอบด้วย 5 นโยบายและ 5 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ 5 นโยบายประกอบ
ด้วย (1) นโยบายขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด (2) นโยบายระดมสรรพก�ำลัง
ทัง้ ด้านความคิด ด้านการปฏิบตั ิ และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมในการด�ำเนินการ เพือ่ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ (3) นโยบายส่งเสริมการมีสว่ นร่วมขององค์กรในทุกภาคส่วนของสังคม (4) นโยบาย
ด�ำเนินงานโดยยึดหลักสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม และ (5) นโยบายส่งเสริมกลไกทุกระดับ เพื่อให้
การด�ำเนินการตามแผนระดับชาติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในส่วนของ 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด�ำเนินการมิให้เด็กเข้าสู่การท�ำงานในรูปแบบที่เลวร้าย และป้องกันการแสวงประโยชน์
อันมิชอบจากเด็กกลุม่ เสีย่ ง (2) ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือ่ งมือและระบบในการคุม้ ครองเด็กจากการท�ำงาน
ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการสร้างระบบการรับรู้สถานที่ที่มีเด็กท�ำงานในรูปแบบที่เลวร้าย สร้าง
หลักประกันในการคุ้มครอง ฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กที่ถูกน�ำออกมาจากสภาพการท�ำงานในรูปแบบที่เลวร้าย
ให้มีความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมและครอบครัว (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร และ (5) ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลไกและระบบการบริหารจัดการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2552)

6. การติ ด ตามประเมิ น ผลการด�ำเนิ น นโยบายและแผนระดั บ ชาติ เพื่ อ ขจั ด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในครึ่งแผนแรก
จากการติดตามประเมินการด�ำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ เพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายในครึ่งแผนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 โดย “โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย” (ศิรินันท์ และคณะ, 2554) ที่ท�ำการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 677 ราย
เป็นชายร้อยละ 51 และหญิงร้อยละ 49 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุระหว่าง 20–62 ปี เกือบทั้งหมดท�ำงานอยู่ใน
หน่วยงานภาครัฐ และมากกว่าครึ่งหนึ่งสมรสแล้ว กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 41 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก กลุ่มตัวอย่างในองค์การนอกภาครัฐ ร้อยละ 18.6 จบการศึกษาระดับปริญญาโท
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.1) ท�ำงานในต�ำแหน่งนักวิชาการหรือผู้ช�ำนาญการ
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในองค์การนอกภาครัฐส่วนใหญ่ท�ำงานเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารของหน่วยงาน
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ที่มา: ปรับจาก ศิรินันท์ และคณะ (2549).

ส�ำหรับแนวโน้มสถานการณ์ของปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยในอนาคตนั้น
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัญหาการใช้เด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุด ส่วนปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบเยี่ยงทาสมีแนวโน้มลดต�่ำลงมากที่สุด (ดูตาราง 1)
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย
ในอนาคต (การด�ำเนินงานในครึ่งแผนแรก ปีงบประมาณ 2552–2554)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม
สถานการณ์ปัญหาในอนาคต
1 ปัญหาการใช้แรงงาน
ในรูปแบบเยี่ยงทาส
2 ปัญหาการใช้เด็กเพื่อการค้า
ประเวณีและการแสดงลามก
3 ปัญหาการใช้เด็กเพื่อ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
4 ปัญหาสภาพการท�ำงาน
ที่อันตรายต่อสุขภาพ

หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรนอกภาครัฐ
(n = 634)
(n = 43)
ปาน มาก ไม่ รวม ไม่มี น้อย ปาน มาก ไม่ รวม
ไม่มี น้อย กลาง
ตอบ
กลาง
ตอบ
21.0 51.9 16.1 9.8

1.3 100.0 23.3 41.9 20.9 11.6 2.3 100.0

5.8 38.6 23.8 31.1 0.6 100.0 7.0 39.5 20.9 30.2 2.3 100.0
6.8 38.6 22.1 31.5 0.9 100.0 9.3 37.2 18.6 32.6 2.3 100.0
9.5 43.4 25.2 21.1 0.8 100.0 14.0 37.2 18.6 27.9 2.3 100.0

ที่มา: ศิรินันท์ และคณะ (2549).

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ระยะครึง่ แผนหลังทีน่ า่ สนใจ
จากการจัดประชุมเพื่อค้นหาอนาคต ได้แก่ ปัญหาการขาดแผนปฏิบัติการ ปัญหาบุคลากรภายในหน่วยงานที่มี
การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักอยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้การปฏิบัติตามนโยบายและแผนฯไม่ต่อเนื่อง หยุดชะงัก ปัญหา
การด�ำเนินงานที่ไปสะดุดกับผู้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายหรือไม่ (เช่น
นายจ้างผูป้ ระกอบการติดสินบนเจ้าพนักงานทีม่ อี ทิ ธิพลในการพิจารณาหรือตัดสิน เป็นต้น) ปัญหาสภาพของนโยบาย
และแผนระดับชาติทไี่ ม่มสี ภาพบังคับ ท�ำให้ไม่สามารถกระตุน้ ให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการให้สอดคล้องโดยตรงกับ
แผนฯ รวมทั้งนโยบายและแผนฯ นี้ไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเห็นภาพการด�ำเนินงาน
ที่ชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในนโยบายและแผนระดับชาติฯ มีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการ
คุม้ ครองแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย แต่ไม่มกี ารก�ำหนดโทษ โดยในหลักสากลแล้ว เจ้าพนักงานต�ำรวจจะสอบถาม
เป็นเบื้องต้นก่อนว่า เด็กได้ถูกบังคับให้ท�ำงานในรูปแบบที่เลวร้ายหรือโดยสมัครใจ ถ้าเด็กสมัครใจก็จะไม่เข้าเกณฑ์
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ส� ำ หรั บ ข้ อ เสนอแนะที่ น ่ า สนใจจากการติ ด ตามประเมิ น ผลครึ่ ง แผนแรกของโครงการฯ ดั ง กล่ า ว คื อ
การส่งเสริมให้แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เป็น
ช่องทางหนึ่งในการเพิ่มและกระจายงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และยังเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ต่างๆ สามารถเพิ่มจ� ำนวนบุคลากรที่มีความรู้และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบัน
การด�ำเนินงานภายใต้แผนระดับชาติฯในหลายๆ หน่วยงานยังต้องเผชิญกับปัญหาบุคลากรและงบประมาณ
ไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังต้องดูแลงานในส่วนอื่นๆ ร่วมด้วย ส่งผลให้ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน
ภายใต้แผนระดับชาติฯได้อย่างเต็มที่
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ข้อเสนอแนะอีกข้อหนึ่งที่ส�ำคัญคือ ควรมีเจ้าภาพที่ชัดเจนในส่วนภูมิภาคและส่วนจังหวัด เพื่อท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายและกระจายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กในแต่ละจังหวัดขึน้ เพือ่ สร้างเครือข่ายขยายการคุม้ ครอง
แรงงานเด็กอยู่แล้ว ในช่วงครึ่งหลังควรใช้กลยุทธ์การด�ำเนินงานเชิงรุกเป็นส�ำคัญ โดยแสดงบทบาทที่ชัดเจน
ในการเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานเด็กผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
มีการแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรง มีบุคลากรในทุกระดับ เช่น เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถคุ้มครองเด็กได้ในทุกขั้นตอน และมีจำ� นวนบุคลากร
เพียงพอในการด�ำเนินการและประสานงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์กลางในการประสานงานควรจัดประชุมกับภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะทั้ง 2 ข้อนี้ ท�ำให้เห็นได้ว่า การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายให้หมดสิน้ ไปใน พ.ศ. 2557 ยังด�ำเนินไปไม่ราบรืน่ นัก จึงเป็นข้อเสนอแนะส�ำคัญทีร่ ฐั บาลในฐานะ
ผูค้ วบคุมก�ำกับงานต้องเร่งด�ำเนินการ และสนับสนุนให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างราบรืน่ เพือ่ บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้

7. บทส่งท้าย
ผลการด�ำเนินการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในครึ่งแผนแรก ที่ได้จากการติดตามประเมินผลของ
“โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย” พบว่า การใช้แรงงานเด็ก
ในประเทศไทยยังเป็นปัญหาในระดับทีไ่ ม่นา่ ไว้วางใจ แม้วา่ สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบของการใช้ทาส
ในประเทศไทยลดน้อยลง แต่สถานการณ์การใช้เด็กเพื่อการค้าประเวณีและการแสดงลามก รวมทั้งการใช้เด็กเพื่อ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรายงานการส�ำรวจต่างๆ ที่ระบุว่า มีการใช้แรงงานเด็กอายุ
15–17 ปีในสถานประกอบการลดลงก็ตาม แต่การใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะแรงงานเด็กต่างด้าวที่ท� ำงานใน
ภาคเกษตรกรรม ประมง สถานประกอบการขนาดเล็ก และคนรับใช้ในบ้าน ยังคงสูงอยู่ ที่น่าวิตกคือ การค้ามนุษย์
การค้าประเวณี และการใช้แรงงานเด็กในการขนส่งยาเสพติด ซึง่ เป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายยังปรากฏ
อยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น (นิพนธ์ และคณะ, 2544; ILO, 2005; Okusa, 2008)
นอกเหนือจากนี้ แม้จะมีกฎหมายและตราสารต่างๆ ในการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหา
ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและเอาจริง ปัญหาผู้มีอิทธิพล และปัญหาค�ำจ�ำกัดความของการตีความ
ในแต่ละบริบทในแต่ละสังคมที่ส่งผลต่อภาพพจน์และส่วนได้ส่วนเสียทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2553
กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็กและ/หรือแรงงานบังคับ 128
รายการจาก 70 ประเทศ พบรายการสินค้ากุ้งและเสื้อผ้าของไทยในบัญชีนี้ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบของ
ทางการไทยไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กในกิจการประเภทดังกล่าว มีเพียงเด็กทีต่ ดิ ตามพ่อแม่ทเี่ ป็นแรงงานต่างชาติ
เข้าไปท�ำงานในโรงงานแกะกุ้งและอาจมีการช่วยเหลือพ่อแม่แกะกุ้งยามว่าง ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ประเทศไทยต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ได้มกี ารด�ำเนินการอย่างจริงจังในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย เพราะหากไทยถูกจัดอันดับให้เป็น Tier 2 Watch List ติดต่อกัน 2 ปี ไทยก็จะถูกลดระดับไปอยู่ที่ Tier 3
ซึง่ จะส่งผลให้สหรัฐอเมริกาใช้เป็นเหตุผลในการตัดความช่วยเหลือระหว่างประเทศ (คอลัมน์คนแรงงาน, 6 กุมภาพันธ์
2555)
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กรณีเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า ค�ำจ�ำกัดความ บริบท และเกณฑ์ก�ำหนดเงื่อนไข มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การประเมินจากสถานการณ์อย่างฉาบฉวย การหยิบตัวเลขไปตีความ โดยไม่ค� ำนึงถึงข้อเท็จจริงของบริบท และ
ใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง จะท�ำให้เกิดการตีความผิด ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศ
ทีเ่ ป็นเจ้าของตัวเลข สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การด�ำเนินงานในครึง่ แผนหลังของนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ ขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557) ตามพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์
และบทบัญญัติของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและด�ำเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งข้อแนะของ ILO ฉบับที่ 190 คือ การด�ำเนินการ
โดยทันที และต้องขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปใน พ.ศ. 2557 นั้น เป็นความท้าทาย
ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
ความเป็นไปได้ที่จะเป็นค�ำตอบส�ำคัญนอกเหนือจากการปฏิบัติคือ การก�ำกับติดตามและประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง การก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จต้องมีการนิยามความหมายและการวัดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง จ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีที่เป็นเด็กด้อยโอกาส เป็นเด็กชายขอบ และเป็นเด็กที่กำ� ลังท�ำงานอยู่นั้น
มีอยู่เป็นจ�ำนวนมหาศาลในสังคมไทย เด็กเหล่านี้มีทั้งที่การด� ำเนินการของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ใน
ครึ่งแผนหลังสามารถเข้าถึงได้จากการส�ำรวจวิจัย ส�ำหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเด็กไม่ต้องการเปิดเผย
ตั ว เอง เด็ ก ถู ก บั ง คั บ และกดขี่ ข ่ ม เหงไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผยตั ว ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี จ�ำ นวนมากกว่ า เด็ ก ในกลุ ่ ม แรก
หลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การจดทะเบียนแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ผ่านมา
ที่แรงงานจดทะเบียนมีจ�ำนวนน้อยกว่าแรงงานไม่จดทะเบียนหลายเท่า

8. ข้อเสนอแนะ
1. ต้องมีการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของการใช้แรงงานเด็กในแต่ละประเภท โดยค�ำนึงถึง
ค�ำนิยาม บริบท และเกณฑ์กำ� หนด “แรงงานเด็ก” และ “เด็กชายขอบ” มาร่วมในการก�ำหนดการปฏิบตั ิ การติดตาม
การประเมินผลด้วย เนื่องจากผลส�ำเร็จของนโยบายและแผนฯ นี้เป็นผลพลอยได้ส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยสามารถ
ลดจ�ำนวนเด็กชายขอบและท�ำให้หมดสิ้นไปในปี 2557 ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
2. ต้องมีการศึกษาวิจัยตัวบทกฎหมายและตราสารที่เกี่ยวข้อง และขยายผลถึงผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวบท
กฎหมายและตราสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกัน สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง
และเหมาะสมกับเจตนาและการกระท�ำของผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
3. ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยต้องติดตาม
ประเมินผลของการปฏิบัติงานตามแผนในครึ่งหลังอย่างสม�่ำเสมอ ต่อเนื่อง และจริงจัง รวมทั้งต้องมีการน�ำ
ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มงวดอีกด้วย
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รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ
Thai State and Queer Relationships
กนกวรรณ ธราวรรณ1
Kanokwan Tharawan

บทคัดย่อ
บทความนี้วิพากษ์แนวคิดที่รัฐไทยใช้ก�ำกับความสัมพันธ์ทางเพศและสถานภาพสมรสของคนไทย แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่
ฝังรากลึกมานับตั้งแต่กลางสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นแนวคิดที่ท�ำให้รัฐไทยมีแนวปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันเสมือนบุคคลที่มีความผิดปกติ
แนวปฏิบัติของราชการไทยที่ปฏิเสธคนรักเพศเดียวกัน เป็นสิ่งที่คนรักเพศเดียวกันทุกคนในสังคมไทยพบเจอในชีวิตประจ�ำวันนับตั้งแต่
ยุคสมัยที่ชนชั้นปกครองนิยมวัฒนธรรมตะวันตกตราบจนทุกวันนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ
ต่อคนรักเพศเดียวกันเป็นประเด็นที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศกระท�ำมาโดยตลอด แม้การเรียกร้องกฎหมายใหม่ที่
ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันจะเป็นสิ่งที่คนรักเพศเดียวกันทั่วไปในสังคมไทยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวก็ตาม บทสัมภาษณ์
คนรักเพศเดียวกันเหล่านีฉ้ ายภาพให้เห็นว่าพวกเขามีแนวคิดและวิถกี ารด�ำรงชีวติ แบบคนเพศนอกขนบทุกวันอย่างไร โดยไม่แยแสกฎหมาย
บ้านเมืองที่เลือกปฏิบัติต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา “ความรู้ท้องถิ่น” ซึ่งเป็น “ความรู้ชายขอบ” นี้ มีคุณูปการต่อการท�ำความเข้าใจ
แนวคิดและวิถีชีวิตแบบเพศนอกขนบในสังคมไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายเพื่อยุติการปฏิบัติที่เหลื่อมล�้ำและ
การเบียดขับคนรักเพศเดียวกันออกจากสังคมด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ความสัมพันธ์ทางเพศ, สถานภาพสมรสของคนไทย, คนรักเพศเดียวกัน, เพศนอกขนบ

Abstract

This article critiques theoretical concepts the Thai state uses to define romantic relationships in Thai society
and through which marital status for Thai people is managed. These deep-rooted grounds led the Thai state to an
immature institutionalisation of structural violence against homosexuality since the early 1900s. This structural
denial of homosexuality is experienced among all homosexuals in Thai society to the present day. Political
movement to change prejudiced laws is central to queer activism in Thailand although it might not be a shared
agenda among all homosexuals. Interviews with Thai queers reveal that people find alternatives to substitute state
authorities with their cultural beliefs and practices. These various sets of local knowledge inform how regular
Thai queers live their everyday lives in a state-initiated discriminating society. It is practicable that queer knowledge
is translated into policy planning for Thai queers.
Keywords: romantic relationships, marital status for Thais, homosexuality, queer
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1. ความเป็นชายขอบจากเพศวิถี
คนหลายคนในสังคมไทยต้อง จ�ำยอม กับสิง่ ทีส่ งั คมหยิบยืน่ ให้ เพียงเพราะพวกเขาเกิดมาแล้วเลือกด�ำเนินชีวติ
ตามเพศวิถที ไี่ ม่ใช่ “ชายจริง” หรือ “หญิงแท้”2 พูดกันง่ายๆ คือคนในสังคมไทยจ�ำนวนหนึง่ ถูกก�ำหนดให้เป็น คนผิด
ปกติ ในสังคมไทย เพียงเพราะคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ฉันท์คนรักกับคนเพศเดียวกัน ค�ำเรียกขานคนเหล่านี้
เช่น บุคคลเพศที่สาม ชาวสีม่วง เลส กะเทย ทอม ดี้ เกย์ ชายรักชาย หญิงรักหญิง เสือไบ ฯลฯ ล้วนเป็นค�ำเรียกขาน
ที่ส่อความหมายทางสังคมว่าเป็น “เพศอื่น” ที่ผิดปกติ เพราะไม่ใช่เพศ “ชายจริง” หรือเพศ “หญิงแท้” ความคิด
เรือ่ งความปกติ/ผิดปกติวา่ ด้วย การเลือกคนรัก ของบุคคลดังกล่าวนี้ เป็นทีม่ าส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คนหลายคนในสังคมไทย
กลายเป็นคนชายขอบโดยปฏิบัติการที่แยบยลของรัฐไทย บทความนี้จึงมุ่งทบทวนกระบวนการของรัฐไทยที่ท�ำให้
คนหลายคนในสังคมไทยกลายเป็นคนชายขอบเพราะเพศวิถีของพวกเขาเหล่านั้น
การจ�ำเพาะเจาะจงว่ามนุษย์มีเพียง 2 เพศคือเพศชายและเพศหญิง เป็นการจ�ำเพาะเจาะจงที่มีรากเหง้า
มาจากมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ลว้ นๆ แต่เป็นมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ทไี่ ม่ครบถ้วนและคับแคบ เพราะยึดเอาเพียง
ความคิดด้านวิทยาศาสตร์กายภาพเรื่องกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และสรีรวิทยา (physiology) เป็นหลักในการ
ตีความร่างกายมนุษย์ ซึ่งมองมนุษย์อย่างย่อส่วนลงไปเพียงอวัยวะของร่างกายและการท�ำงานของอวัยวะเหล่านั้น
เท่านั้น โดยไม่ให้ความส�ำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ หรือความสามารถในการปรับตัวเพื่อเลือกสิ่งที่
เหมาะสมส�ำหรับตนเองของมนุษย์ ทั้งที่ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญยิ่งของความเป็นมนุษย์ การจ�ำเพาะ
เจาะจงว่ามนุษย์มี 2 เพศคือชายและหญิงจึงเป็นการจ�ำเพาะเจาะจงที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ในเชิง
พัฒนาการทางสังคมตามทฤษฎีของ Erikson (1993) ซึง่ เป็นทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาศาสตร์ และไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์
ในเชิงการปรับตัวให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดตามทฤษฎีวิวัฒนาการของ Charles Darwin (พ.ศ. 2352 - 2428)
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจ�ำเพาะเจาะจงที่คับแคบแม้แต่กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอง และลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ให้เหลือเพียงความเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่ตามที่ถูกก�ำหนดมาเท่านั้น
ราชการไทยก็ยดึ เอาวิธคี ดิ ทีล่ ดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์นมี้ าใช้ในการแบ่งเพศคนในสังคมไทยเช่นกัน ระบบ
วิธคี ดิ ทีร่ าชการไทยย่อส่วนมนุษย์เหลือเพียงเพศชายและเพศหญิงตามอวัยวะเพศโดยก�ำเนิดของบุคคลนัน้ เป็นวิธคี ดิ
ที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในข้อบังคับทางราชการทั่วไป ส่งผลให้ พลเมืองไทย3 ทุกคน จ�ำต้อง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ทางราชการเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ทารกแรกคลอดที่มีอวัยวะเพศชาย
ราชการไทยจะก�ำหนดให้ทารกนัน้ ใช้คำ� น�ำหน้านามว่าเด็กชาย ส่วนทารกแรกคลอดทีม่ อี วัยวะเพศหญิง ราชการไทย
จะก�ำหนดให้ทารกนั้นใช้ค�ำน�ำหน้านามว่าเด็กหญิง เมื่อต่างอายุครบ 15 ปี เด็กชายจะเปลี่ยนไปใช้ค�ำน�ำหน้านาม
ว่านาย ส่วนเด็กหญิงจะเปลี่ยนไปใช้ค�ำน�ำหน้านามว่านางสาว

2

ตลอดบทความนี้ ผู้เขียนใช้ค�ำว่า “ชาย” และ “ชายจริง” (ใช้เครื่องหมายค�ำพูด) เพื่ออธิบายถึงความคิดของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชาย
ต้องเป็นคนที่มีอวัยวะเพศชาย มีกิริยาวาจาห้าวหาญ มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำ� และใช้ค�ำว่า “หญิง” และ “หญิงแท้” เพื่ออธิบายถึง
ความคิดของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้หญิงต้องเป็นคนที่มีอวัยวะเพศหญิง มีกิริยาวาจานุ่มนวลอ่อนหวาน วางตัวเหมาะสมกับเพศตรงกันข้าม
3 ผู้ที่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนไทย 13 หลัก
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การก�ำหนดค�ำน�ำหน้านามเช่นนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศยกเลิกค�ำน�ำหน้านามเด็กไทย4 ซึ่งเดิม
ใช้ค�ำว่า หนู ส�ำหรับทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่ยังไม่โกนจุก มาเป็นให้เรียกเด็กไทยที่ไม่มีฐานันดรศักดิ์ที่มีอายุต�่ำกว่า
15 ปี ลงมาว่าเด็กชายและเด็กหญิง ตามพระราชกฤษฎีกาค�ำน�ำหน้านามเด็ก ประกาศเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464
องค์ความรู้ที่สังคมไทยมีอยู่ ณ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการก�ำหนดค�ำน�ำหน้านามให้แก่ทารกแรกคลอด ยังคงวางอยู่บน
แนวคิดเรือ่ งกายวิภาคศาสตร์เป็นหลัก และ ณ ปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ คัดค้านจากผูถ้ กู เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างด้าน
เพศวิถี
นอกจากราชการไทยใช้วทิ ยาศาสตร์ดา้ นกายวิภาคศาสตร์มาก�ำหนดค�ำน�ำหน้านามบุคคลนับแต่แรกเกิดแล้ว
ราชการไทยยังใช้วิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยามาบอกว่า อวัยวะเพศชายต้องแต่งงานกับอวัยวะเพศหญิง เท่านั้น
การแต่งงานตามกฎหมาย ในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องของการแต่งงานระหว่างชายกับหญิง การก�ำหนดสถานภาพ
ชีวิตคู่ของคนไทยโดยใช้ หน้าที่ ของอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงเป็นบรรทัดฐาน จึงท�ำให้ค�ำว่า แต่งงาน
เป็นศัพท์เฉพาะของคนรักต่างเพศ
แนวคิดของรัฐไทยที่วางอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
เกิดการตีความความสัมพันธ์ฉนั คนรักของคนไทยต่อไปอีกหลายด้าน ประการแรก แนวคิดดังกล่าวท�ำให้ความสัมพันธ์
ฉันท์คนรักแบบ ชายชาย และ หญิงหญิง ถูกหมายความเหมารวมว่า มีเจตนาจะ ไม่ใช้ อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์
ของตน เพื่อการสืบพันธุ์ ซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป คนรักชายชาย และ หญิงหญิง หลายคู่มีบุตรเป็นของตนเอง
(ไม่ได้รับบุตรบุญธรรม) ประการที่สอง แนวคิดดังกล่าวท�ำให้รัฐไทย มองข้าม ข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อคู่แต่งงานชายหญิง
ไม่ตอ้ งการมีบตุ รหรือไม่สามารถมีบตุ รได้ (เป็นหมัน) ชายหญิงคูน่ นั้ ไม่ได้ใช้/ไม่สามารถใช้ อวัยวะสืบพันธุต์ ามหน้าที่
ของอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงตามหลักสรีรวิทยาอย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้รัฐไทยควรทบทวนว่าการใช้
แนวคิดด้านสรีรวิทยาในการตัดสินความสัมพันธ์ของมนุษย์ถูกต้องหรือไม่ แต่รัฐไทยกลับไม่ได้หยุดทบทวน
กฎหมายไทยรับรองและคุ้มครองสถานภาพชีวิตคู่ของชายหญิงเสมอ แม้ว่าชายหญิงบางคู่จะมีเจตนาชัดเจน
ว่าไม่ตอ้ งการสืบพันธุ์ (ไม่ตอ้ งการมีบตุ ร) หรือมีเจตนาจะสืบพันธุแ์ ต่ไม่สามารถสืบพันธุไ์ ด้ (เป็นหมัน) แต่ส�ำหรับคูร่ กั
เพศก�ำเนิดเดียวกัน แม้ว่าพวกเขาต้องการการรับรองสถานภาพชีวิตคู่ ต้องการการคุ้มครองสิทธิในชีวิตคู่ ต้องการใช้
อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์เพื่อมีบุตรไว้สืบสกุล พวกเขากลับไม่เคยได้รับสิทธิและการปกป้องคุ้มครองในเรื่อง
ชีวิตคู่เลย
ข้อบังคับราชการไทยจึงเป็นข้อบังคับทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลเพราะเหตุแห่งเพศวิถี เพราะแม้แต่การมองอย่าง
คับแคบในเรื่องหน้าที่ของอวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์เพียงด้านเดียว ก็มีคำ� ถามขึ้นมาว่า ท�ำไมรัฐไทยไม่รับรอง
สถานภาพชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกัน หากเป็นเพราะเหตุผลว่าคนรักเพศเดียวกันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ แล้วคู่รัก
ต่างเพศที่ไม่ต้องการสืบพันธุ์ หรือต้องการสืบพันธุ์แต่ ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ เล่า ดูแล้วต่างฝ่ายต่างก็กระท�ำ
ผิดกฎแห่งสรีรวิทยา เหมือนกันไม่ใช่หรือ ดังนั้น หากจะใช้หลักสรีรวิทยาเข้ามาก�ำหนดการรับรองสถานภาพชีวิตคู่
ของบุคคลแล้วไซร้ เหตุใดรัฐไทยจึงรับรองสถานภาพชีวิตคู่ของคนรักต่างเพศ แต่ไม่รับรองสถานภาพชีวิตคู่ของ
คนรักเพศเดียวกัน?
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ข้อมูลจากการศึกษาพระราชบัญญัตกิ ารตรวจสอบบัญชีส�ำมะโนครัวและการจดทะเบียนคนเกิดคนตายคนย้ายต�ำบล พ.ศ. 2460 ปรับปรุง
จาก พระราชบัญญัติค�ำน�ำหน้าชนต่างๆ ประกาศเมื่อวันพุธ เดือน 10 ขึ้น 7 ค�่ำ ปีระกา ตรีศก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2401)

148 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

การจัดการของรัฐไทยในเรื่องสถานภาพชีวิตคู่ จึงเป็นกระบวนการที่ท�ำให้คนหลายคนในสังคมไทยกลายเป็น
คนชายขอบเพราะเหตุแห่งเพศวิถีของพวกเขา ผู้เขียนหวังว่า การทบทวนการจัดการของรัฐไทยในเรื่องความเป็น
ชายขอบจากเพศวิถจี ะท�ำให้เกิดความรูช้ ายขอบในเรือ่ งเพศวิถขี นึ้ และความรูน้ จี้ ะเป็นองค์ความรูแ้ ก่สงั คมไทยในการ
ก�ำหนดนโยบายเพื่อพลเมืองไทยที่ไม่ใช่ “ชายจริง” หรือ “หญิงแท้” ได้

2. ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด “การจัดการสถานภาพชีวิตคู่โดยรัฐ”
นักวิชาการชื่อ Jagose เขียนไว้ในหนังสือว่าด้วย Queer Theory ว่า โดยหลักการแล้ว Queer Theory
ซึง่ ผูเ้ ขียนขอแปลเป็นไทยว่าทฤษฎี “เพศนอกขนบ” เป็นทฤษฎีทมี่ องว่าเพศของมนุษย์เป็นสิง่ ที่ ไม่สามารถจัดระเบียบ
แบบแผนได้เลย (Jagose, 1996: 1) ดังนัน้ การจัดมนุษย์ลงกล่องเพศ ไม่วา่ จะเป็นกล่องเกย์ กล่องกะเทย กล่องทอม
กล่องดี้ ถือว่าเป็นการอาจหาญสร้างแบบแผนเรื่องเพศให้แก่มนุษย์ นักวิชาการชื่อ Halperin บอกว่า เมื่อใดที่เริ่ม
จัดแบบแผน เมื่อนั้นความเป็นเพศนอกขนบก็จะลดน้อยลงทันที (Halperin, 1995:113) ซึ่งนักวิชาการชื่อ Bulter
(1994: 21) เสริมว่าไม่ใช่แต่เพียงความเป็นเพศนอกขนบจะถูกลดทอนลงเท่านั้น ถือว่าเมื่อใดก็ตามที่เพศของมนุษย์
เป็นไป ตามแบบแผน เมื่อนั้นอวสานของความเป็นเพศนอกขนบก็จะมาเยือนทันที ซึ่ง Berlant และ Warner
ได้ขยายความต่อไปอีกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะเพศของมนุษย์ไม่ใช่อะไรที่จะสามารถ “ก�ำหนด” ไว้ล่วงหน้า แล้วมา
จับมนุษย์ลงกล่องที่ก�ำหนดได้ แต่ เพศของมนุษย์คือความเป็นจริงตามธรรมชาติของแต่ละคน นั่นหมายความว่า
มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องเป็นอย่างที่เป็นก่อน จึงจะรู้ได้ว่าเพศของตนเป็นอย่างไร เพศของมนุษย์
ไม่สามารถ “ก�ำหนด” ไว้ล่วงหน้าได้ เพราะ “ข้อก�ำหนด” เหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงเท่านั้น
(Berlant & Warner 1995: 344)
Jagose (1966:3) สรุปว่าความจริงแล้วทฤษฎี “เพศนอกระบบ” อาศัย “ความไม่แน่นอน” เป็นฐานคิด
กล่าวคือไม่สามารถระบุได้ชดั เจนตาม “แบบแผน” ว่าคนเกิดมาแล้วมีเพศก�ำเนิดแบบใดจะยึดเพศใดเป็นเพศของตน
อีกทั้งในที่สุดแล้ว ความปรารถนาทางเพศที่คนๆ นั้นพึงมีตามธรรมชาติของมนุษย์ จะเป็นความปรารถนาทางเพศ
กับคนเพศใด พูดง่ายๆ ว่าเราไม่สามารถ “ก�ำหนด” ได้เลยว่าในกระบวนคิดแบบ เพศนอกขนบ นัน้ แท้จริงแล้วอวัยวะ
เพศใดจะคูก่ บั อวัยวะเพศใด และในการคูก่ นั นัน้ อวัยวะเพศชายจะแสดงบทบาททางเพศ “ชาย” หรือไม่ และอวัยวะ
เพศหญิงจะแสดงบทบาททางเพศ “หญิง” หรือไม่
จากทฤษฎี “เพศนอกระบบ” ที่ปฏิเสธชัดเจนว่า อย่าจัดคนลงกล่องเพศต่างๆ นี้ ขัดแย้งกับวิธีคิดของรัฐไทย
ในปัจจุบันที่นิยม จัดการ เรื่องเพศของคนในสังคม ผู้เขียนจึงขอท�ำความเข้าใจกับประเด็น “การจัดการสถานภาพ
ชีวิตคู่โดยรัฐ” ให้มากขึ้น โดยจะเป็นการท�ำความเข้าใจผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
เมื่อสังคมไทย ถูกเปลี่ยน ให้เป็นเมือง “ศิวิไลซ์” มากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เรื่องเกี่ยวกับเพศของคน
ในสังคมก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอีกต่อไป แต่กลายมาเป็นหัวข้อการพูดคุยในสังคม บางทีก็เป็นประเด็น
ทางวิชาการด้วยซ�้ำ จะว่าไปแล้วผู้เขียนควรจะกล่าวให้ถูกต้องชัดเจนว่า เรื่องเพศกลายมาเป็นประเด็นส� ำคัญ
ที่เจ้าหน้าที่รัฐไทย “ใช้เป็นเครื่องมือ” ในการน�ำพาประเทศชาติไปสู่ “ความเป็นตะวันตก” ด้วยซ�้ำไป ซึ่งธงชัย
วินิจจะกูลก็เคยกล่าวไว้ว่า รัฐไทยใช้ ความเป็นเพศ ของผู้หญิงไทยเป็นเครื่องมือในการบอกชาวโลกว่ารัฐไทย
ได้ปฏิบัติตาม “มาตรฐานโลก” มาแล้ว (Winichakul, 2000: 528 - 549)
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นอกจากนี้ ยังนักวิชาการอีกหลายคน (ตัวอย่างเช่น Barme, 1993; Copeland, 1993; Fishel, 1999;
ธาวิต, 2544; Kasetsiri, n.d.) ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า รัฐไทยยังใช้ ความเป็นเพศ ของผู้หญิงไทยแสดงความเป็น
ชาตินิยมอีกด้วย ผู้เขียนขอกล่าวย้อนไปถึงตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ความเป็น “ชนชั้นกลาง” ใน
สังคมไทยได้ถือก�ำเนิดขึ้น (Barme, 2002: 9) ชนชั้นกลางในยุคสมัยนั้นมีบทบาทส�ำคัญในการจินตนาการและสร้าง
ลักษณะใหม่ ของคน “ไทย” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน “ลักษณะใหม่” ดังกล่าวจะบ่งชัดว่า “หญิงไทย” ควรจะมี
ลักษณะอย่างไร อันมักจะหมายถึงการกระท�ำที่ “พัฒนาแล้ว” ซึ่งหญิงชนชั้นกลางในสังคมไทยก็มักจะบังคับตนเอง
ให้ด�ำรงตนตามนั้น เพื่อท�ำให้ตนเองให้เป็นคนชนชั้นกลางด้วยเช่นกัน (ก้องสกล, 2545) นอกจากนี้ เมื่อ ลักษณะ
หญิงไทยชนชัน้ กลางตามจินตนาการ ได้ดำ� เนินไปเพือ่ จัดระเบียบเพศวิถขี องหญิงไทยแล้ว สิง่ ใดทีไ่ ม่เป็นไปตามลักษณะ
ที่ได้จินตนาการไว้ก็จะถูกจับตามองว่าเป็นพฤติกรรมของหญิงไม่มีสกุล
ว่าด้วยเรือ่ ง “ความเป็นตะวันตก”5 ทีร่ ฐั ไทยยึดถือว่าเป็นความศิวไิ ลซ์และพยายามจะ “พัฒนา” ประเทศไทย
ตามแบบ “ตะวันตก” ตามจินตนาการนั้น นักวิชาการชื่อ Chakrabarty ซึ่งศึกษาเรื่อง “ความเป็นตะวันตก”
และเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่ง (Chakrabarty, 2000) ว่า “ความเป็นตะวันตก” ในที่นี้หมายถึงความคิด มายาคติ
ของคนในชาติเมืองขึ้นที่มีต่อความเป็นยุโรป เป็นความคิดที่ทึกทักเอาว่าเป็นความจริงของประเทศยุโรป แต่แท้จริง
แล้วเป็นความคิดของคนซึ่งไม่ได้เป็นชาวยุโรป ไม่ได้เกิดและเติบโตในยุโรป ไม่ได้ผ่านประสบการณ์ที่แท้จริงเยี่ยง
ชาวยุโรป แต่เป็นความคิดของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองขึ้นของประเทศยุโรปที่คิดว่าประเทศยุโรปเป็นอย่างไร
อันหมายถึงทั้งเมืองขึ้นแบบถูกยึดครองจริงๆ เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ Chakrabarty ศึกษา หรือ
เมืองขึ้นทางความคิด เช่น ประเทศไทย
มายาคติ ที่มีต่อประเทศยุโรปท�ำให้บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายต่างคิดว่าตนเอง “ด้อยกว่า” และ “ไม่สมบูรณ์”
เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปในมายาคติ ซึ่งก็เลยท�ำให้บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายต่างจินตนาการต่อเนื่องกันไปว่า
หากต้องการจะ “ไม่ด้อย” แต่มีความ “ศิวิไลซ์” เยี่ยง ยุโรปในมายาคติ นั้น บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายก็ต้องรับเอา
“ความเป็นตะวันตก” มายึดมั่นและถือปฏิบัติ เฉกเช่นเดียวกับที่รัฐไทยได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติมายาวนานถึงกว่า
ศตวรรษ เป็นต้น
Chakrabarty (2000) บอกว่าแท้จริงแล้วทุกท้องถิ่นต่างต้องมีชีวิตและประสบการณ์เป็นของตนเองเสมอ
การเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง เช่น จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จากชุมชนเกษตรกรรมสู่ชุมชนอุตสาหกรรม
จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจทุนนิยม จากความต้องการเพียงปัจจัยสี่สู่บริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง
ตามที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้ชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแต่ละคนในแต่ละแห่งหน
ต�ำบลก็จะต้องท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ “โลกปัจจุบนั ” ทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ นไป และ “โลกใบใหม่” ทีก่ ำ� ลังจะเข้ามาแทนที่
โดยธรรมชาติคนทุกคนย่อมมีความคิด ความรู้สึก และกระบวนการท�ำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างแน่นอน และแต่ละคนย่อมอาจจะคิดไม่เหมือนกันได้
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การน�ำเอาความคิดและประสบการณ์แบบยุโรปมาทาบทับบังคับให้ผคู้ นเป็นแบบทีค่ นในยุโรปเคยเป็นมาก่อน
ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้าม ความคิดและประสบการณ์ของผู้คนในแต่ละแห่งหนเป็นอย่างไร
ย่อมควรจะได้รับการเล่าขานบอกต่อตามความจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของทุกท้องถิ่น
เป็นเรื่องราวชีวิตของบ้านเมืองนั้นและผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นอย่างแท้จริง หากจะใช้ภาษาของ Chakrabarty
อธิบายก็ตอ้ งบอกว่าเพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมและความเท่าเทียมในการ [เล่าถึง] การเปลีย่ นแปลงนัน่ เอง จึงนับได้วา่
Chakrabarty เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่พยายามจะเสนอความคิดเชิงวิพากษ์ว่าวิธีคิดและงานเขียนเชิงสังคมศาสตร์
เช่น งานที่เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง สังคม และผู้คน ควรเป็นงานที่เขียนจากมุมมองและประสบการณ์
ของคนชายขอบด้วย ซึ่งในการนี้ Chakrabarty หมายถึงว่าเป็นการน�ำเสนอเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ที่
ไม่ยึดเอาประสบการณ์แบบยุโรปเป็นพื้นฐานในการคิดและการเขียนบอกเรื่องราว
ในนามของ การสร้างชาติ (nationalisation) ซึ่งรัฐชาติมักจะกระท�ำเพื่อให้เกิด อัตลักษณ์ ประจ�ำชาติ
ของตนนั้น กระบวนการที่รัฐชาติเลือกใช้ หากไม่ใช่การน้อมน�ำเอา “ความเป็นตะวันตก” เข้ามาใช้เป็นแบบแผน
ในการเปลีย่ นแปลงบ้านเมือง กฎหมาย สังคมวัฒนธรรม และชีวติ ของผูค้ นดังทีผ่ เู้ ขียนได้น�ำเสนอข้างต้น ก็ยงั มีตวั อย่าง
การทีร่ ฐั ชาติได้ใช้ “ความเป็นท้องถิน่ ” เข้ามาท�ำให้เกิด อัตลักษณ์ ของชาติได้เช่นกัน งานเขียนของ Shelly Errington
(1998) ซึ่งศึกษาเรื่องศิลปะสมัยบรรพกาล ได้วิพากษ์ไว้ว่าศิลปะสมัยบรรพกาลเป็นเรื่องของการอุปโลกน์ (อาจจะ
คล้ายกับการอุปโลกน์ว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามค�ำแหง แทนที่จะเป็นช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4) Errington บอกว่าหน้าทีข่ อง [การอุปโลกน์] ศิลปะสมัยบรรพกาลแต่ละยุคคือ การท�ำให้
คนรุ่นหลังเห็นว่าแต่ละยุคสมัยในอดีตมีความรุ่งเรืองที่สุดในด้านใด และบ้านเมืองผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ยุคสมัยหนึ่งไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งอย่างไร โดยทั้งหมดนี้ใช้ประสบการณ์ยุโรปเป็นศูนย์กลางในการมอง
Errington (1998) พบว่า งานศิลปะสมัยบรรพกาลล้วนพยายามจะสื่อสารผ่านเนื้องานศิลปะให้เห็นว่า
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่ชาวยุโรปเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ทั่วไปในยุโรป ส่วนช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่ชาวยุโรปเชื่อว่าเป็นยุคสมัยใหม่ในยุโรป และสุดท้ายถึงยุคหลังๆ ของคริสต์ศตวรรษที่
20 เป็นช่วงทีโ่ ลกทัง้ ใบได้เปลีย่ นไปเป็นตลาดเสรี (ในมุมมองของชาวยุโรป) สิง่ ทีน่ า่ สนใจในงานวิพากษ์ของ Errington
คือการพูดถึงการย่อส่วน “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” ให้มาอยูใ่ นรูปของงานศิลปะสมัยบรรพกาล แล้วน�ำ “วัฒนธรรม”
ทีเ่ ลือกสรรแล้วนัน้ มาเก็บไว้ตามพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ โดยบอกว่าเป็น “วิถดี งั้ เดิมของชนเผ่า” หรือการน�ำรูปภาพ
ของศิลปกรรมโบราณไปพิมพ์เป็นแผ่นพับเชิญชวนให้คนมาเที่ยวชมศิลปกรรมเหล่านั้นเพื่อ “การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม” หรือการน�ำเรื่องราวในอดีตไปสร้างเป็น “ประเด็นการเรียนรู้” ในศูนย์วัฒนธรรมประจ�ำชาติ หรือ
การจ�ำลอง “งานศิลปะสมัยบรรพกาล” ไปไว้ตามสนามบินประจ�ำชาติเพื่อแสดงความเป็นชาติ
ตัวอย่างเช่น รูปปัน้ ยักษ์ทสี่ นามบินสุวรรณภูมิ ซึง่ ถูกน�ำไปตัง้ ไว้เพือ่ แสดงให้แขกบ้านแขกเมืองเห็นถึงศิลปกรรม
ดัง้ เดิมอันใหญ่โตของชาติไทย รูปปัน้ ยักษ์วดั พระแก้วทีจ่ �ำลองไว้ทสี่ นามบินสุวรรณภูมเิ ป็นตัวอย่างหนึง่ ของการแสดง
ให้เห็นถึง “วัฒนธรรมไทย” ที่ได้ผ่านการคัดสรรเพื่อให้เป็น “ตัวแทน” มาเป็นอย่างดีแล้ว
อ�ำนาจในการคัดสรร “ตัวแทน” ของวัฒนธรรมประจ�ำชาติ ไม่วา่ จะเป็นการคัดสรรจาก “ความเป็นตะวันตก”
ในจินตนาการ หรือเป็นการคัดสรรจาก “ความเป็นท้องถิ่นและวิถีดั้งเดิม” ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากงานศิลปะสมัย
บรรพกาล ทั้งสองแบบต่างล้วนเป็น กระบวนการ ที่รัฐชาติจินตนาการ/อุปโลกน์วัฒนธรรมขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วท�ำให้
วัฒนธรรมชุดนัน้ กลายเป็น “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” ทีพ่ ลเมืองของชาติทกุ คนต้องปฏิบตั ติ ามได้ (institutionalised
knowledge) นักมานุษยวิทยาชื่อ Clifford (1988) เรียก “อ�ำนาจในการคัดสรร” ว่าเป็น authority of
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representation6 ซึ่งส่วนใหญ่มักตกอยู่ในมือของผู้มีอ�ำนาจในชาตินั้น มักกระท�ำในนามของการสร้างชาติ และ
มักใช้ “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” เหล่านั้นมาแสดงความเป็นชาติ แสดงอัตลักษณ์ประจ�ำชาติ และเพื่อเป็นจุดขาย
เชิงวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
สิ่งที่ส�ำคัญนอกเหนือจาก กระบวนการ การใช้อ�ำนาจของรัฐในนามของการสร้างชาติแล้ว แนวคิด พื้นฐาน
อันเป็นหลักคิดส�ำคัญของการอุปโลกน์/จินตนาการนั้นก็มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในกระบวนการสร้างชนชั้นกลาง
ในสังคมไทย แนวคิดพื้นฐานที่ถูกน�ำมาใช้วัดความเป็นคนชนชั้นกลางคือ แนวคิดเรื่องเพศ มีการระบุชัดเจนว่า
“หญิงไทย” ควรจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งผู้หญิงไทยตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มักจะถูกอบรมสั่งสอน
ตั้งแต่เด็กจนโตว่าให้ วางตัว ตามจินตนาการดังกล่าว เช่น เป็นผู้หญิงต้องรู้ว่าเพศตรงกันข้ามคือผู้ชาย ต้องรู้จัก
ระมัดระวังตัวกับเพศตรงกันข้าม ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว แนวคิด เป็นสิ่งที่รัฐชาติต้องมีก่อน เพื่อให้ปฏิบัติการตาม
กระบวนการ สร้างชาติมีความเป็นไปได้
ส�ำหรับผู้เขียนเอง การจินตนาการ/อุปโลกน์วัฒนธรรมขึ้นเป็น “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” เป็นประเด็นทาง
วัฒนธรรมทีน่ า่ สนใจ เพราะการศึกษา “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” ทีร่ ฐั ชาติจนิ ตนาการ/อุปโลกน์ขนึ้ มานัน้ ท�ำให้เข้าใจ
ว่าความคิดแบบใดครอบง�ำคนในยุคสมัยที่เกิด “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” แบบนั้น ครอบง�ำอย่างไรจนเป็นเหตุให้ต้อง
ผลิต “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” ชุดนั้นขึ้นมารองรับ/ต่อรอง อีกทั้งเมื่อรัฐชาติได้น�ำ “วัฒนธรรมประจ�ำชาติ” ซึ่งเป็น
ชุดความรูช้ ดุ ใหม่นนั้ ไปใช้ในการปกครองประเทศแล้ว จะเกิดการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมภายในประเทศชาตินนั้
อย่างไร เป็นต้น
ดังนั้น ในการท�ำความเข้าใจ แนวคิด ของรัฐไทยว่าเหตุใดจึงรับรองสถานภาพชีวิตคู่ให้เพียง “ชายจริง
หญิงแท้” แต่ไม่รับรองชีวิตคู่ระหว่างชายชาย หรือหญิงหญิง จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความใส่ใจและเร่งทบทวน
แนวคิดนี้กันใหม่
นักวิชาการผู้ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการสร้างชาติในประเทศมาหลายทศวรรษ เช่น Reynolds (1994)
ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่า การศึกษาเรื่องเพศในประเทศไทยไม่ควรจะผลิตซ�้ำอีกต่อไปว่าประวัติศาสตร์ของ
ผู้หญิงไทยเป็นมาอย่างไร เพราะท�ำแบบนี้กันมามากพอแล้ว ทางที่ดีควรรู้จักตั้งค�ำถาม วิพากษ์วิจารณ์ และท้าทาย
อ�ำนาจเก่าบางอย่างที่ครอบง�ำและกดทับเรื่องเพศของคนไทยไว้มากกว่า ซึ่งจะว่าไปแล้วองค์ความรู้เกี่ยวกับบุคคล
เพศอื่น หรือ เพศนอกขนบ ในสังคมไทยก็มีมากมายพอสมควร
งานของ Wilson (2004) ที่ศึกษาเรื่อง ทอม - ดี้ พบว่าการยอมรับว่าลูกสาวเป็น ทอม และการยอมรับความ
สัมพันธ์แบบ ทอม - ดี้ ของลูกสาวในสังคมไทยขึน้ อยูก่ บั แต่ละครอบครัว บางบ้านต้องการให้ลกู สาวเป็นฝัง่ เป็นฝาเร็ว
ก็จะเร่งให้มีแฟนและรีบแต่งงาน (กับผู้ชาย) บางบ้านไม่เคยพูดถึงการแต่งงานของลูกสาวเลย (ไม่อยากให้ลูกสาว
แต่งงาน) ขณะที่บางบ้านก็ยอมรับความเป็นทอมของลูกสาวได้ดีมาก โดยมักจะขอเพียงให้ลูกสาวปฏิบัติตัวให้
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน การด�ำรงตนเป็นคนดี การช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
และการดูแลพ่อแม่ ซึ่งเป็นวิถีการยอมรับที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของมัทนา (2539) เกี่ยวกับหญิงรักหญิง
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James Clifford (1988) ใช้ค�ำว่า ‘authority of representation’ เพื่อเตือนสตินักมานุษยวิทยาที่เขียนงานจากมุมมองแบบยุโรป
(eurocentric) ว่าให้ระมัดระวังความคิดของตนเอง การทีน่ กั มานุษยวิทยาเองก็ถกู ครอบง�ำทางความคิด ซึง่ อาจจะรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ก็ตามนัน้
อาจท�ำให้มุมมองที่เขียนงานมานุษยวิทยานั้นขาดความเป็นจริงตามมุมมองของคนท้องถิ่นได้
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ในกรุงเทพมหานครที่พบว่า ทอม ในสังคมไทยส่วนใหญ่สามารถด�ำรงตนอยู่ได้และเป็นที่ยอมรับภายในครอบครัว
ของตัวเอง เพราะไม่ละทิ้งหน้าที่ของความเป็นลูกสาวที่ต้องช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของ Sinnott
(2004) อธิบายว่า ทอม ในสังคมไทยชอบ ความเป็นทอม ของตนเอง เพราะ ความเป็นทอม เป็นทางออกให้เขา
“หลุด” จากความเป็นผู้หญิง โดย ทอม คนไทยหลายคนบอกว่าชอบไปศึกษาต่อต่างประเทศให้ได้ปริญญาด้าน
บริหารธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถกลับมาท�ำงานในต�ำแหน่งที่ไม่ถูกบังคับให้สวมกระโปรงท�ำงาน
แม้เราจะพบเห็นอยู่ทุกวันว่า สังคมไทยมีคนไทยที่เป็นคน เพศนอกขนบ จ�ำนวนมากมาย และคนเหล่านี้
สามารถใช้ชีวิตภายในครอบครัวของตัวเอง ท่ามกลางเพื่อนฝูง และในสังคมไทยได้อย่างเปิดเผย แต่ก็ทราบกันดีว่า
การด�ำเนินชีวิตทางเพศที่เป็นแบบ เพศนอกขนบ ของพวกเขา ไม่ใช่วิถีทางเพศที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างได้
(institutionalised knowledge) เพศนอกขนบ ไม่ใช่วิถีทางเพศที่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
สื่อมวลชน สถาบันกฎหมาย สถาบันการปกครอง สถาบันการเงิน สถาบันศาสนาในประเทศไทย สามารถยอมรับให้
พลเมืองของชาติปฏิบัติตามได้อย่างหน้าชื่นตาบาน
ที่ส�ำคัญคือ แนวคิด ของรัฐไทย ระบบราชการไทย และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคล เพศอื่น
ก็ยงั คงสวนกระแสกับความต้องการของคน เพศนอกขนบ เพราะแนวนโยบายของรัฐไม่คมุ้ ครองสิทธิพลเมืองของคน
เพศนอกขนบ เช่น ค�ำน�ำหน้านามยังคงแบ่งเป็น 2 เพศคือเพศชายและหญิง (ไม่มเี พศอืน่ ) รัฐไทยยังไม่รบั รองสถานภาพ
ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีเพศนอกขนบ ส่งผลให้ชายชายหรือหญิงหญิงยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายไทยได้ นอกจากนี้ แนวคิด ของรัฐไทยยังสวนกระแสกับองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ เพศนอกขนบ ตามทฤษฎี queer
theory เพราะ แนวคิด ของรัฐไทยพยายามจะจัดระเบียบแบบแผนให้แก่คน เพศนอกขนบ ทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�ำ
เป็นอย่างยิ่ง
การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมในสังคมไทยนับตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลง แนวคิด
เรื่องเพศให้มี “ความเป็นตะวันตก” เช่นนานาอารยประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมอังกฤษ
โบราณยุคพระราชินีวิคตอเรีย ซึ่งเรืองอ�ำนาจระหว่าง พ.ศ. 2380 - 2444 ในยุคสมัยนั้นผู้หญิงต้องวางตัวเรียบร้อย
สวมเสื้อผ้ามิดชิด เพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะต้องเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่าง หนึ่งชายหนึ่งหญิง ที่อายุรุ่นราว
คราวเดียวกัน เป็นชายหญิงที่แต่งงานกันแล้วและต้องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบสกุล ไม่ใช่เพื่อความสนุก ไม่ใช่
เพื่อตอบสนองตัณหา ไม่ใช่เพื่อการหารายได้ และต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ส่วนตัวมิดชิด
ความคิดเรื่องเพศตั้งแต่สมัยวิคตอเรียนี้ นักวิชาการชื่อ Rubin (1984) บอกว่าเป็น ความคิดเรื่องเพศ ที่ได้รับ
การสอนต่อบอกต่อจนกลายมาเป็น บรรทัดฐานในเรื่องเพศ ในหลายสังคมจนถึงยุคปัจจุบัน งานเขียนของ Rubin
ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางเพราะได้วพิ ากษ์ บรรทัดฐาน เรือ่ งเพศดังกล่าวว่า เป็นเหตุให้สงั คมมนุษย์กลายเป็น
สังคม 2 มาตรฐานทีน่ ยิ มตัดสินความดีงามของมนุษย์ดว้ ยพฤติกรรมทางเพศ หากใครสามารถปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐาน
ได้ก็เป็นคนดี ใครออกนอกรีตนอกรอยก็เป็นคนไม่ดี การวิพากษ์ของ Rubin ท�ำให้ ความเป็นเพศ และ ความสัมพันธ์
ทางเพศ ทุกรูปแบบในทุกสังคมกลับมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่ควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง และ ความเป็นเพศ
ทุกรูปแบบจะต้องมีพื้นที่ทางสังคมด้วย
ส�ำหรับสังคมไทยซึง่ มี ความคิดเรือ่ งเพศ แบบนีเ้ ป็นบรรทัดฐาน ดังจะเห็นได้จากการก่อตัวของชนชัน้ กลางใน
สังคมไทยที่ต้องการให้ประเทศชาติมีความ “ศิวิไลซ์” โดยก�ำหนดให้หญิงไทยชนชั้นกลางต้องมีพฤติกรรมทางเพศ
เหมาะสม กับความเป็นหญิงชนชั้นกลาง (Barme, 2002) โดยต้องรักนวลสงวนตัวกับ เพศตรงกันข้าม (Tharawan,

รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ 153

2009) นัน้ ความคิดเรือ่ งเพศ แบบนีย้ อ่ มส่งผลให้เพศสัมพันธ์ระหว่าง ชายชาย หรือ หญิงหญิง กลายเป็นเพศสัมพันธ์
ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตาม บรรทัดฐาน ของสังคมไทย
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาชาติไทยให้มี “ความเป็นตะวันตก” โดยพยายามจะเชือ่ มโยงกับการก่อตัวของชนชัน้
กลางในยุโรปที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องพฤติกรรมทางเพศและคุณสมบัติของอัศวิน (Mosse, 1985) ก็ไม่สามารถเป็น
ตะวันตกได้แนบสนิททุกส่วน สังคมไทยยังมีบริบทท้องถิ่น เช่น ระบบศักดินา ระบบอาวุโส ระบบคุณค่าเรื่องความ
กตัญญู ซึ่งเป็นปัจจัยท�ำให้ “ชนชั้นกลาง” ในสังคมไทยไม่เป็นแบบ “ตะวันตก” อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับแนวคิด
เพศนอกขนบ ในสังคมไทย บริบทไทยย่อมเอื้อให้คนไทย เพศนอกขนบ มีวิถีการด�ำเนินชีวิต ตลอดจนการจัดการ
ความรักและชีวิตคู่ เพศนอกขนบ ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย
ด้วยเหตุฉะนี้ ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาว่าคนไทย เพศนอกขนบ ด�ำเนินชีวิตคู่ เพศนอกขนบ โดยไม่ได้รับ
การรับรองทางกฎหมายจากรัฐอย่างไร เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องนี้ในสังคมไทยต่อไป

3. องค์ความรู้คนชายขอบสู่องค์ความรู้สังคม
อันที่จริงเราสามารถมองร่างกายมนุษย์โดยไม่ใช้ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาก็ได้ หากยังนิยม
วิทยาศาสตร์ ก็สามารถใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Erikson หรือทฤษฎีวิวัฒนาการ
ของ Darwin หากต้องการเปลี่ยนมุมมองไปสู่แนวคิดด้านสังคมศาสตร์บ้าง ก็มีแนวคิดด้านสังคมศาสตร์อีกหลาย
แนวคิดที่เราสามารถเลือกใช้อธิบายเพศวิถีของมนุษย์ได้ ซึ่งหากรัฐไทยเลือกใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
หรือทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทลี่ ะเอียดอ่อนต่อความเป็นมนุษย์มากกว่า รัฐไทยอาจจะสามารถก�ำหนดนโยบายทีป่ กป้อง
คุ้มครองสิทธิพลเมืองของคนไทยทุกคนได้มากกว่า เลือกปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้อยกว่า
ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ “ป๋าหมาย”7 ผู้ซึ่งมีเพศหญิงโดยก�ำเนิด แต่ใช้ค�ำแทนตัวเองว่า “ผม” ป๋าหมาย
อายุย่าง 55 ปีในวันที่เราพูดคุยกัน เรื่องราวที่คุยกันเป็นความเจ็บปวดชอกช�้ำใจของป๋าหมายที่ถูก เมีย ทิ้ง ทั้งที่
อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันมานานถึง 17 ปี
“ผมให้จนหมดทุกอย่าง ทุกอย่างจริงๆ บ้านหลังนึง 3 ห้องนอน ผมก็สร้างให้ ลูกเรียนที่โปลิ อ่ะพ่อ ...
ไม่มีตังค์ค่าเทอม เทอมนึงหมื่นกว่าแก่ๆ ผมก็ไปหามาให้ก่อน แล้วก็ไปท�ำงานใช้คืนเขา ข้าวสารไม่มี
ไข่ไม่มี ผมทั้งนั้น เนี่ย ลุงเดชรู้ดี งานฤดูหนาวทุกปี ผมรับจ้างลุงเดชรับฝากรถ คืนละ 200 บาท
มีอะไรให้ท�ำผมท�ำหมด แต่ผมกินเหล้า ผมสูบบุหรี่ ผมยอมรับ แต่ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะ กินก็กินที่นี่
บ้านแม่หลวง (ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน) กินแล้วก็กลับบ้าน กินข้าว นอน...”
ป๋าหมายยุติความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่คบหากันฉันท์สามีภรรยามาแล้ว 6 ปี ป๋าหมายเล่าว่า 2 ปีแรกเป็น
ช่วงเวลาที่เขาดื่มเหล้าต่างน�้ำ เพราะความเศร้าโศกเสียใจที่ ครอบครัวที่เคยอบอุ่น ต้องสูญสิ้นไป ป๋าหมายต้อง
เหลือเพียงตัวคนเดียวและงานรับจ้างที่ท�ำไปวันๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายใดอีกต่อไป
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154 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

“ทุกวันนี้เขาก็โทรมาหาบ้าง ... พ่อ ... อยู่ไหน ผมก็บอกขับรถอยู่ ผมขับรถส่งน�้ำ ผมก็ถามมีอะไร
เขาก็บอกไม่มีอะไร ... [ผู้เขียนถาม: เขายังคิดถึงอยู่หรือเปล่า] ... ผมก็ไม่รู้ แต่เขาเคยร้องไห้ เขามาหา
ผมที่บ้าน บอกว่าจะมาเอาเสื้อผ้า เขาก็มาเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในตู้เหมือนเดิมหมด เขาร้องไห้ เขาถาม
ว่าท�ำไมไม่ทิ้งของของเขาเลย ผมบอกว่าผมไม่สามารถทิ้งคุณออกจากใจผมได้ ท�ำไมผมจะต้องทิ้งของ
ของคุณ ... [ผู้เขียนถาม: แล้วลูกล่ะคะ] ... ลูกชายนะ ผมก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก เป็นลูกเมียผมนี่แหละ
พอเลิกกันลูกก็ไปกับแม่เขา ตอนนี้ก็โตแล้ว ท�ำงานแล้ว ก็ไม่ค่อยอะไรเพราะเป็นลูกชาย ...”
ในความเป็น “ผู้ชาย” และเป็นหัวหน้าครอบครัวของป๋าหมาย “ผู้ชาย” คนนี้ คิดว่าเขาได้ท�ำทุกอย่างที่ผู้ชาย
คนหนึ่งพึงปฏิบัติต่อภรรยาและลูก ป๋าหมายหาเงินเข้าบ้าน เมีย เป็นผู้ท�ำให้บ้านกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
ป๋าหมายอาศัยอยูใ่ นชุมชนดัง้ เดิมทีต่ นเองเกิดและเติบโตขึน้ มา นอกเหนือจากลุงเดชเพือ่ นสนิทและแม่หลวงผูข้ ายเหล้า
ให้ป๋าหมาย สมาชิกชุมชนคนอื่นก็รับทราบดีว่าป๋าหมายเป็น คนปู๊เมีย หรือผู้ชายในร่างผู้หญิง ผู้คนในชุมชน
ไม่เคยท�ำให้ป๋าหมายรู้สึกด้อยคุณค่าหรือมีปมด้อย ตรงกันข้าม ในสมัยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต� ำบล
ครั้งต่อไป ป๋าหมายจะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยสโลแกนส่วนตัวว่า “เรียกได้ตลอดเวลา ต้องป๋า [ชื่อจริง] ปู๊เมีย”
แม้ แนวคิดบทบาททางเพศ จะท�ำให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่า บทบาททางเพศ เป็นสิ่งที่สังคมก�ำหนด
ขึ้นมา ไม่ใช่คุณสมบัติตายตัวที่ติดตัวเพศหญิงหรือเพศชายมาแต่กำ� เนิด แต่การปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคม
ได้กำ� หนดไว้ เช่น ชายต้องหาเลีย้ งครอบครัว หญิงต้องดูแลบ้านและเลีย้ งลูก ก็ยงั คงเป็นสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่ในสังคมไทย
นิยมประพฤติปฏิบัตติ าม หรือประพฤติปฏิบตั ติ ามแล้วรู้สกึ ปิติ อิม่ เอิบ เป็นคนดี เป็นทีย่ อมรับของสังคม มุมมองทาง
สังคมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องบทบาททางเพศ (gender role) เป็นแนวคิดทรงพลังที่กำ� หนดความเป็นคนดี/คนไม่ดี
ในสังคมไทยได้ อีกทัง้ ก�ำหนดความภาคภูมใิ จส่วนบุคคลได้/ไม่ได้อกี ด้วย จึงไม่นา่ แปลกใจว่าสิง่ ทีย่ ดึ เหนีย่ วให้ปา๋ หมาย
ด�ำรงอยู่ได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง คือ “ความเป็นชาย” ตามบทบาททางเพศที่ป๋าหมาย
ได้รับการหล่อหลอมบ่มเพาะมาตลอดชีวิตนั่นเอง
แม้ป๋าหมายจะไม่มีสิทธิขอการรับรองและคุ้มครองสถานภาพชีวิตคู่ได้เยี่ยง “ชายจริง” หรือ “หญิงแท้”
และแม้ป๋าหมายจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ความเป็นพ่อ ที่เลี้ยงลูกชายคนหนึ่งมากับมือ แต่ป๋าหมายไม่เคยรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยคุณค่า เพราะในความเป็น “ผูช้ าย” ทีม่ ลี กู และเมีย ป๋าหมายด�ำรงตนเป็นหัวหน้าครอบครัวทีส่ มบูรณ์มาโดยตลอด
ข้อบังคับของราชการไทยต่างหาก แนวคิดเรื่อง “ครอบครัว” ของรัฐไทยที่ยึดอวัยวะเพศมากกว่าบทบาททางเพศ
(ตามบรรทัดฐานสังคมไทย) ของป๋าหมายต่างหาก ที่ไม่เคยให้ความสนใจกับความสมบูรณ์แบบในฐานะผู้ชายของ
ป๋าหมายเลย
แนวคิดบทบาททางเพศยังปรากฏว่า มีอทิ ธิพลต่อผูห้ ญิงไทยด้วยเช่นกัน ดังเช่นในการศึกษา “วิถชี วี ติ และชีวติ
ครอบครัวของหญิงรักหญิง” มัทนา (2539) พบว่าการท�ำหน้าที่ ลูกสาว ครบสมบูรณ์ กล่าวคือสามารถอยูโ่ ยงปรนนิบตั ิ
ดูแลบุพการีเยี่ยงลูกสาวพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา เช่น ไม่ละทิ้งยามเจ็บป่วย หุงหาอาหารให้รับประทานในยามปกติ
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเพิ่มคุณค่าความเป็นคนให้แก่หญิงรักหญิงได้เป็นอย่างดี ดังนั้น แม้มนุษย์เพศหญิงจะเกิดมา
“ผิดปกติ” เพราะรักผูห้ ญิงด้วยกัน แต่หญิงรักหญิงนัน้ ก็ยงั สามารถเป็นคนดีได้ดว้ ยการใช้สถานะ ลูกสาว ในการบ�ำรุง
บุพการีให้สมบูรณ์เยี่ยง ลูกสาว พึงปฏิบัติต่อบิดามารดา ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ บทบาทของลูกสาว ในรูปแบบนี้
เป็นสิ่งที่ ประไพ8 รับไว้ปฏิบัติเช่นกัน
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รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ 155

“ต้องเรียกว่าหนูโชคดีค่ะ พ่อหนูเป็นต�ำรวจ แม่เป็นครู แม่เนี่ย เข้าใจหนูอยู่แล้ว แต่พ่อน่ะ
ต้องยอมรับเลยว่าพ่อเปลี่ยนไปเยอะมากกกกกกค่ะ (ลากเสียงยาว) ตอนนี้พ่อหนูเป็นวิทยากรกับ
หนูได้ หนูภูมิใจมาก ตอนนี้ครอบครัวแฮปปี้สุดๆ ค่ะ”
ประไพเป็นกะเทยอายุ 29 ปี มีคู่ชีวิตเป็นชายหนุ่มวัยเดียวกันชื่อบัญชา ทั้งคู่อยู่กินกันในฐานะสามีภรรยามา
แล้ว 5 ปี ประไพเป็นนักกิจกรรมต่อสู้เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ต้องเดินทางไปบรรยายในสถานศึกษา
ทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาเรื่องเพศวิถีและเพศสัมพันธ์ปลอดภัย หลายครั้งประไพ
ได้ขอให้พ่อมาเป็นวิทยากรร่วมบรรยายด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องรณรงค์ให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานที่เป็น
กะเทย หรือในกรณีที่ต้องเพิ่มทักษะในการดูแลเยาวชนที่เป็นกะเทยให้แก่ผู้ปกครอง ก่อนจะมาถึงวันที่ประไพบอก
ว่าครอบครัวมีความสุขมากนั้น ประไพเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเธอยังเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ผู้เขียนฟังว่า
“ตอนอายุ 13 - 14 พ่อจะด่ามาก เหมือนเขาเกลียดเราไปเลยนะตอนนั้น แต่จะให้เราท�ำยังไงล่ะ...
หนูก็ท�ำตัวตามปกตินะ ท�ำกับข้าว กวาดบ้านถูบ้าน ซักผ้ารีดผ้าอะไรของหนูไป ท�ำเป็นกิจวัตรตั้งแต่
เด็ก หนูสนิทกับแม่ เป็นลูกสาว กับพ่อนี่เราต้องหลบไว้ก่อน ... [ผู้เขียนถาม: น้องชายท�ำงานบ้านด้วย
ไหม] ... ไม่ค่ะ เขาก็ตามประสาเด็กผู้ชายทั่วไป ... หนูยึดงานบ้านไว้คนเดียว (หัวเราะ) เราคงชอบท�ำ
ด้วย อาจจะเพราะคิดว่ามันเป็นงานของเรามากกว่าของน้องชาย ทุกวันนี้หนูก็ท� ำทุกอย่างนะคะ
อย่างตอนนั้นแม่ต้องผ่าตัด หนูก็ต้องไปอยู่ดูแลเลย ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลจนถึงกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
บัญชาก็ไปอยู่ด้วย เขาก็จะนั่งคุยกับพ่อไป เราก็ดูแลจนแม่หายดี ... คือชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้อ่ะค่ะ
พ่อก็ต้องยอมรับว่าพ่อมีลูกสาวกับลูกชาย เราก็ท�ำหน้าที่ (“ลูกสาว”) ของเราครบถ้วน ถึงตอนนี้
20 กว่าปีแล้ว พ่อก็บอกว่าลูกผมเป็นกะเทย รับบัญชาเป็นลูกเขยได้ ทุกวันนี้พ่อก็ภูมิใจในตัวหนูนะ
แบบว่าโอ้โฮ... มีลูกออกทีวีบ่อยๆ ลงหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ... (หัวเราะ)”
ในความเป็น “ลูกสาว” ของประไพ เธอเชื่อว่าได้ท�ำหน้าที่ความเป็น ลูกสาว ที่ดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ประไพช่วยมารดาท�ำงานบ้านทุกอย่างตั้งแต่วัยเด็ก ในบรรดาพี่น้อง 2 คนคือเธอและน้องชาย ประไพถูกวางตัว
ให้เป็นผู้ดูแลบุพการีโดยอัตโนมัติ เพราะเป็น “ลูกสาว” ซึ่งประไพบอกว่าก็ยินดีและชื่นชอบการท�ำหน้าที่ ลูกสาว
ตามบรรทัดฐานบทบาททางเพศในสังคมไทยจากใจจริง
บรรทัดฐานเรื่องเพศ ได้บ่มเพาะให้รัฐไทยเชื่ออย่างสนิทใจว่า ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์เป็นไปตาม
ทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เท่านั้น พูดง่ายๆ คือ รัฐไทยเชื่อว่า ตามธรรมชาติ อวัยวะเพศชายต้องคู่กับ
อวัยวะเพศหญิงเท่านั้น ความเชื่ออย่างสนิทใจในทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ท� ำให้รัฐไทยก�ำหนดค�ำศัพท์
ทีใ่ ช้ระบุสถานภาพชีวติ คูข่ องคนไทยไว้ 5 ค�ำ ได้แก่คำ� ว่า โสด สมรส หม้าย หย่า แยก และในค�ำว่า สถานภาพสมรส นัน้
รัฐไทยหมายความว่าเป็นการสมรสกันระหว่าง ชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เท่านั้น การจัดประเภทครอบครัวในสังคมไทย
จึงมีครอบครัวเพียงประเภทเดียวที่เป็นครอบครัวถูกต้องตามกฎหมาย นั่นคือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยชายหนึ่ง
หญิงหนึ่งที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย นอกจากนี้ ด้วยความที่สังคมไทยเชื่อในหลักกายวิภาคศาสตร์
อย่างสนิทใจ ครอบครัวที่มักจะเป็นที่ยอมรับมากที่สุดตามบรรทัดฐานของสังคมไทย ย่อมหมายถึง “ครอบครัว”
ตามกฎหมายที่มีบุตรอันเกิดจากการสมรสตามกฎหมายของชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เพราะนั่นหมายถึงผลลัพธ์ที่อวัยวะ
เพศชายและอวัยวะเพศหญิงสามารถท�ำงานได้สมบูรณ์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์แล้ว
“พี่อายุ 51 นันทาอายุ 45 อยู่กันมา 25 ปีแล้ว ... อยากรู้อะไรอีก (หัวเราะ) ... พี่เนี่ยมีแฟนผู้หญิง
มาตลอด แต่นันทาเคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อน เขาคบกันนานเหมือนกัน เกือบแต่งงานด้วยมั๊ง
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แต่ เ ขาก็ ร ะหองระแหงกั น พี่ เ องตอนนั้ น ก็ มี ป ั ญ หากั บ แฟน แต่ ค วามที่ เ ราท�ำ งานที่ เ ดี ย วกั น ไง
แล้วต่างคนต่างมีปัญหากับแฟนด้วย มันก็... ไปๆ มาๆ มันก็ลงเอยกันเอง สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ
ประมาณนั้น ... [ผู้เขียนถาม: ตั้งใจเลยไหมคะว่าจะอยู่เป็นคู่กันตลอดไป] ... พี่ว่าเราอยู่กันมาแล้วมัน
ใช่มาเรื่อยๆ มากกว่า ใช่ไหม ใครจะไปบังคับใครได้ คนเราก็มีสิทธิเลือกได้ทั้งนั้น มันฝืนใจที่แท้จริง
ของตัวเองไม่ได้หรอก มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ใช่ก็คือใช่ เราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดส�ำหรับเรานั่นแหละ
ทุกคนเลย... พี่ว่าความลงตัวนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่”
บทสัมภาษณ์ของ ค�ำหล้า9 (อายุ 51 ปี) ข้างต้น ซึ่งคือหญิงรักหญิงคนหนึ่ง ท�ำให้ผู้เขียนตั้งค�ำถามกับ แนวคิด
เรื่องเพศ ของรัฐไทย ซึ่งราชการไทยได้ใช้ก�ำหนดสถานภาพสมรสตามกฎหมายของคนในชาติมาโดยตลอด
บทสัมภาษณ์ของค�ำหล้าท�ำให้ผู้เขียนมองเห็นภาพชีวิตของคนไทยจ�ำนวนนับไม่ถ้วนอย่างชัดเจนมากขึ้น เหล่านี้
เป็นภาพชีวิตปกติของผู้คนจ�ำนวนมากที่ผู้เขียนพบเจอตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน คนเหล่านี้มีทั้งคนที่
ผู้เขียนเคยพบเห็นแต่ไม่รู้จัก เคยได้ยินเรื่องราวแต่ไม่รู้จัก และรวมถึงผู้คนซึ่งผู้เขียนรู้จักดีในฐานะต่างๆ เมื่อผู้เขียน
ขอให้ค�ำหล้าเล่าความเป็นมาของชีวิตคู่ของเขาให้ฟังอีก ค�ำหล้าเล่าต่อแบบสบายๆ ด้วยสีหน้ามีความสุข และด้วย
ท่าทีมั่นใจในตนเองว่า
“ชีวิตคู่มันก็... พี่ก็ท�ำงานชุมชนนะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นันทาเขาก็ท�ำงานชุมชนเหมือนกัน มีโครงการ
เกี่ยวกับเยาวชนบ้าง สิ่งแวดล้อมบ้าง เมื่อก่อนเขาก็ท�ำเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ พี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ทุกวัน ไปไหนก็ไปด้วยกันมาด้วยกันยังงี้แหละ เมื่อก่อนพี่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เราไปไหนคนก็จะ
ถามว่านันทาไม่มาเหรอ ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเขาก็เรียกเราพ่อหลวง เรียกนันทาว่าแม่หลวง
เราก็รู้ว่านี่คือเขายอมรับว่าเราเป็นคู่กัน ... [ผู้เขียนถาม: คิดอยากจะมีลูกกันไหมคะ] ... นันทาเขา
อยากมีลูก พี่ยังไงก็ได้ แต่เราคิดเหมือนกันว่าถ้ามีก็เอาหลานมาเลี้ยงดีกว่านะ เป็นคนอื่นไปเลยนี่
ไม่เอา”
เสียงของผู้ใหญ่บ้านหญิงชัดเจนมั่นคง ประสบการณ์หลายปีในฐานะนักปกครองท� ำให้ค�ำหล้ามีบุคลิกความ
เป็นผู้น�ำสูง เขาเป็นผู้ริเริ่มโครงการขยะหมู่บ้านให้แก่ลูกบ้านในความดูแลของตัวเอง รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะ
หน้าบ้านตนเอง ให้ผู้ใหญ่ไม่เผาขยะและกิ่งไม้แห้ง ให้เยาวชนใส่ใจการรีไซเคิลด้วยเทคนิคการขายกระดาษและ
ขวดใช้แล้วเป็นรายได้พิเศษ และให้ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน ค�ำหล้าเป็น
ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน นอกจากงานพัฒนาชุมชนหลายด้าน ชาวบ้านยังถามหาการปรากฏตัวและ
ความช่วยเหลือของค�ำหล้า ไม่ว่าจะในงานศพ งานบวช งานแต่งงาน และอื่นๆ ตามประเพณีของหมู่บ้าน
บ้านพักส่วนตัวของค�ำหล้าและนันทาเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว อยู่อาศัยกันเพียง 2 คน ภายในตัวบ้าน
บางส่วนและรอบบ้านบางส่วนจัดเป็นสถานที่ท�ำงาน ชาวบ้านสามารถแวะมานั่งพูดคุยปรึกษาหารือได้ บางครั้งใช้
เป็นสถานที่ประชุมชาวบ้าน ในยามปกติค�ำหล้าและนันทาใช้เป็นบริเวณรับประทานอาหาร และใช้ส�ำหรับเป็นที่ตั้ง
ของราวตากผ้าเมื่อฝนตก เป็นที่จอดรถ และเป็นที่เก็บของ การด�ำเนินชีวิต “สมรส” ของค�ำหล้าและนันทาเป็นไป
ดังเช่นชีวิตสมรสตามกฎหมายของ “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” โดยทั่วไป กล่าวคือประกอบไปด้วยการมีที่พักอาศัยอยู่
ร่วมกัน การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมกัน การที่ต่างฝ่ายต่างมีกิจวัตรประจ�ำวันในส่วนของตนเองและ
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ในส่วนที่ปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนถึงสิ่งที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการมีชีวิตคู่ร่วมกัน นั่นคือการที่ทั้งค�ำหล้าและนันทา
มีความรักความผูกพันและความรับผิดชอบต่อชีวิตของกันและกันทุกวัน
จากการสัมภาษณ์และการสังเกตของผู้เขียน ชีวิตคู่ของค�ำหล้าและนันทา และตลอดจนถึงชีวิตคู่ของ คนเพศ
นอกขนบ ที่ผู้เขียนพบเห็นและรับรู้ในสังคมไทย ล้วนเป็นการด�ำเนินชีวิตคู่ดังที่คำ� หล้ากล่าวไว้ว่า “ใครจะไปบังคับ
ใครได้ คนเราก็มีสิทธิเลือกได้ทั้งนั้น มันฝืนใจที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้หรอก ... เราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดส�ำหรับเรา
นั่นแหละ ทุกคนเลย ... พี่ว่าความลงตัวนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่” ค�ำกล่าวตรงไปตรงมาที่ออกจากชีวิตจริงและ
ประสบการณ์ชีวิตคู่แบบ เพศนอกขนบ ตลอดเวลา 25 ปีของนักปกครองคนนี้ เป็นค�ำกล่าวที่ผู้เขียนพบว่า สมควร
ถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับแนวคิดตามทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ที่ครอบง�ำกรมการปกครองในปัจจุบัน
การพิจารณาความจริงว่าคน เพศนอกขนบ ในสังคมไทยจัดการความรักและชีวิตคู่แบบ เพศนอกขนบ
ของเขาอย่างไร ถือว่าเป็นการพิจารณาน�ำเอา องค์ความรู้ของคนชายขอบ ไปเป็น บรรทัดฐาน ในการให้ความรู้
แก่สังคมได้ ดังนั้น แทนที่จะใช้แนวคิดตามทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ รัฐไทยในฐานะผู้เบียดขับให้คน
เพศนอกขนบ กลายเป็น คนชายขอบ สามารถเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้ แล้วเลือกใช้หลักการสิทธิมนุษยชนแทน อีกทั้ง
ยังสามารถท�ำให้ การปฏิบัติต่อคนเพศนอกขนบ เป็นไปเยี่ยงผู้มีสิทธิพลเมืองอย่างแท้จริง เฉกเช่นเดียวกับคนไทย
“ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” ที่ เลือก จะมีความรัก และ/หรือ ชีวิตคู่กับคนเพศตรงกันข้าม
สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน เพศนอกขนบ ในสังคมไทยคือ เรื่อง การให้ความหมาย
กับค�ำว่าการอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยาของคน เพศนอกขนบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ด้วยกันภายใต้กฎหมายไทย
ที่ไม่ให้ความส�ำคัญกับสถานภาพชีวิตคู่ของคน เพศนอกขนบ เลย ผู้เขียนพบว่าคน เพศนอกขนบ ในบริบทสังคม
วัฒนธรรมไทยจ�ำนวนมาก ไม่สนใจและไม่ให้ความส�ำคัญ กับประเด็นทางกฎหมายดังกล่าว หลายคนให้ความเห็นว่า
ไม่มีความจ�ำเป็นที่ทางการจะต้องรับรองการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขา สาเหตุเป็นเพราะพวกเขาสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
โดยไม่เดือดร้อน สามารถท�ำมาหากินได้ตามปกติ พ่อแม่ญาติพนี่ อ้ งยอมรับชีวติ คูแ่ บบ เพศนอกขนบ หลายคนมองว่า
การอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ตามกฎหมายไม่นา่ จะท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ดีขนึ้ ไม่วา่ จะในแง่มมุ ใด
การพูดคุยกับคน เพศนอกขนบ ในประเด็นกฎหมายนี้ ท�ำให้ผู้เขียนหวนนึกถึงค�ำกล่าวในสังคมไทยที่ว่า
กินเรื่องใหญ่ ตายเรื่องกลาง ตารางเรื่องเล็ก ซึ่งบ่งบอกความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ยวกับชีวิต
ประจ�ำวันและข้อกฎหมายของประเทศ ว่าคนไทยมักจะด�ำเนินชีวิตโดยคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว
การท�ำมาหากินทุกวันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่า แนวคิดตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยดังกล่าวนี้ถูกสะท้อนให้เห็น
ในค�ำสัมภาษณ์ของคน เพศนอกขนบ หลายคน ผู้เขียนพบว่าปัจจัยที่คู่รักเพศเดียวกันให้ความส� ำคัญมากที่สุด
ไม่ใช่ประเด็นกฎหมาย แต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิตและ การใช้ชีวิตร่วมกัน
“พ่อแม่พี่มาจากเมืองจีน เราเป็นลูกคนสุดท้อง พ่อแม่พี่น้องท�ำมาหากินมีทรัพย์สินกันหมดนะ
เราเป็นคุณหนูแทบจะไม่ต้องท�ำอะไรเลย แต่พอมาอยู่กับคนนี้ [คู่ชีวิต] แรกทีเดียวก็ออกมาอยู่หอพัก
กับเขา แล้วก็ออกไปปลูกกระต๊อบอยู่กัน พี่เคยชวนเขาไปท�ำธุรกิจกับทางโน้นนะ [บ้านพี่น้อง] เขาก็
บอกจะอยู่ที่นี่แหละ ทีนี้พอเราอยู่กับคนนี้นานเข้า รับจ้างรายวันไปเรื่อย คนนี้เขาก็ท�ำงานโรงงาน ...
มันก็เหมือนดวงชะตามันเข้ากันดีแม้จะอยู่กระต๊อบนะ (หัวเราะ) ... จนในที่สุดพี่สาวคนโตก็เลยต้อง
มาช่วยดูที่ให้ เพราะพวกญาติพี่น้องจากกรุงเทพก็เริ่มถามหาว่าเราหายไปไหน จะพาญาติมาเยี่ยมเรา
ที่กระต๊อบก็คงไม่ได้ พี่สาวเขาก็เลยมาลงทุนตึกนี้ให้ เสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาของมาขาย ตัวพี่เองเป็นคน
คิดว่าจะซื้ออะไรมาขาย ส่วนคนนี้เป็นคนออกไปซื้อของตามที่พี่จดให้ แล้วก็เอามาช่วยกันขายหน้า
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ร้าน เมื่อก่อนเวลาออกไปขายข้างนอก ก็ให้คนนี้เอาไปเดินขาย ได้เงินมาเท่าไหร่พี่เป็นคนเก็บหมด
พี่จะเป็นคนบริหารทั้งรายรับรายจ่าย ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่สบาย ไม่มีหนี้สิน เราท� ำด้วยกันมาอย่างนี้
เกือบ 20 ปีแล้ว ญาติพี่น้องก็ไม่ว่าอะไรแล้ว เขาคงคิดว่าเพราะเราสองคนดวงสมพงศ์กัน อยู่กันแล้ว
ท�ำมาค้าขึ้น คนจีนก็จะมองแบบนี้”
ค�ำว่า “ท�ำมาค้าขึ้น” ในค�ำบอกเล่าข้างต้นของ เจ๊กิม10 (อายุ 58 ปี) หมายถึงการเป็นเจ้าของร้านขายของช�ำ
ขนาดกลางในย่านชุมชน ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นหลังใหม่ แบ่งชั้นล่างสุดเป็นร้านค้า ชั้นลอยเป็นห้องเก็บของ
ชั้นสองเป็นห้องอาหารและพักผ่อน และชั้นสามเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านทั้งสองคือ เจ๊กิมและคู่ชีวิตวัย 47 ปี
ชื่อแตน นอกจากร้านขายของช�ำนี้แล้ว เจ๊กิมและแตนยังมีธุรกิจหอพักขนาดหกห้องรวม 2 แห่งและบ้านเช่า
ขนาดเล็กอีก 3 หลังด้วย คูร่ กั เพศเดียวกันทัง้ สองช่วยกันเล่าให้ผเู้ ขียนฟังว่า ต่างช่วยเหลือกันและกันในการประกอบ
ธุรกิจครอบครัวทั้งหมดอย่างไร เจ๊กิมเล่าให้ฟังเป็นพิเศษว่าเมื่อประมาณกว่า 20 ปีที่แล้วที่ทั้งสองเริ่มคบหากัน
แตนปฏิเสธการเข้าอยู่ร่วมกับครอบครัวเจ๊กิมที่มีฐานะมั่งคั่ง แตนเฝ้าแต่ฝันว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยพยายาม
มาบอกเจ๊กมิ เสมอว่าทีด่ นิ ตรงนัน้ สวย ปลูกบ้านอยูก่ นั บริเวณนีน้ า่ จะดี เจ๊กมิ บอกว่า รับรูว้ า่ ได้เสมอว่า แตนมีความสุข
กับการมีบ้านและที่ดิน ธุรกิจหอพักและบ้านเช่าจึงเริ่มก่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อ
ความฝันของแตน ความลึกซึ้งในการด�ำรงชีวิตคู่ดังกล่าว อันเป็นความลึกซึ้งที่คนสองคนผูกพันกันด้วยความรักและ
ความต้องการให้บุคคลอันเป็นที่รักมีความสุขสมหวังนั้น นับได้ว่าเป็นความลึกซึ้งแบบพิเศษที่เมื่อคนสองคนพบเจอ
ในกันและกันแล้ว ย่อมเป็นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานทางสังคมใดๆ ในขณะทีเ่ จ๊กมิ พูดถึงแตนอย่างผูกพัน
ลึกซึ้งนั้น แตน11 เล่าให้ฟังว่า รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยในร้านของช�ำให้แก่เจ๊กิมทั้งหมด
“เราไม่อยากจ้างใครเพราะไม่ถูกใจเจ๊ เขาปากร้าย [หัวเราะร่าเริง] ... แต่จริงๆ นะ ... ไม่มีใครรู้ว่าเขา
เป็นคนจิตใจดีมาก ก็ต้องเป็นเรานั่นแหละดีที่สุด เพราะเรารู้ใจเขาที่สุด”
แตนเล่าต่อว่า ยังรับหน้าที่อื่นๆ เช่น ส่งแก็สให้ลูกค้าตามบ้าน ขับรถไปตระเวนซื้อของเข้าร้าน จัดของ
หน้าร้านยามเช้าและเก็บของเพื่อปิดร้านยามค�่ำ เมื่อถามว่าท�ำไมแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ แตนตอบด้วยท่าทีจริงจังว่า
เจ๊กมิ ไม่คอ่ ยสบาย แตนต้องการท�ำงานทุกอย่างเพือ่ เจ๊กมิ จะได้ไม่ตอ้ งลงแรงมากเกินไป แตนอยากจะให้เจ๊กมิ ไม่เหนือ่ ย
เกินไป จะได้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน
ความหมายของ การใช้ชีวิตร่วมกัน และความหมายของค�ำว่า ท�ำมาค้าขึ้น ของเจ๊กิมและแตน เป็นสิ่งที่
นักวิชาการชื่อ Geertz กล่าวเสมอว่าเป็น สัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรม ซึ่ง Geertz บอกว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
ผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษาวัฒนธรรมอืน่ เกิดความเข้าใจผูค้ นและวัฒนธรรมนัน้ อย่างลึกซึง้ และแจ่มชัดมากขึน้ Geertz เชือ่ ว่า
“ชุดความรู้” ที่คนในวัฒนธรรมนั้นใช้สื่อความหมายระหว่างกัน หรือเรียกว่าเป็น ความรู้ของคนท้องถิ่น (Geertz,
1983) ควรจะเป็น “เป้าหมาย” ของการศึกษาวัฒนธรรม เพราะความเข้าใจใน “ชุดความรู”้ ทีค่ นในวัฒนธรรมนัน้ ใช้
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่คนในวัฒนธรรมเดียวกันถือปฏิบัติ จะส่งผลให้ผู้ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมที่ผลิต
“ชุดความรู้” นั้นได้เป็นอย่างดี
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ส�ำหรับผู้เขียนเอง การท�ำความเข้าใจใน “ความหมาย” ของ การใช้ชีวิตร่วมกัน และความหมายของค�ำว่า
ท�ำมาค้าขึ้น ตามแบบของเจ๊กิมและแตน ท�ำให้ผู้เขียนเข้าใจวัฒนธรรมไทยส่วนที่ผลิตความคิดเรื่อง การใช้ชีวิต
ร่วมกัน และ การท�ำมาค้าขึ้น และเข้าใจว่า “ชุดความรู้” นี้ก�ำหนดชีวิตของคนในสังคมวัฒนธรรมไทยที่เชื่อเช่นเดียว
กับเจ๊กิมและแตน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนรักต่างเพศหรือคน เพศนอกขนบ ในที่สุด ผู้เขียนจึงคลายความสงสัย
ไปบ้างว่าเหตุใดคนรักเพศเดียวกันในสังคมไทยจึงไม่ให้ความส�ำคัญกับกฎหมายรับรองสถานภาพชีวิตคู่เท่าใดนัก
แต่สนใจที่จะด�ำเนินชีวิตคู่ไปตามวิถีที่แต่ละคนเชื่อมากกว่า ซึ่งแตกต่างจากชีวิตคน เพศนอกขนบ อีกหลายคน
ทั่วประเทศไทยที่เกี่ยวพันกับกฎหมาย แต่เป็นเพราะสังคมวัฒนธรรมไทยไม่ให้ความส� ำคัญต่อประเด็นกฎหมาย
พวกเขาเหล่านั้นจึงทวงสิทธิพลเมืองที่ควรได้รับในฐานะคนไทย พวกเขาต้องการเรียกร้องให้รัฐไทยและราชการไทย
รับรองสถานภาพชีวิตคู่แบบ เพศนอกขนบ ของพวกเขา

4. คุณูปการของแนวคิดชายขอบต่อกระบวนการนโยบาย
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ความรัก และปรัชญาในการใช้ชีวิตคู่ของคน เพศนอกขนบ ไม่ว่าจะเป็นคนที่
สังคมไทยเรียกว่าบุคคลเพศที่สาม คนเพศอื่น ชาวสีม่วง กะเทย ทอม เกย์ ชายรักชาย หญิงรักหญิง ล้วนแต่เป็นชีวิต
ความรัก ความหวัง และปรัชญาที่ไม่แตกต่างไปจากคนซึ่งสังคมไทยจัดกลุ่มให้เป็น “ชายจริงหญิงแท้”
ตราบใดที่ “ชายจริงหญิงแท้” มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น นับถือศาสนาต่างกัน มีความถนัด
ในการประกอบอาชีพต่างกัน มีปรัชญาในการด�ำรงชีวิตต่างกัน ตราบนั้นคน เพศนอกขนบ ก็มีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคลเช่นกัน ในเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักและการแต่งงาน ในขณะที่ “ชายจริงหญิงแท้” จ� ำนวนหนึ่ง
นิยมจดทะเบียนสมรสเพื่อประกาศความเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย “ชายจริงหญิงแท้” จ�ำนวนมากมายใน
สังคมไทยอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาและมีบุตรหลานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเลย ฉันใดฉันนั้นส� ำหรับคน
เพศนอกขนบ ในขณะทีค่ น เพศนอกขนบ หลายคูใ่ นสังคมไทยใช้ชวี ติ คูอ่ ยูร่ ว่ มกันมาโดยไม่ตอ้ งการเรียกร้องสิทธิดา้ น
กฎหมายเลย อีกหลายคนนิยมจัดพิธีแต่งงานเพื่อให้คนรู้จักร่วมแสดงความยินดี และอีกหลายคนต้องการมากกว่า
การจัดพิธแี ต่งงานตามประเพณีนยิ ม เพราะเขาเหล่านัน้ ต้องการให้รฐั รับรองสถานภาพสมรสตามกฎหมาย เพือ่ ปกป้อง
สิทธิประโยชน์ที่คู่สมรสพึงได้รับจากกันและกันตามกฎหมายการจดทะเบียนสมรส
ความต้องการของคน เพศนอกขนบ ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเป็นความต้องการเฉกเช่น
เดียวกันกับ “ชายจริงหญิงแท้” ทีต่ อ้ งการจดทะเบียนสมรส แต่พบว่ากรมการปกครองให้บริการจดทะเบียนสมรส
เพียงเฉพาะคนไทยที่เป็น “ชายจริงหญิงแท้” โดยเป็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายจริง 1 คน หญิงแท้ 1 คน
ส่วนชายชายหรือหญิงหญิงที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกัน กรมการปกครองไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้
หากว่ากันตามกรอบรัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2550 คนไทยทุกคนย่อมต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครองจากรัฐ
และจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐเอง เช่น
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ อายุ ความพิการ เชือ้ ชาติ ถิน่ ก�ำเนิด ศาสนา นอกจากนี้ หากเมือ่ มีสถานการณ์ทคี่ นไทย
ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกปฏิเสธสิทธิพลเมืองที่พึงได้รับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานราชการ
ทุกสังกัด จะต้องท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมืองของ
คนไทยทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกปฏิบัติในสถานการณ์นั้น ต้องท�ำหน้าที่ขจัดปัดเป่า
ปัญหาที่คนไทยถูกเลือกปฏิบัตินั้น เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้คนไทยทุกคน
มีสิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
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การปฏิบัติแบบสองมาตรฐานของรัฐไทยที่ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ “ชายจริงหญิงแท้” แต่ไม่ให้บริการ
ในลักษณะเดียวกันแก่ชายชายหรือหญิงหญิงย่อมเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งไม่ควรเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ
ไทยที่เน้นย�้ำสิทธิพลเมืองของคนไทยทุกคน เจ้าหน้าที่ปกครอง 12 ซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรคนหนึ่ง
ให้ความเห็นต่อกรณีสองมาตรฐานดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ แต่ย�้ำว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคล
“ความเห็นส่วนตัวคือยังไงก็ได้ พี่ไม่ได้ต่อต้านความรักแบบเพศที่สาม ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะไปต่อ
ต้าน เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง แต่ถ้าจะมาขอจดทะเบียนสมรสตอนนี้ก็ท�ำให้ไม่ได้ พี่เป็นเจ้าพนักงานก็
ต้องท�ำตามที่ข้อกฎหมายก�ำหนด เราจะท�ำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ไงคะ เราเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
จะแก้กฎหมายก็ไปแก้กัน คนปฏิบัติยังไงก็ได้อยู่แล้ว เราท�ำตามที่เขาบัญญัติมา”
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสคือประมวลกฎหมายแพ่ง ในกรณีการสมรสระหว่างบุคคล
ที่มีเพศก�ำเนิดเดียวกัน เช่น ชายชายหรือหญิงหญิงนั้น กฎหมายแพ่ง บรรพ 5 มาตรา 1459 ได้เปิดช่องทางไว้ว่า
การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะ ท�ำตามแบบที่
ก�ำหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้ โดยในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทย ให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผูร้ บั จดทะเบียน แต่เนือ่ งจากผูเ้ ขียนไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายนัก
จึงเข้าใจความของกฎหมายแพ่งดังกล่าวได้แต่เพียงว่า หากคนไทยชายชายหรือหญิงหญิงต้องการการรับรองสถานภาพ
ชีวิตคู่ เขาเหล่านั้นสามารถเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ รัฐใดก็ตามที่รับรองชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกันได้ อย่างไร
ก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่ากฎหมายแพ่ง บรรพ 5 มาตรา 1459 เป็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ รอคอยการถูกน�ำมาใช้
และรอคอยการถูกตีความตามเจตนาของกฎหมายอยู่นับแต่มีการบัญญัติเป็นต้นมา
รัฐไทยควรท�ำความเข้าใจว่า คน เพศนอกขนบ ในสังคมไทยมีความหลากหลายในความเป็นคนเฉกเช่นเดียว
กับ “ชายจริงหญิงแท้” ไม่ใช่คน เพศนอกขนบ ทุกคนทุกคูท่ ตี่ อ้ งการจดทะเบียนสมรสและจัดพิธแี ต่งงาน รัฐไทยไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องหวาดเกรงว่าหากก�ำหนดให้คน เพศนอกขนบ จดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมาย คนเพศนอกขนบ
ทุกคนทุกคูจ่ ะพากันมาจดทะเบียนกันล้นหลาม เพราะคน เพศนอกขนบ ทีไ่ ม่ตอ้ งการจดทะเบียนสมรสย่อมมีจำ� นวน
มากมายเช่นเดียวกันกับ “ชายจริงหญิงแท้” ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ต้องการจดทะเบียนสมรส รัฐไทย
ไม่จ�ำเป็นต้องหวาดเกรงว่าความเป็นชายความเป็นหญิงจะหมดไปจากสังคมไทย เพราะผู้หญิงอย่างป๋าหมายเป็น
ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อท�ำหน้าที่ของ “ผู้ชาย” มาตลอดชีวิต เช่นเดียวกับผู้ชายอย่างประไพที่เกิดมาเพื่อท�ำหน้าที่ของ
“ผู้หญิง” มาโดยตลอดเช่นกัน
รัฐไทยไม่จ�ำเป็นต้องหวาดเกรงว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันจะท�ำให้เกิดความวุ่นวายใน
สังคม ดังจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตคู่ของค�ำหล้ากับนันทา เจ๊กิมกับแตน ตลอดจนคู่รักคู่ชีวิตจ�ำนวนมากมายในชุมชน
ต่างๆ ทั่วประเทศ บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ล้วนมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนในฐานะลูกสาวลูกชาย ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าแม่ค้า แพทย์พยาบาล ครู ผู้น�ำทางศาสนา พนักงานธนาคาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และอืน่ ๆ บุคคลเหล่านีล้ ว้ นมีปรัชญาในการด�ำเนินชีวติ และการครองคูต่ า่ งกันไป ขึน้ อยูก่ บั การได้รบั การอบรมเลีย้ งดู
และถูกบ่มเพาะให้เป็นคนไทย ทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย รัฐไทยจึงไม่มคี วามจ�ำเป็นต้องหวาดเกรงใดๆ
เพราะคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศ ล้วนเป็นผลผลิตของการอบรมบ่มเพาะ
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ตามแบบสังคมวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น เพียงเพราะความแตกต่างในการเลือกที่จะรักคนเพศใด ไม่ใช่ปัจจัยที่จะท�ำให้
คน เพศนอกขนบ แตกต่างไปจากคนไทยที่เป็น “ชายจริงหญิงแท้” รัฐไทยควรมีความตระหนักในข้อเท็จจริงส่วนนี้
สรุปแล้วความต้องการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องของคนเพศเดียวกัน แต่เป็นเรื่องของ
คนทีต่ อ้ งการจะจดทะเบียนสมรสเพือ่ ปกป้องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของตนเองและคูส่ มรส ไม่วา่ จะเป็นชายชาย
หญิงหญิง หรือชายหญิง ต่างมีจุดประสงค์ชุดเดียวกันในการจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น รัฐไทยจึงควรเปลี่ยนมุมมอง
ในการอนุญาต/ไม่อนุญาตให้คนไทยจดทะเบียนสมรส รัฐไทยควรมองตามความต้องการของ คนไทยผู้ซึ่งต้องการ
จดทะเบียนสมรส ไม่ใช่มองแยกว่าเป็นชายชาย หญิงหญิง หรือชายหญิง เพราะเพศใดไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือ
เพศใดก็ตามที่ต้องการจดทะเบียนสมรส หากเป็นคนไทยก็ควรจะได้รับสิทธิพลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน
เหมือนกันทุกคน มิใช่หรือ

5. สรุปความ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยแผนกงานวิชาการและระบบทะเบียนราษฎร ฝ่ายระบบการทะเบียน
ราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร ส�ำนักบริหารการทะเบียน ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติส�ำหรับประชาชนเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แล้วเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังที่ผู้เขียนได้คัดลอกมา
(กรอบซ้าย) เป็นแนวปฏิบัติที่ ไม่ได้ระบุว่าการจดทะเบียนสมรสจะ
คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส
๑. จะต้องมีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นการจดทะเบียนกันระหว่างบุคคลสองคน คนหนึ่งเป็นเพศ
และต้องน�ำบิดา มารดา หรือผูป้ กครองมา ชายโดยก�ำเนิด และอีกคนหนึง่ เป็นเพศหญิงโดยก�ำเนิด เนือ้ หาในค�ำ
ให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุตำ�่ กว่า ประกาศแนวปฏิบตั ใิ นเว็บไซต์ดงั กล่าว (ส่วนทีไ่ ม่ได้คดั ลอกมา) บอก
๑๗ ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ ต่ออีกว่าการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายของรัฐไทยท�ำได้
ท�ำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ ๒๐ ปี ไม่ยาก คูส่ มรสสามารถจดทะเบียนสมรสกันทีส่ ำ� นักทะเบียนไหนก็ได้
บริบูรณ์ขึ้นไป สามารถด�ำเนินการได้ด้วย ไม่มคี า่ ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส เมือ่ จดทะเบียนสมรสแล้ว
คู่สมรสสามารถเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเลือกใช้
ตนเอง
๒. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ นามสกุลเดิมของตนก็ได้ ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3)
๓. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม พ.ศ. 2548 มาตรา 12 คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หรือตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน โดยจะ
แม้แต่บิดามารดา
กระท�ำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ หรือจะตกลง
๔. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
๕. ผู ้ รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมจะสมรสกั บ บุ ต ร เปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้
บุญธรรมไม่ได้
๖. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมือ่ การสมรส
ครัง้ ก่อนได้สนิ้ สุดไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๓๑๐
วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
สมรสกับคู่สมรสเดิม มีใบรับรองแพทย์ว่า
ไม่ได้ตั้งครรภ์ ศาลมีค�ำสั่งให้สมรสได้
๗. ชายหญิงทีม่ อี ายุไม่ครบ ๑๗ ปีบริบรู ณ์
ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

ส่วนฝ่ายหญิงก็สามารถเลือกใช้คำ� น�ำหน้าว่านางหรือนางสาว
ก็ได้ ตามพระราชบัญญัติค�ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มาตรา 5
หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้ค� ำน�ำหน้านามว่านางหรือ
นางสาวได้ ต ามความสมั ค รใจ โดยให้ แ จ้ ง ต่ อ นายทะเบี ย นตาม
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรส อย่างไรก็ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว หมวด 2 เงื่อนไขแห่ง
การสมรส มาตรา 1458 ระบุว่าการสมรสจะท�ำได้ต่อเมื่อ ชายหญิง
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ยินยอมเป็นสามีภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้
นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย
ในความเข้าใจของนักการปกครอง นายทะเบียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ค�ำว่า “ความเป็นสามีภริยากัน”
ของชายหญิง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว มาตรา 1458 เกี่ยวกับการจดทะเบียน
สมรส ย่อมหมายถึง การที่ชายโดยก�ำเนิดหนึ่งคนในฐานะเป็นสามี กับ หญิงโดยก�ำเนิดหนึ่งคนในฐานะภริยา
อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ (อรรณพ, 2547:14) และความเข้าใจโดยปราศจากข้อสงสัยนี้คือที่มาของ “ค�ำประกาศ”
ที่ ไม่ระบุ ว่าทะเบียนสมรสต้องเป็นการจดทะเบียนระหว่างชายหญิงตามภาษากฎหมายที่แท้จริง จึงแปลความได้ว่า
แนวคิดพื้นฐานที่ฝังแน่นและหยั่งรากลึกในกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่รัฐไทยเลือกใช้ และอบรม
ให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครองของรัฐ ตลอดจนประชาชนคนไทยรับรูแ้ ละรับเป็นแนวปฏิบตั ิ เป็นแนวคิดทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่ามนุษย์
มี 2 เพศคือ “เพศชาย” และ “เพศหญิง” ครั้นหากมนุษย์ 2 คนจะอยู่ร่วมกันเป็นคู่สามีภรรยา การอยู่ร่วมกัน
(ตามกฎหมาย) นั้นจะต้องเป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ “เพศชาย” กับ มนุษย์ “เพศหญิง” เท่านั้น
ความเชื่อมั่นนี้ท�ำให้การประกาศ “คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส” ของกรมการปกครอง ไม่ระบุเพศ
ของคู่สมรสไว้ในภาษาที่ใช้ในการประกาศเลย เพราะกรมการปกครองได้สันนิษฐานแกมสรุปไปแล้วว่าคนไทย
ที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกันย่อมเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเท่านั้น พูดง่ายๆ คือเพราะรัฐไทยเชื่อมั่นอย่างสนิทใจ
ว่าในสังคมไทยแห่งนี้ คงไม่มีใครคิด “พิสดาร” อยากจะลุกขึ้นมาจดทะเบียนสมรสอยู่ร่วมกันเป็น “สามีภริยา”
กับคนเพศเดียวกันนั่นเอง
แนวคิดเรือ่ งเพศของรัฐไทยและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ชือ่ ว่าการแต่งงานเป็นเรือ่ งของ “ชาย” หนึง่ คน กับ “หญิง”
หนึ่งคนเป็นวิธีการที่รัฐชาติไทยใช้ในการจัดระเบียบครอบครัวของคนไทย ซึ่งที่จริงแล้วควรตั้งค� ำถามว่าเป็น
การจัดระเบียบที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิพลเมืองของคนไทยทุกคนทีจ่ ะต้องได้รบั การปกป้องคุม้ ครอง ตัวอย่างเช่น เมือ่ ชายต้องการจดทะเบียนสมรสกับ
ชาย หรือหญิงต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิง ในกรณีที่มีความต้องการการได้รับการคุ้มครองสิทธิเช่นนี้ บุคคล
รักเพศเดียวกันที่ต้องการจดทะเบียนสมรสรับรองสถานภาพชีวิตคู่ย่อมสมควรจะได้รับสิทธิความเป็นพลเมือง
เฉกเช่นเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับเพศตรงกันข้ามด้วยเช่นกัน
ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่า มีคนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ได้ใช้หรือไม่ตอ้ งการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรส มีคนไทย
ชายหญิงหลายคู่ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียน เช่นเดียวกับที่มีคนไทยชายชาย และหญิงหญิง
ที่อยู่กินกันฉันท์ “สามีภริยา” โดยไม่ได้ต้องการให้รัฐรับรองสถานภาพชีวิตคู่ แต่ความต่างคือรัฐไทยมองว่าคู่ชีวิต
ต่างเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ส่วนคู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น มุมมองที่เบียดขับให้คนไทยกลายเป็น
คนชายขอบเนื่องจากเพศสภาพและวิถีทางเพศ ของพวกเขา
รั ฐ ไทยใช้ เ กณฑ์ ใ ดวั ด ความเป็ น ธรรมชาติ ใ นเรื่ อ งเพศของมนุ ษ ย์ ธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ เ กิ ด มาย่ อ มมี
ความรักต่อกัน ไม่ว่าจะมีเพศสภาพเพศวิถีใด หรือธรรมชาติที่จะต้องจัดการให้ความรักของมนุษย์อยู่ในกรอบ
อะไรกันแน่ คือสิ่งที่รัฐไทยมองว่าเป็น “เรื่องธรรมชาติ” เกี่ยวกับเพศของมนุษย์
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สตรีผู้พิการ
และการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
Women with Disability and
Access to Reproductive Health Services
อมรา สุนทรธาดา1 และอักษราภัค หลักทอง2
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บทคัดย่อ
บทความเสนอการสังเคราะห์จากกรณีศกึ ษาสตรีคนพิการ รวม 5 กรณี ด้วยวิธสี มั ภาษณ์ระดับลึก เพือ่ ศึกษาปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อ
สิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ประเด็นที่พบในการศึกษาคือ สตรีคนพิการมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการอนามัย
เจริญพันธุ์ เนื่องจากความหลากหลายและระดับของความพิการ สถานบริการภาครัฐมีบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น
ล่ามภาษามือ อุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมตามความต้องการ ช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย
ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสตรีคนพิการ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลใกล้ชิด มีทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้ามส�ำหรับคนพิการ มีผลต่อ
วิถีชีวิตเรื่องการเรียนรู้ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แม้ว่าสตรีคนพิการไม่คิดว่าความพิการเป็นข้อจ�ำกัดหรือท�ำให้ตนอยู่ในสภาวะชายขอบ
ของสังคม
ค�ำส�ำคัญ: ความพิการ, สภาวะชายขอบ, สิทธิการเข้าถึงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์

Abstract

Five cases studies of women with disabilities and their access to reproductive health services are explored in
this article. Challenges encountered by these women include seeking information and services based on different
levels of disabilities and needs as well as inadequate equipment as services provided at the public sector, including
interpreters for women with hearing problems. Attitudes towards disabled women are found to obstruct proper
interpersonal communication between health personnel and the disabled. Parents or caregivers are reluctant to
accept the needs of reproductive health education for the disabled as long as their sexual life is socially intolerable.
The disabled do not consider themselves as a marginalised people.
Keywords: disability, marginalisation, reproductive health access
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1. น�ำเรื่อง
สิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีคนพิการ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงความส� ำคัญและได้รับ
ความสนใจกว้างขวางขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเกี่ยวโยงกับพหุปัจจัยว่าด้วยค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม
สิทธิทางเพศ สิทธิในการเลือกมีชีวิตครอบครัว สิทธิในการตัดสินใจมีบุตร และสิทธิในการรับบริการสุขภาพและ
การคุ้มครองป้องกันต่างๆ ที่ถูกละเลยจากครอบครัวและสังคม เมื่อคนพิการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านสรีระ อารมณ์ และความต้องการทางเพศตามธรรมชาติเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป การขาดโอกาสทางการศึกษา
และการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศศึกษา มีผลต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง
ในข้อเท็จจริงนัน้ สตรีคนพิการจ�ำนวนมากขาดผูด้ แู ล ต้องใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามเสีย่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ สตรี
คนพิการทางสติปัญญา หรือกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ
ขณะทีร่ ะดับความพิการทีเ่ ป็นอยูก่ เ็ ป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญในการป้องกันตนเอง หรือการเรียนรูว้ า่ การกระท�ำในรูปแบบใด
เป็นการกระท�ำไม่พึงประสงค์ และจะขอความช่วยเหลือเพื่อป้องกันตนเองอย่างไร ดังข้อมูลจากส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติที่รายงานว่า ในปี 2552 มีคดีล่วงละเมิดทางเพศ 4,642 ราย โดยในจ�ำนวนนี้รวมสตรีคนพิการอยู่ด้วย
(เพ็ญจันทร์, 2552)
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการบริการสาธารณสุขอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมประชากร
เป้าหมาย แต่ยังมีข้อจ�ำกัดส�ำหรับสตรีคนพิการเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป เช่น ระบบบริการด้านการวางแผน
ครอบครัว ยังมีข้อจ�ำกัดในการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของคนพิการ ด้านข้อมูล จ�ำนวนบุคลากรสาธารณสุข
ที่ ผ ่ า นการอบรมเฉพาะด้ า นส� ำ หรั บ การให้ ค� ำ ปรึกษา และการผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการ
(เสาวลักษณ์, 2555)
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลทีส่ งั เคราะห์จากกรณีศกึ ษาสตรีคนพิการ จ�ำนวน 5 กรณี ถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ และน� ำเสนอประเด็นว่าด้วยอัตลักษณ์ เพศวิถี และ
ความพิการ ที่ส่งผ่านถึงการควบคุมเชิงสังคมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีคนพิการ และผลักดันให้สตรีพิการ
กลายเป็นคนชายขอบในที่สุด

2. สถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำรวจคนพิการเมื่อปี 2550 พบว่า มีคนพิการจ�ำนวน 1,871,860 คน หรือร้อยละ
2.9 ของประชากรทั้งหมด จ�ำนวน 65,566,359 คน โดยเพศหญิงมีสัดส่วนที่สูงกว่าเพศชายเล็กน้อย คือ ร้อยละ 3.0
และร้อยละ 2.7 ตามล�ำดับ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ส�ำหรับการจดทะเบียนคนพิการนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่
ปี 2537 ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียนคนพิการเป็นการออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ คนพิการมีบัตรประจ�ำตัวคนพิการแล้วจ�ำนวน จ�ำนวน 1,112,543 ราย
(ณ เดือน กรกฎาคม 2554) เป็นชายจ�ำนวน 614,207 ราย หญิง จ�ำนวน 498,327 ราย (ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2554)
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก ระบุ
ไว้ว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ� ำเป็นเป็นพิเศษ
ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศก�ำหนด และตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เรือ่ งประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ ก�ำหนดประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท ได้แก่ (1) ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด และตาเห็น
เลือนราง (2) ความพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึงและทางสื่อความหมาย (3) ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก (5) ความพิการทาง
สติปัญญา (6) ความพิการทางการเรียนรู้3
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ (disabled people) ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2517 - 2552 นั้นแบ่งได้
5 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สถาปัตยกรรม/ที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการ การศึกษา
เรียนรู้ของคนพิการ ชีวิตทางสังคมของคนพิการ และมุมมองของสังคมและบุคคลภายนอกต่อคนพิการ (อนรรฆ,
2553ก) โดยแต่ละประเด็นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคม นโยบายและกฎหมายของภาครัฐต่อ
คนพิการในมุมมองเพื่อการสงเคราะห์ไปสู่การให้คุณค่าและมองเห็นศักยภาพของคนพิการที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
สังคมทั่วไปได้ เช่น ระบบการศึกษาของคนพิการที่เปลี่ยนจุดเน้นจากการศึกษาพิเศษสู่การจัดการเรียนร่วมของ
คนพิการมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ การศึกษาในประเด็นของสถาปัตยกรรมการ
ออกแบบที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบบริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมส�ำหรับคนพิการให้เป็น
สากลมากขึ้นที่คนทั่วไปและคนพิการสามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือการให้ความส�ำคัญกับการศึกษาชีวิตทางสังคมของ
คนพิการ การปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติระหว่างรัฐกับคนพิการ สังคมกับคนพิการ และคนพิการกับคนพิการ
เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมในการด�ำรงชีวิต (อนรรฆ, 2553ข)

3. แนวคิ ด สั ญ ลั ก ษณ์ นิ ย มในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ว ่ า ด้ ว ยความพิ ก าร
และการเป็นชายขอบ
สังคมกระแสหลักนิยามคนพิการให้มีสถานะแตกต่างจากคนปกติ ส่วนหนึ่งของแนวคิดเช่นว่านี้ได้อิทธิพล
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มองค�ำว่า “ความพิการ” โดยให้ความส�ำคัญกับการรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ เพราะมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการด�ำรงชีพ การเน้นเรื่อง
สถานะทีแ่ ตกต่างระหว่างความปกติกบั ความพิการจึงน�ำไปสูค่ วามเชือ่ ทัศนคติ และการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นกระแสหลักของ
สังคมต่อคนพิการ ในฐานะของประชากรกลุม่ ย่อยทีเ่ ป็นภาระของสังคม ท�ำให้รฐั ต้องมีระบบสวัสดิการสังคมเพือ่ ดูแล

3
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คนพิการ ดังนัน้ การตีตราคนพิการว่าแตกต่างจากคนปกติจงึ เกิดจากมุมมองของคนปกติทเี่ ป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม
(Finkelstein,1980; Sapey, 2001) ท�ำให้คนพิการถูกแยกออกไปจากสังคมกระแสหลัก (social exclusion)
ถูกจ�ำกัดบทบาททางสังคม และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการด�ำรงชีวิตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับคนปกติ
เช่น การมีงานท�ำ การศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Sapey, 2001; Morris, 1993; Macfarlane, 1996;
อุบลพันธ์ และเพ็ญจันทร์, ม.ป.ป.)
การศึกษาของ Finkelstein และ Sapey ให้ความส�ำคัญกับอิทธิพลของแนวคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ทกี่ ำ� หนด
ความหมายคนพิการว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ไร้สมรรถภาพในการท�ำงาน ต้องได้รับการบ�ำบัดหรือมี
การดูแลเป็นพิเศษ การให้คุณค่าคนพิการในบริบททางการแพทย์ เน้นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเพื่อการรักษา
หรือฟื้นฟูคนพิการ เช่น การประดิษฐ์อวัยวะเทียม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริมการเรียนรู้ หรือการศึกษา
ด้านพันธุกรรมเพื่อป้องกันการให้ก�ำเนิดทารกพิการ ส่งอิทธิพลต่อสังคมกระแสหลักที่แยก “ความปกติ” และ
“ความไม่ปกติ” ของคนในสังคม มีผลให้คนพิการถูกก�ำหนดให้มสี ถานะเป็นกลุม่ วัฒนธรรมย่อย (Finkelstein, 1980;
Sapey, 2001)
ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 นักสังคมศาสตร์การแพทย์ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดและทฤษฎีวา่ ด้วยบทบาทผูป้ ว่ ย
(Sick Role) ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Talcott Parsons เพือ่ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดฐานทางสังคมต่อผูท้ อี่ ยูใ่ นภาวะ
การเจ็บป่วย ในด้านสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางสังคมในระดับปัจเจก (Segall, 1976) กล่าวคือ ผู้ป่วย
คือผู้ที่ได้รับการยกเว้นบทบาทปกติทางสังคมชั่วคราว เช่น ไม่ต้องไปท�ำงาน หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจ�ำ
วัน ได้รับสิทธิอย่างสมบูรณ์ด้านการรักษาพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และเงื่อนไขทางสังคมในฐานะผู้ป่วย
คือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการให้ความร่วมมือในกระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม
ดังนั้น การได้รับสิทธิพิเศษในฐานะผู้ป่วยหรืออยู่ในภาวะการเจ็บป่วย เช่น สิทธิการลาป่วย การรับสวัสดิการต่างๆ
จึงถูกก�ำหนดจากสภาวะด้านร่างกาย บทบาทของผู้ป่วยคือการปฏิบัติตนตามวิธีการของแพทย์เพื่อที่ผู้ป่วยจะกลับสู่
สภาวะความเป็นปกติ (normalisation) ให้เร็วที่สุด และมีสถานะเป็นคนปกติในสังคม
แนวคิดดังกล่าวถูกน�ำมาสังเคราะห์อีกครั้งโดยนักสังคมศาสตร์ในยุค 1980 เป็นต้นมา ที่ต้องการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ภาวะการเจ็บป่วยและบทบาทผู้ป่วยหลายประเภท รวมถึงคนพิการว่ามีสถานะเป็นผู้ป่วยหรือไม่
มีทางเลือกในการด�ำรงบทบาทของตนเองและไม่จำ� เป็นต้องพึ่งพิงผู้อื่นเสมอไป มีอิสระจากการถูกตีตราจากสภาวะ
การเจ็บป่วย (Varul, 2010)
การที่สังคมก�ำหนดความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้กับคนพิการ เป็นกระบวนการส� ำคัญในการสร้างภาวะ
ความเป็นชายชอบส�ำหรับคนพิการ ถ้าเปรียบเทียบกับการทีส่ งั คมให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ผปู้ ว่ ยโรคเอดส์วา่ เป็น
“ความผิดปกติ” หรือ “ไม่พงึ ประสงค์” ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเอดส์ถกู สังคมรังเกียจเพิม่ เป็นหลายเท่าเมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ย
อื่นๆ กลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจและสังคมปฏิเสธไม่ยอมรับ เพราะสังคมเป็นผู้ก�ำหนดนิยามความเป็นตัวตนให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์ (พิศิษฎ์, 2546) การให้ความหมายลักษณะนี้ไม่เแตกต่างจากการที่คนพิการถูกสังคมให้ความหมาย
การให้ความหมายมนุษย์หรือสมาชิกของสังคมว่าเป็นคน “ปกติ” หรือ “ผิดปกติ” ส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวว่าจะ
เปิดใจยอมรับได้มากน้อยเพียงไร มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกับสมาชิกครอบครัวที่สังคมให้นิยามว่าเป็นคนพิการ
นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ความส�ำคัญกับการท�ำความเข้าใจความเป็นชายขอบของกลุ่มคนในสังคม
ว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการให้ความหมายจากสังคม หรือนัยหนึ่งคืออ� ำนาจศูนย์กลาง
ความเป็นชายขอบหรือถูกท�ำให้เป็นชายขอบเป็นเรื่องของอ�ำนาจศูนย์กลาง ท�ำให้คนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนจนเมือง
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กลุม่ ชาติพันธุ์ คนเร่รอ่ น คนติดยา คนพิการ ไม่มตี ัวตนไร้คณ
ุ ค่า เป็นภาระของสังคมหรือเป็นกลุม่ คนที่ไม่พงึ ประสงค์
(ปิ่นแก้ว, 2546)
การเป็นคนชายขอบอาจเป็นการยอมรับหรือเป็นสามัญส�ำนึกที่รับรู้และเข้าใจได้ในสังคม ผู้ที่อยู่ชายขอบ
อาจยอมรับสภาพเกี่ยวกับความเป็นตัวตน หรือต่อต้านในเวลาเดียวกันได้เช่นกัน (ปริตตา, 2545) ความเป็น
คนชายขอบ โดยเฉพาะสตรีเป็นผลผลิตของความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม ที่มีการแข่งขันในระบบการผลิต
ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ผลักกลุ่มผู้อ่อนแอ ไร้ความสามารถ เป็นภาระของสังคม
ไม่สามารถแข่งขันกับคนปกติได้ เกิดวัฒนธรรมย่อยในสังคม การแบ่งแยกเช่นนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่เป็นคนปกติ
มีค่าเหนือกว่าคนไม่ปกติ (นฤพนธ์, 2545)
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในกลุ่มโพสต์โมเดิร์น (postmodernism) สนใจกลุ่มคนที่เรียกว่า คนที่ถูก
กดทับไว้ เช่น ผูห้ ญิง กลุม่ รักร่วมเพศ คนพิการ ชาวไร่ชาวนา ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีม่ กั ถูกเบียดขับออกจากสังคมในบริบท
ต่างๆ กัน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สุริชัย, 2550)

4. บรรทัดฐานว่าด้วยเพศวิถีและความพิการ
เพศวิถี (sexuality) เป็นเรือ่ งทีบ่ รรทัดฐานทางสังคมก�ำหนดให้เป็นพฤติกรรมระดับปัจเจกทีเ่ ชือ่ มโยงกับระบบ
คุณค่า วัฒนธรรม ศีลธรรมของสังคม ในมิติต่างๆ เช่น อารมณ์ ความปรารถนา ความสัมพันธ์ ความดึงดูดทางเพศ
เพศสัมพันธ์ การให้ความหมายและแสดงตัวตนทางเพศ รสนิยมทางเพศ พฤติกรรม การประพฤติปฏิบตั ิ กิรยิ ามารยาท
ที่เกี่ยวกับเพศ รวมทั้งคู่ความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งกฤตยาได้ให้ความหมายของเพศวิถี (sexuality) ว่า หมายถึง
“วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและ
การแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ” (กฤตยา, 2554: 44)
เพศวิ ถี ใ นมิ ติ แ ละรู ป แบบต่ า งๆ ถู ก ให้ ค วามหมายว่ า “ปกติ ” หรื อ “ผิ ด ปกติ ” “เหมาะสม” หรื อ
“ไม่เหมาะสม” แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม วัฒนธรรม ชนชั้น ชาติพันธุ์ และยังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
นอกจากนี้ เพศวิถยี งั ถูกแบ่งเป็นเพศวิถกี ระแสหลักและเพศวิถกี ระแสรอง โดยเพศวิถกี ระแสหลักจะถือเป็นมาตรฐาน
ของสังคมทีผ่ คู้ นต้องปฏิบตั ติ าม โดยทัว่ ไปแล้ว สังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐานชุดหนึง่ ทีย่ อมรับ หรือให้ความชอบธรรม
กับเพศวิถีที่ก�ำหนดขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นเพศวิถีกระแสหลักที่สังคมคาดหวังให้ผู้คน “ควร” ปฏิบัติตาม จึงจะได้รับ
การนิยามว่าเป็น “คนปกติ” ของสังคม องค์ประกอบของเพศวิถกี ระแสหลักส่งผลต่อการมองเรือ่ งเพศของคนในสังคม
ว่าอะไรคือความปกติ - ความเบี่ยงเบน (ชลิดาภรณ์, 2551)
ประวัติศาสตร์เพศวิถีในสังคมไทย เริ่มต้นการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะนโยบายสาธารณสุข เช่น อนามัยเจริญพันธุ์ การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ รวมทัง้ การหาทางแก้ไขพฤติกรรม
ทางเพศนอกกระแสหลัก ทัง้ ทีเ่ ป็นความสัมพันธ์ตา่ งเพศหรือเพศเดียวกัน มีความเคลือ่ นไหวเรือ่ งสิทธิทางเพศมากขึน้
เกิดประเด็นเพศวิถีที่ทับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การท�ำแท้ง
อย่างปลอดภัย ภัยคุกคามทางเพศต่อผูห้ ญิง สิทธิการท�ำงานของหญิงบริการ และการให้ความรูเ้ พศศึกษากับเยาวชน
รวมทั้งเพศวิถีนอกกระแสหลักที่มีวิถีปฏิบัติหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (วราภรณ์, 2551)
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การศึกษาเพศวิถีได้ขยายวงกว้างมากขึ้นในหลากหลายมิติและขยายผลมากขึ้นในกลุ่มคนชายขอบที่อยู่
นอกกรอบการตีตราของสังคม เช่น กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน กลุ่มหญิงบริการ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มที่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส รวมทั้งเริ่มมีงานศึกษาเกี่ยวกับเพศวิถีในกลุ่มผู้สูงอายุ
ส�ำหรับงานวิจัยเรื่องเพศวิถีในกลุ่มคนพิการและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ยังคงเป็นภาพที่ขาดหายไปจากวงวิชาการ
ของสังคมไทย

5. วิธีการศึกษาและข้อค้นพบ
การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ คนพิ ก ารมี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเข้ า ถึ ง ประชากรกลุ ่ ม เป้ า หมาย เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความละเอียดอ่อน รวมถึงอุปสรรคในการสื่อสาร จึงเป็นข้อจ�ำกัดระดับหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ที่จะเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายให้ครบตามค�ำนิยามคนพิการ ดังนั้น แหล่งข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์จึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
กรณีศึกษาสตรีคนพิการจ�ำนวน 5 ราย ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มีสถานภาพโสดหรือสมรส อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
การให้ขอ้ มูลเป็นความสมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และไม่มกี ารระบุตวั บุคคลเมือ่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ ในกรณีทกี่ รณีศกึ ษา
มีความพิการทางได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย หรือความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ผูว้ จิ ยั ได้ขอสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลใกล้ชิด และการสัมภาษณ์ผ่านล่ามภาษามือ
กรณีศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. สตรีที่มีความพิการทางการเห็น จ�ำนวน 1 ราย
2. สตรีที่มีความพิการทางการได้ยิน จ�ำนวน 1 ราย ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผ่านล่ามภาษามือ
3. สตรีที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ�ำนวน 2 ราย
4. สตรีทมี่ คี วามพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก จ�ำนวน 1 ราย ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ผปู้ กครอง

5.1 ความต้องการและการเข้าถึงข้อมูล
ข้อมูลจากกรณีศึกษาพบว่า การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ในคนพิการเป็นเรื่องที่
ซับซ้อน โดยเฉพาะการยอมรับจากพ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิด เพราะมีทัศนคติว่าไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคุยได้อย่างตรงไป
ตรงมาหรือมีความจ�ำเป็น แม้แต่การคิดวิธีการเพื่อการเรียนการสอนก็นับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน อิทธิพลของ
ครอบครัวในบางกรณีเป็นปราการส�ำคัญที่ปิดกั้นการเรียนรู้ในเรื่องสรีระ ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง การมี
เพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะสตรีคนพิการวัยรุ่น ที่ขาดการให้
ความรู้หรือข้อมูลที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ สามารถแยกแยะได้ว่าการปฏิบัติจากผู้อื่นต่อตนเอง เช่น การสัมผัส
การใช้ค�ำพูด มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร รวมถึงการท�ำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์
เป็นต้น
อุปสรรคที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์อย่างรอบด้าน เนื่องจากปัญหา
หลักคือการเข้าถึงข้อมูลให้ครบถ้วนเหมือนคนปกติทวั่ ไป ซึง่ ในทางปฏิบตั มิ ขี อ้ จ�ำกัดมาก เนือ่ งจากมีความหลากหลาย
และระดับของความพิการ การให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเมื่อมีรอบเดือน การตรวจมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งเต้านม การวางแผนครอบครัว ความรู้เรื่องโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ ล้วนมีข้อจ� ำกัดอย่างยิ่งเมื่อต้อง
ให้ความรู้หรือท�ำความเข้าใจกับสตรีคนพิการที่มีระดับความพิการไม่เหมือนกัน
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ครอบครัวต้องสอนให้รู้จักสรีระร่างกายของตัวเอง เช่น เริ่มมีหน้าอก เค้าจะบ่นว่าเจ็บ เราจะสอนว่า
หนูอย่าไปโดนนะ มันเจ็บ และนี่เป็นของสงวนของเรา อย่าให้ใครมาโดนนะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย เช่น การมีขนขึ้น เราก็ต้องอธิบายเค้า ค่อยๆ สอนเค้าไป แม้การมีรอบเดือนครั้งแรก
ก็ส�ำคัญ คือเราเอาของจริงเลย เวลาดูโฆษณา เค้าก็ถามว่าอะไร เราก็อธิบายเลย ท�ำยังไง ใช้ยังไง
ใช้เมื่อไร เพื่อให้ไม่เกิดความตกใจเวลามีรอบเดือนครั้งแรก รวมทั้งการสอนเรื่องความสะอาด
ทั้งความสะอาดของตัวเอง และการเก็บทิ้งผ้าอนามัย
(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)
นอกจากนี้ การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ยังคงพบข้อจ�ำกัดส�ำหรับสตรีคนพิการหลายประการ ได้แก่
สถานบริการภาครัฐมีบริการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น จ�ำนวนล่ามภาษามือเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อื่ สารระหว่าง
ผู้ป่วยและแพทย์/พยาบาล เพราะยังมีระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลล่วงหน้า
3 วัน และในบางกรณีผู้ป่วยไม่ต้องการเล่าอาการเจ็บป่วยผ่านล่ามภาษามือให้เป็นผู้สื่อความหมาย เพราะคิดว่าเป็น
เรื่องส่วนตัวที่จะสื่อสารกับคนแปลกหน้า ข้อจ�ำกัดอื่นๆ ในการรับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ เช่น ไม่อนุญาต
ให้สามีอยูใ่ นห้องตรวจร่างกายเพือ่ ช่วยให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม เพราะสามีสามารถช่วยเรือ่ งการสือ่ สารให้ใกล้เคียงกับปัญหา
หรืออาการเจ็บป่วยได้มากขึ้น ความไม่พร้อมจากการบริการของภาครัฐท�ำให้ต้องเลือกการใช้บริการภาคเอกชน
ที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในกรณีปัญหาสุขภาพไม่รุนแรงก็จะปฏิบัติตัวเพื่อรักษาอาการตามที่
เรียนรู้มาจากพ่อแม่ เช่น การดื่มน�้ำอุ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องเวลามีรอบเดือน หรือปรึกษาขอค� ำแนะน�ำ
จากเพื่อนเมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆ
ปัญหามีมานานแล้ว เป็นเรื่องของทัศนคติของสังคม ไม่เฉพาะในคนปกติ แต่คนพิการเองก็ไม่รู้สิทธิ
ว่าจะไปเรียกร้องอะไร โรงเรียนก็ไม่สอน เจอยังไง ก็คุยกันเองในคนพิการด้วยกัน แล้วก็ตามๆ กันไป
เช่น การมีเพศสัมพันธ์ แล้วพอมีปัญหาก็ปรึกษาเพื่อนพิการด้วยกัน รุ่นพี่บอกต่อรุ่นน้อง ต่อๆ กันไป
เช่น มียา ต้องใช้แบบนี้ และเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้น มีการใช้อีเมล์ส่งต่อกันเรื่องพวกนี้ คนหูหนวก
ก็ค้นหาข้อมูลกันเอง ในโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องราวเหล่านี้เลย ครูก็อายที่จะพูดที่จะสอน
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยินผ่านล่ามภาษามือ)

5.2 การบริการที่พึงประสงค์
ลักษณะการใช้บริการทางการแพทย์นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะความพิการและระดับการศึกษาของคนพิการด้วย
เช่น คนพิการทางการได้ยินจะสื่อสารด้วยการเขียนข้อความเพื่อบอกเล่าปัญหาหรืออาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม
คนพิการทางการได้ยินส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่จะสื่อสารได้ ดังนั้น จึงมีข้อจ�ำกัดการสื่อสาร
ด้วยวิธีนี้ และมักน�ำญาติไปพบแพทย์ด้วย แต่ญาติก็ไม่สามารถสื่อสารได้ครบถ้วนทุกเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
ต่างๆ เพราะญาติส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความช�ำนาญการใช้ภาษามือ แต่เนื่องจากอาศัยความคุ้นเคยจากการอยู่ใน
บ้านเดียวกัน ท�ำให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ�ำวัน การสื่อสารอาการป่วยบางอย่าง
ของผู้ป่วย ญาติไม่สามารถท�ำหน้าที่สื่อสารระหว่างแพทย์ และผู้ป่วยได้ครบถ้วน
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ปัญหาขั้นพื้นฐานส�ำหรับสตรีคนพิการเพื่อการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ประกอบด้วยการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยทั่วๆ ไป และอนามัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส�ำหรับคนปกติ
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสตรีคนพิการมีข้อจ�ำกัด เพราะความพิการมีความหลากหลาย อุปกรณ์และ
ข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมตามความต้องการ และความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล
เวลาคนหูหนวกไปโรงพยาบาลของรัฐคนเดียว มักไม่รู้ขั้นตอนของโรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ
ตามคิว จะไม่ได้ยิน ผู้ที่มีสามีก็ไม่สามารถน�ำสามีเข้าไปในห้องตรวจได้ เพราะทางการแพทย์ถือว่า
เป็นความลับ เพราะฉะนั้น เวลาไปหาหมอ จะใช้การสื่อสารด้วยการเขียน แต่ปัญหาอีกอย่างคือ
คนหูหนวกจ�ำนวนไม่น้อยมีปัญหาการเขียน
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยินผ่านล่ามภาษามือ)
นอกจากข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รายการความรู้ต่างๆ ที่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ โทรทัศน์
หรือการสือ่ สารออนไลน์ ส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามรูห้ รือสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารยังไม่เพียงพอ เพราะข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นข้อมูลกระแสหลักส่วนใหญ่มีส�ำหรับเฉพาะคนปกติ
ครอบครัวมักดูทีวีด้วยกัน เวลาละครมีฉากตบตีกันระหว่างตัวละคร หรือฉากตัวร้ายก�ำลังจะท�ำมิดี
มิร้ายหรือจะข่มขืนผู้หญิง น้องเค้าจะถามว่า เค้าท�ำอะไรกัน เราก็ต้องถือโอกาสนี้สอนลูกไปเลย
ว่าเค้าอย่างนี้ไม่ดีนะ รังแกผู้หญิงไม่ดีนะ เราเป็นผู้หญิงต้องอยู่ห่างๆ คนที่นิสัยไม่ดีนะ เพื่อเป็น
การสอนวิธีป้องกันให้ลูก เพราะเด็กออทิสติกจะเข้าใจยาก ต้องใช้การสอนผ่านสื่อที่มองเห็นภาพ
ได้ชัดเจน
(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)
การท�ำเฟสบุ๊ค การเขียนบล็อคต่างๆ ก็เป็นประโยชน์ แต่ยังเป็นในกลุ่มเล็กๆ หน่วยงานหรือสมาคม
คนพิการต้องสนับสนุน ต้องเพิ่มช่องทางข้อมูล ต้องท�ำให้เกิดเป็นนโยบายหลัก คนพิการจะมีโอกาส
เข้าถึงข้อมูลได้ ไม่ใช่มีแผ่นป้ายใหญ่ๆ หรือแผ่นพับต่างๆ เท่านั้น คนพิการต้องเข้าไปมีบทบาทด้วย
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)
นอกจากนี้แล้ว การเข้าถึงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ยังมีช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล
และผู้ป่วย ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสตรีคนพิการ ความไม่เข้าใจสถานะคนพิการ ช่องว่างระหว่างบุคลากร
สาธารณสุขและคนพิการนั้นยังรวมถึงการให้ความไว้วางใจ เพื่อปรึกษาเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเรื่องเพศ
คนพิการไม่วา่ ชายหรือหญิง ทีม่ คี รอบครัวหรือชีวติ คู่ ต่างต้องการค�ำปรึกษาจากแพทย์หรือพยาบาลในเรือ่ งเพศสัมพันธ์
ซึง่ เป็นเรือ่ งส่วนตัว บางครัง้ มีชอ่ งว่างในการเริม่ สนทนา หรือขาดความมัน่ ใจทีจ่ ะขอค�ำปรึกษา เพราะเกรงว่าเป็นเรือ่ ง
ไม่เหมาะสมที่คนพิการจะสนใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ และไม่มั่นใจว่าจะได้รับค�ำแนะน�ำ หรือถูกเพิกเฉย
ที่จะให้ค�ำปรึกษา

สตรีผู้พิการและการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 175

มีเพื่อนพิการที่มีครอบครัว บางครั้งก็ต้องการค�ำปรึกษาเรื่องเพศเหมือนกัน เช่น จะมีเพศสัมพันธ์
กับแฟนได้หรือไม่อย่างไร เขาจะไม่กล้าถามหมอ เพราะกลัวโดนหัวเราะเยาะว่าไม่เจียมตัว พิการแล้ว
ยังสนใจเรื่องมีเพศสัมพันธ์อีก ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อนบ้าง เป็นการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันมากกว่า ว่าสุขภาพเป็นอย่างไร ถ้ามีปัญหาแบบนี้ท� ำอย่างไร จะแนะน�ำกัน
ในกลุ่มเพื่อนๆ
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)
การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่สำ� คัญอีกประการหนึ่งคือ การให้ความส�ำคัญ
ที่เท่าเทียมกันระหว่างคนปกติและคนไม่ปกติ โดยเฉพาะสตรีคนพิการที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด เนื่องจากสตรีพิการ
ทีท่ อ้ งมักจะได้รบั ค�ำแนะน�ำและการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างออกไป ด้วยภาพเหมารวมทีว่ า่ สตรีคนพิการไม่สามารถตัง้ ครรภ์
และเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้ การดูแลทารกแรกคลอดน่าจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือสามี การมองสถานะของสตรี
คนพิการในบทบาทและหน้าที่ของแม่ของบุคลากรสาธารณสุขเช่นนี้ท�ำให้สตรีพิการขาดโอกาสการเรียนรู้ที่ส�ำคัญ
ในหลายด้าน เช่น การตรวจครรภ์ การเลีย้ งดูทารกแรกเกิดทีถ่ กู วิธี การคุมก�ำเนิดระยะให้นมบุตร เป็นต้น ข้อมูลจาก
กรณีศกึ ษาข้างล่างนี้ เป็นตัวอย่างหนึง่ ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงช่องว่างระหว่างสตรีคนพิการและบุคลากรสาธารณสุขในด้านการ
สือ่ สารหรือการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ว่ ย เช่น การซักถามอาการป่วยจากผูป้ ว่ ยโดยตรงยังเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข
ความจริงข้อมูลเรื่องสุขภาพอนามัยตามโรงพยาบาลก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่สำ� หรับคนพิการ อุปสรรค
ส�ำคัญส�ำหรับสตรีพิการคือการสื่อสารกับแพทย์พยาบาล ยังมีช่องว่างอยู่ในเรื่องการให้ความส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้ป่วยที่พิการ เช่น กรณีการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอด จะได้รับการปฏิบัติ
ที่แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะคงคิดว่าคนพิการไม่ได้เลี้ยงลูกเอง เพราะข้อจ� ำกัดจากที่เป็นคนพิการ
เราจะไม่ได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงทารก การให้นมลูก วิธีการอาบน�้ำให้ลูก ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม
เช่น การชั่งน�้ำหนัก หรือการตรวจภายในที่จ�ำเป็นส�ำหรับการเตรียมตัวคลอด มีปัจจัยหลายอย่าง
ที่ท�ำให้การบริการมีข้อจ�ำกัด ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากการมองข้ามความส�ำคัญของบุคลากรด้าน
สาธารณสุข ซึ่งเป็นเรื่องต้องใช้เวลาและวิธีการหลายอย่างให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติ
(สัมภาษณ์ สตรีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)
อีกกรณีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและคนพิการในการให้บริการ
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ไปหาหมอกับแม่ เวลามีปัญหาด้านสุขภาพ หมอไม่ถามอาการเจ็บป่วยจากเรา จะสื่อสารกับแม่
มากกว่า ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน ความจริงถ้าถามเราตรงๆ จะได้ข้อมูลมากกว่า ว่าเรามีปัญหา
อะไร ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไร เวลามีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย หรือเรื่องเกี่ยวกับ
ประจ�ำเดือนจะปรึกษาแม่ก่อน ถ้าเป็นมากจะไปโรงพยาบาล จะไปโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าไป
โรงพยาบาลของรัฐ เพราะสะดวกไม่ต้องรอนาน
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)
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การเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกวิธีคุมก� ำเนิดมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็นคนพิการหรือคนปกติ เมือ่ สตรีคนพิการทีม่ ชี วี ติ คูไ่ ม่ประสงค์จะมีบตุ ร ควรจะมีทางเลือกอย่างไร
ในการเลือกวิธีคุมก�ำเนิด จากการสนทนากับกรณีศึกษาพบว่า สิ่งที่สตรีคนพิการต้องการมากที่สุด คือข้อมูลที่น่า
เชื่อถือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีคุมก�ำเนิดที่คิดว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับตนมากที่สุด
รู้จักกับคนที่ไปท�ำหมัน รู้ว่ามีอาการข้างเคียงมาก ฝังเข็มก็ท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ต้องการได้รับ
ข้อมูลที่ท�ำให้เกิดความมั่นใจ เคยปรึกษากับแฟนเรื่องนี้
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)
โดยสรุป อุปสรรคของการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มคนพิการจากการศึกษาในครั้งนี้
มีประเด็นที่น่าสนใจด้านการปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความเหมาะสม ดังนี้คือ
(1) ข้อจ�ำกัดด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและสติปัญญา รวมทั้งความพร้อมของผู้
ให้ความรูย้ งั ขาดทักษะในการท�ำความเข้าใจกับคนพิการ และส่วนใหญ่ยงั มีทศั นคติวา่ เรือ่ งเพศเป็นเรือ่ ง
ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับคนพิการ
(2) การยอมรับหรือการเปิดใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองคนพิการ เพราะมีทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้าม
ส�ำหรับคนพิการ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
ทัศนคติดงั กล่าวส่งผลกระทบให้คนพิการต้องอยูภ่ ายใต้กรอบหรือค่านิยมทางสังคมทีก่ ำ� หนดความหมายและ
ตัวตนและวิถีชีวิตที่มีทางเลือกน้อยลง ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ไม่สามารถมีชีวิตปกติได้เหมือนคนทั่วไป การจ�ำกัดขอบเขต
การด�ำเนินชีวิตเช่นนี้ ดูเหมือนว่าเป็นความหวังดีของผู้ปกครองหรือสังคมรอบข้าง ในทางตรงกันข้ามอาจเป็นการ
ท�ำให้ปญ
ั หามีความซับซ้อนมากขึน้ เช่น การเข้าถึงข้อมูลเรือ่ งโรคเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส์ เพราะมีโอกาส
เสี่ยงเหมือนบุคคลทั่วไป แต่สังคมละเลยประเด็นที่ว่าคนพิการไม่เสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง แต่อาจเป็นความ
สุ่มเสี่ยงจากการกระท�ำของบุคคลอื่นๆ เช่น การถูกข่มขืน หรือการติดเชื้อจากสามีหรือคู่นอน ดังนั้น การให้ความรู้
ด้านเพศศึกษาจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ หรือผู้ดูแลให้เข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัยของคนพิการก่อน แล้วขยายการให้ความ
รู้ที่เน้นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อลดการต่อต้าน หรือทัศนคติที่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่จำ� เป็นที่คนพิการ
ต้องเรียนรู้ พ่อแม่ดูแลใกล้ชิดแล้ว และไม่คิดว่าใครจะละเมิดทางเพศคนพิการ คนพิการมีโอกาสเสี่ยง
เหมือนคนทั่วไป ความรู้เรื่องโรคเอดส์ก็สำ� คัญ สังคมมักคิดว่าคนพิการไม่เสี่ยง เพราะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
เหมือนคนทั่วไป แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เช่น ถูกข่มขืน การให้ความรู้ก็ต้องคิดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
คนพิการด้วย
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)
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5.3 เพศศึกษาส�ำหรับคนพิการ
การสอนเพศศึกษาส�ำหรับคนพิการยังคงถูกปิดกัน้ มาก โดยเฉพาะกรณีทคี่ นพิการต้องใช้ชวี ติ ในโรงเรียนประจ�ำ
เช่น โรงเรียนสอนคนพิการทางการมองเห็น การปิดกั้นข้อมูลในสังคมของคนพิการด้วยกันเอง เกิดแรงกดดันที่จะ
ต่อต้านกฎเกณฑ์ที่คิดว่าไม่เป็นธรรม และขาดความเข้าใจการด�ำเนินชีวิตของคนพิการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดหูหนวกก็มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ครูจะแยกนักเรียนชายหญิงอย่างเข้มงวด
แม้แต่เวลาท�ำการบ้าน ไม่อยากให้ผู้ชายผู้หญิงอยู่ใกล้ชิดพูดคุยกัน ยิ่งท�ำให้ทุกคนต้องการต่อต้าน
นักเรียนชายบางคนแอบหนีออกจากโรงเรียน คงเป็นเพราะอยากรู้จักสังคมภายนอกบ้างเหมือนกัน
นักเรียนชาย นักเรียนหญิงหลายคู่ก็แอบพบกัน ไม่มีใครห้ามได้ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชาย
ผู้หญิงต้องคุยกัน แอบชอบกัน
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)
ระบบการศึกษาระดับมัธยมที่เสริมหลักสูตรเรียนร่วมกับนักเรียนปกติมีข้อจ�ำกัดเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น
นโยบายด้านการศึกษาที่ไม่แบ่งแยกปฏิสัมพันธ์ของคนโดยใช้ความพิการเป็นตัวก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ระบบ
การศึกษาเช่นนี้ยังมีข้อจ�ำกัด โดยเฉพาะในเรื่องการสอนเพศศึกษา เพราะนักเรียนปกติและคนพิการมีทักษะการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสื่อความเข้าใจจ�ำเป็นต้องแตกต่างกันด้วย ระบบหลักสูตร
การเรียนร่วมด้วยการให้เด็กนักเรียนพิการมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมภายนอกร่วมกับนักเรียนปกติเป็นแนวคิดที่ดี
ทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติอาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้
เด็กนักเรียนตาบอดออกมาเรียนรวมกับโรงเรียนนักเรียนปกติ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ข้อเสีย
อาจมีมากกว่า เพราะการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ได้ปรับให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ตาบอด ครูที่สอนก็ไม่รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจตรงกันหรือถูกต้องชัดเจนมากน้อยเพียงไร พอหมด
เวลาเรียนก็กลับเข้าโรงเรียนคนตาบอดแบบอยู่ประจ� ำ มีนักเรียนบางคนอยากรู้อยากลองเรื่องที่
เรียนมา เขาอาจจะท�ำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ได้ เพราะเรียนรู้มาแบบไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง
(สนทนากับสตรีคนพิการทางการมองเห็น)
เพศศึกษาที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการมักเน้นเพศศึกษาที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน
มิได้สอนสาระของเพศศึกษาอย่างทีค่ วรเป็น แต่เน้นเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของร่างกายในวัยเจริญพันธุ์ และมุง่ ควบคุม
“ก�ำหนัด” และคุม “ก�ำเนิด” ภายใต้กรอบ “วัฒนธรรมไทย” และ “ศีลธรรมอันดีงาม” ท�ำให้การเรียนการสอนมีแต่
เนื้อหาที่มุ่ง “สั่งสอน” และ “ห้ามปราม” ซึ่ง กฤตยา (2554) ได้เสนอการจัดหลักสูตรการสอนเพศศึกษารอบด้าน
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละชั้น โดยเนื้อหาควรสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องเนื้อตัวร่างกายของตนเอง
เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยครูผู้สอนทุกคนควรต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้าน และควรก�ำหนดให้การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
รอบด้านในโรงเรียนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน
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ประเด็นเรื่องเพศศึกษาที่สะท้อนจากมุมมองในการศึกษาครั้งนี้พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสภาวะความพิการ
การศึกษาในโรงเรียนควรมีการสอนเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะสมกับวัยในแต่ละชั้นเรียน และอยาก
ให้ครูผู้หญิงเป็นผู้สอน เพราะบางทีครูผู้ชายไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิง ไม่เข้าใจเพศหญิงที่พิการ
พวกเด็กผู้ชายก็อยากรู้อยากเห็น ยิ่งมาเจอเด็กพิเศษด้วยแล้ว จะยิ่งอยากเปิดดู อยากจับ กลายเป็น
ตัวตลกให้พวกนี้มาล้อเล่น มาทดลองดู แต่ถ้าเป็นครูผู้หญิง จะได้บอกว่า เธอมาท�ำอย่างนี้กับเพื่อน
ผู้หญิงไม่ได้นะ อย่างน้อยความเป็นเพศเดียวกัน จะเข้าใจกว่า
(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)
โรงเรียนควรให้ความรู้กับเด็ก และควรให้ความรู้กับครอบครัวด้วย ควรต้องท�ำควบคู่กันไป ทุกวันนี้
ครูมุ่งเน้นสอนตามหลักสูตรเท่านั้น และภาษาที่ใช้สอนเป็นภาษาเขียน ซึ่งเด็กอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง
อยู่แล้ว ไม่ใช่ภาษามือที่คนหูหนวกใช้ ท�ำให้คนหูหนวกไม่เข้าใจอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ไม่มี
กิจกรรมชมรม เช่น ชมรมผู้หญิง จึงไม่ทำ� ให้เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนอย่างเป็นจริงเป็นจัง
ท�ำให้วัยรุ่นหูหนวกมักเรียนรู้จากโทรทัศน์ จากสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันมีสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งครู
ต้องตามให้ทัน การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องน่าอาย ต้องสอนอย่างตรงไปตรงมา
(สัมภาษณ์ สตรีผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)
เราต้องสอนให้เค้ารู้จักการรักษาเนื้อตัวร่างกาย เช่น เมื่อโตแล้วให้ถนอมตัวเอง แม้แต่การกอด
ของพ่อ เพราะโตเป็นสาวแล้ว แค่หอมแก้มนิดหน่อยก็พอ สอนให้เค้ารู้จักพื้นที่สงวนของร่างกาย
ไม่ให้เด็กผู้ชายมาล่วงเกินจับต้อง เพราะเด็กกลุ่มออทิสติก หรือแม้แต่เด็กทั่วไป เวลาไปโรงเรียน
พวกเด็กผู้ชายก็จะมาไล่จับของเด็กผู้หญิง เราจะสอนให้ลูกรู้จักการป้องกันตัวเอง
(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)

5.4 อัตลักษณ์ เพศวิถี และความพิการ: จุดเริ่มต้นของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
บทความในส่วนนี้เป็นการสังเคราะห์มายาคติเกี่ยวกับสตรีคนพิการที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อก�ำกับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
และเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงที่หยั่งรากลึกลงไปในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ส่งผลต่อเพศวิถี
หรือการด�ำเนินชีวิตเรื่องเพศ ความคิดเห็นที่ได้จากกรณีศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
จากการสนทนากับกรณีศึกษาท�ำให้เข้าใจถึงสภาวะและข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่มีพื้นฐานจากครอบครัว โดยเฉพาะ
สตรีคนพิการกลายเป็นผู้ไร้สถานะ หรืออยู่ในภาวะชายขอบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การมีบุตรสาวพิการจะเพิ่ม
แรงกดดันให้พ่อแม่มากกว่ามีบุตรชายพิการ เนื่องจากมีเจตคติหรือความวิตกกังวลว่าบุตรสาวจะไม่ปลอดภัย
ถ้าปล่อยให้เผชิญชีวติ ในสังคมโดยล�ำพัง พ่อแม่หรือคนใกล้ชดิ ต้องดูแลหรือระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีคา่ นิยมและ
ความเชื่อที่ว่าสตรีคนพิการนั้นไม่ได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนจากสภาพสังคมรอบตัว
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ความเชือ่ และความหวาดกลัวดังกล่าวเป็นเสมือนกฎเหล็กทีจ่ �ำกัดสตรีคนพิการให้อยูใ่ นโลกของตนเอง มีชวี ติ
อยู่กับข้อห้ามหรือข้อแม้ต่างๆ ที่ครอบครัวเป็นผู้ก�ำหนด เช่น พ่อแม่ไม่เห็นด้วยในเรื่องชีวิตคู่ของบุตรสาวจากความ
เชือ่ หลัก 2 ประการ คือ ชีวติ ครอบครัวจะไม่ราบรืน่ เพราะคนพิการและคนปกติจะมีชวี ติ ฉันท์สามีภรรยาอย่างปกติสขุ
ได้อย่างไร ประการที่สองได้แก่ ความเชื่อและความกลัวที่ว่าถ้าแม่พิการลูกที่เกิดมามีโอกาสพิการ จะเป็นการ
ซ�้ำเติมและเป็นภาระต่อครอบครัว ในกรณีที่พ่อแม่เห็นว่าบุตรสาวอาจมีชีวิตคู่ได้ ถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือความเชื่อ
ที่ว่า การแต่งงานกับคนพิการเช่นเดียวกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องสถานะที่แตกต่างกัน
ในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินจะรวมกลุ่มกัน หากเพื่อนในกลุ่มหายไป จะมีการไถ่ถามกัน และ
ส่วนใหญ่มักพบว่า ครอบครัวกีดกันไม่ให้ออกนอกบ้าน ไม่ให้มีสังคมเพื่อน ไม่ต้องการให้พบปะ
กับใคร คนในครอบครัวมักเห็นว่าควรให้ท�ำงานในบ้านจะเหมาะสมมากกว่า เพราะดูแลง่าย เช่น
ครอบครัวคนจีนย่านเยาวราชจะบังคับให้ลูกหลานที่พิการทางการได้ยินท� ำงานในบ้านโดยไม่มี
ค่าตอบแทน เช่น ท�ำขนมขาย ท�ำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถออกไปหาความรู้นอกบ้านได้เลย
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)
ท�ำหมันหรือตัดมดลูกทิ้งเพื่อไม่ให้มีประจ�ำเดือน ก็อาจจะเป็นความคิดอย่างหนึ่งที่ป้องกันปัญหาให้
คนพิการ แต่อย่าลืมว่าสตรีพิการควรมีสิทธิรับรู้และตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดมดลูกทิ้งดูเหมือน
เป็นเจตนาดี แต่ต้องคิดในทางกลับกันด้วยว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ท�ำให้เกิดปัญหาซับซ้อน
มากขึ้นหรือไม่ เช่น อาจถูกกระท�ำซ�้ำๆ จากคนใกล้ชิดหรือใครก็ได้ที่รู้ว่าจะไม่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์
เพราะท�ำหมันแล้ว กลายเป็นการที่ผู้หญิงถูกกระท�ำซ�้ำๆ มากขึ้น
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)
แม้สทิ ธิของคนพิการได้ถกู ยกระดับมากขึน้ ในสังคมไทย เช่น การปรับปรุงกฎหมายด้วยการตราพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากรัฐ
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อุปกรณ์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การจ้างงานคนพิการ และการห้ามเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยเฉพาะในมาตรา 20 ที่กล่าวถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐ ซึ่งประกอบด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาล การศึกษา การฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การยอมรับและการมีสว่ นร่วม การช่วยเหลือให้เข้าถึง
นโยบาย โครงการฯ และการช่วยเหลือทางกฎหมาย ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร บริการล่ามภาษามือ สิทธิน�ำสัตว์
น�ำทางหรืออุปกรณ์ไปในยานพาหนะหรือสถานทีโ่ ดยยกเว้นค่าบริการ/ธรรมเนียม สวัสดิการเบีย้ ความพิการ การปรับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู
หากแต่สิทธิทางเพศวิถีของคนพิการ โดยเฉพาะผู้หญิงยังถูกตีกรอบด้วยบรรทัดฐานของสังคมและภาพ
เหมารวม (stereotype) ทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ ก�ำกับวิธคี ดิ วิธปี ฏิบตั ิ เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ ของสตรีคนพิการ
ภายใต้ฐานคติเรื่องเพศ บทบาทผัวเมีย ความเป็นแม่ ผู้ดูแลครอบครัว

180 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาในกลุ่มคนพิการพบว่า ทัศนคติของผู้อื่นต่อคนพิการและการให้คุณค่าตนเองของ
คนพิการ มักถูกตีตราให้เป็นคนไม่มคี วามสามารถเรือ่ งเพศ ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศทีป่ กติ ไม่มคี วามสามารถ
เป็นพ่อหรือเป็นแม่ เป็นผู้ไม่มีเพศ (sexless) เป็นผู้ไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือไม่มีความต้องการทางเพศ (asexual)
เพราะเรื่องเพศมักผูกโยงกับความมีศักยภาพ (ableism) และรูปลักษณ์ หรือความสวยงามทางร่างกาย (body
image) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองทางเพศที่ส�ำคัญ (Bucciere & Reel, 2009; Teleprolos & McCabe,
2002)
ข้อค้นพบดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ กรณีศึกษาให้ความเห็นว่าสังคมมักพิพากษา
สตรีคนพิการในแง่ความเหมาะสม เรื่องเพศ เรื่องการมีครอบครัว ความกังวลต่างๆ รวมถึงการเผชิญปัญหาอนามัย
เจริญพันธุ์ และการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์มากกว่าสตรีทั่วไป โดยเฉพาะในสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมในแบบปิตาธิปไตย (patriarchy) บทบาทความเป็นหญิงที่มีฐานะด้อยและมีคุณค่าต�่ ำกว่า
ความเป็นชาย สตรีคนพิการมักถูกเลือกปฏิบัติในสภาพที่รุนแรงกว่าด้วยอคติที่ซ้อนทับสองชั้น (double taboo)
คือ ความพิการ และความเป็นผูห้ ญิง คุณค่าทีส่ งั คมตีตราให้สตรีคนพิการ คือ ถ้าเป็นแม่กเ็ ป็นแม่ทสี่ มบูรณ์แบบไม่ได้
(เพ็ญจันทร์, 2551)
จากการสนทนากับกรณีศึกษา ช่วยท�ำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างปฏิสัมพันธ์ด้านแนวคิดและ
การตอบโต้ระหว่าง คนปกติ และ คนไม่ปกติ ดังตัวอย่างความเห็นต่อไปนี้
สังคมไทยมักมองว่า คนพิการไม่ต้องคิดเรื่องชีวิตคู่ เป็นความเข้าใจผิด เริ่มจากพ่อแม่เลย เริ่มจาก
ครอบครัวที่มีลูกพิการ พ่อแม่จะคุยกันเองและเข้าใจว่า คนพิการควรอยู่กับคนพิการ ไปอยู่กับใคร
ไม่ได้ แล้วคนหูหนวกไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงในครอบครัว พ่อแม่ก็บอก แต่งกับคนหูหนวกไปเลย
เพราะหูหนวก สื่อสารกับใครไม่ได้ แต่งกับคนหูดีไม่ได้ เดี๋ยวมาหลอก
ครอบครัวเป็นตัวกั้น จะคอยมาคุมถ้ามีคนมาจีบ และถ้าไม่เชื่อฟัง อาจถูกขังในห้อง ถ้ายังไม่ฟัง
อาจถูกตี แต่ก็คงเพราะห่วงลูกมากเกินไป กลัวว่าคนหูหนวกออกไปจากครอบครัวไม่ได้ ต้องคอย
ป้องกันอย่างเต็มที่ แต่เป็นความเข้าใจที่ผิดของครอบครัว
การมีคู่ของคนพิการส่วนใหญ่พ่อแม่หาให้ การรักใคร่ไม่มีเลย ผู้ใหญ่เอามาเจอกันแบบคลุมถุงชน
ก็ต้องทนกันไป มักเลิกกันในภายหลัง หูหนวกกับหูหนวก บางทีก็มีปัญหา ก็ยังเลิกกันได้ เช่น
หลายครอบครัวไม่สามารถแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวได้ ก็มีปัญหากับคนอื่นๆ ในครอบครัว
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)
พ่ อ แม่ ไ ม่ เ คยปิ ด กั้ น แต่ ข อให้ อ ยู ่ ใ นสายตาของผู ้ ใ หญ่ ส่ ว นใหญ่ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองจะเป็ น ห่ ว ง
กลัวแต่งงานไปแล้วจะล�ำบาก กลัวไม่มีใครรักลูกของเราจริง จึงไม่กล้าปล่อยไป หรือแม้แต่คน
ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถ้ามีงานท�ำ มีเงิน ก็เลือกที่จะไม่แต่งงาน สังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไป เห็นแก่ตัวกัน
มากขึ้น ผู้ชายมักเอาเปรียบผู้หญิง เราจะเห็นได้จากผู้ชายทุกวันนี้เรียนน้อย แล้วคอยหาเมียรวย
สวย โง่ พ่อแม่ตาย ในความคิดจริงๆ พ่อแม่ก็อยากให้เจอผู้ชายดีดี แต่หายาก
(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)
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ผู้พิการทางการได้ยินรับรู้ในความแตกต่าง และมีความคับข้องใจที่สังคมไม่พยายามหรือละเลยที่จะท� ำ
ความเข้าใจสถานะสตรีคนพิการ ความไม่พอใจย่อมเกิดขึ้นเสมอจากการถูกเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงจะได้
รับผลกระทบมากกว่า รวมถึงเรื่องการถูกห้ามปรามมากกว่าผู้ชาย ท�ำให้ผู้หญิงมีโลกทัศน์ที่แคบมาก
เวลาที่มีโอกาสไปอยู่ในสังคมนอกบ้าน คนปกติมักมองคนพิการทางการได้ยินเป็นตัวตลก เพราะเวลา
สื่อสาร มักต้องท�ำหน้าตาหรือแสดงสีหน้าท่าทางประกอบไปด้วย และบางครั้งมีการเปล่งเสียงออก
มา ไม่สามารถบังคับความดังหรือลักษณะของเสียงได้ เพราะไม่ได้ยินเสียงตนเอง
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)
เราต้ อ งปรั บ ตั ว และต้ อ งเรี ย นรู ้ ว ่ า จะอยู ่ อ ย่ า งไรในสั ง คมให้ ป ลอดภั ย ควรหลี ก เลี่ ย งสถานที่
และเหตุการณ์อย่างไร สามารถจัดการกับสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม คนพิการตาบอด
เวลาออกไปอยู่สังคมภายนอก จะมีคนให้ความช่วยเหลือ ต้องแยกให้ได้ว่าความช่วยเหลือแบบไหน
ไม่พึงประสงค์ เพราะคนในสังคมมีหลายประเภท ต้องเปิดกว้างกับเหตุการณ์บางอย่างแบบไม่มี
อคติ เช่น คนทั่วไปที่พูดคุยด้วยอาจใช้ค�ำพูดที่ไม่เหมาะสม เช่น จะแต่งงานไหม น่าเสียดายหน้าตาดี
ต้องท�ำความเข้าใจว่าผู้ถามอาจอยากรู้จริงๆ โดยไม่มีเจตนาจะล่วงเกิน ก็จะท�ำให้เกิดการพูดคุยกัน
การเข้าใจซึ่งกันและกัน
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)
อ�ำนาจการต่อรองของสตรีคนพิการต่อประเด็นสิทธิในเพศวิถีของตนได้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ และมีเพียง
ส่วนน้อยที่สามารถก้าวข้ามก�ำแพงมายาคติออกมายืนหยัดในทางเลือกของตนเอง
ครอบครัวของตัวเองก็เหมือนกัน ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน พ่อก็บอกว่า ไม่ควรแต่ง หรือจะแต่งก็ควรแต่ง
กับคนหูหนวกด้วยกัน มองว่าสังคมข้างนอกอันตรายมาก พ่อห่วง เพราะพี่น้อง 3 คนพิการทั้งหมด
พ่อแม่ครอบครัวจะคอยตามไปด้วยตลอด คอยก�ำกับดูแลต่างๆ พอแต่งงานก็บอกว่า อย่าท้องนะ
เพราะว่ากลัวหลานจะออกมาพิการ พอท้องก็อยากให้ท�ำแท้ง แต่เผอิญตัวเองเป็นคนดื้อ ไม่ยอม
ท�ำหมัน ไม่ยอมท�ำแท้ง คิดว่าทุกคนควรมีชีวิตของตัวเอง เช่น คนหูหนวกแต่งงานกับคนหูหนวก
เลิกกันก็มี คนหูดีแต่งกับคนหูดี เลิกกันก็มี เป็นเรื่องปกติ ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็เลิก ใครๆ ก็เป็นกัน
(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)
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6. บทสรุป
บทความนี้ได้น�ำเสนอข้อมูลจากกรณีศึกษาถึงข้อคิดเห็นต่างๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เขียน
บทความและสตรีคนพิการ แม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากกรณีศึกษาเพียง 5 ราย แต่ไม่ได้เป็นข้อจ�ำกัดอย่างใดที่
เราจะร่วมเรียนรู้เรื่องสถานะ วิถีชีวิต และการให้คุณค่าความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราเรียนรู้ว่าคนพิการโต้กลับ
ความเป็นชายขอบที่สังคมของคนปกติให้ความหมายเอาไว้ และไม่คิดว่าตนแตกต่างจากคนปกติทั่วไปและสามารถ
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมเดียวกันได้ สามารถท�ำงานได้ มีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การมีครอบครัว การมี
สถานะเป็นแม่ เป็นภรรยา ดูแลครอบครัวและตนเองได้ ไม่มองว่าเป็น “ภาระของสังคม”
ข้อคิดเห็นที่เป็นความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การพัฒนาบุคลากร
ทางการแพทย์ให้เข้าใจสิทธิของสตรีคนพิการ และการเพิ่มพูนทักษะการให้บริการและการให้ค�ำแนะน�ำด้านอนามัย
เจริญพันธุท์ เี่ สมอภาคและเข้าใจสถานะของคนพิการ เพือ่ เพิม่ โอกาสให้สตรีคนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัย
เจริญพันธุ์ได้อย่างเป็นธรรม การด�ำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในการให้บริการให้คำ� ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาจะเป็น
ส่วนที่ส�ำคัญในการเข้าถึงข้อมูลและการรับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเน้นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาวะความพิการ เช่น การเชื่อมโยงความรู้ผ่านผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีความพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรมหรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ ส่วนคนพิการทางการได้ยิน
ควรจัดการศึกษาผ่านล่ามภาษามือ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นไปอย่างเปิดใจและเป็นการเรียนรู้
อย่างแท้จริง
กรณีศึกษาให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นที่จะท�ำอย่างไรให้เด็กหรือสตรีคนพิการมีความปลอดภัย
ในชีวิต ไม่ถูกลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ คือแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นผู้ดูแลคนพิการ โดยจะต้องมีกระบวนการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ดูแลเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลระหว่างกัน เพือ่ ให้ผพู้ กิ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี ไม่ตกอยู่ในภาวะการตีตรา การทอดทิ้ง และการไร้ตัวตน ไม่ถูกปฏิบัติแบบไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะ
การอยู่ในสังคมแบบบริโภคนิยมที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน และมีทางเลือกไม่มากนักที่จะให้
การดูแลลูกที่พิการ เช่น การจ�ำกัดบริเวณที่อยู่ บางกรณีใช้วิธีกักขังหรือล่ามไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกพิการจะปลอดภัย
ได้ในระดับหนึ่งขณะอยู่ตามล�ำพังในบ้าน
การช่วยเหลือผู้มีภาวะบกพร่องทางร่างกายในนิยามทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ เช่น การท�ำหมัน เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ การแก้ปญ
ั หาดังกล่าวไม่ควรด่วนสรุปว่า
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สตรีคนพิการควรมีโอกาสได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ประการสุดท้ายคือ การขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะให้มผี ลกับสตรีคนพิการด้านสุขอนามัย หนึง่ ในสาระส�ำคัญ
ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 คือเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ จะเป็นก้าวต่อไปในสังคมไทยส�ำหรับสตรีคนพิการ สังคมจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ต่อสตรีคนพิการจากความเป็นภาระของครอบครัวและสังคม สู่มุมมองใหม่ในการให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
ในการบริโภคสิ่งสาธารณูปโภคที่ทุกคนในสังคมต่างเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เพียงแต่ต้องการให้มีการเสนอทางเลือกที่
เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการเข้าถึงการบริการ จะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ส�ำคัญ และเป็น
การปลดเงื่อนไขของสตรีคนพิการจากภาวะชายขอบทันที
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม เปรียบเทียบกับชาวไทย
พุทธ ในจังหวัดปัตตานี ทีอ่ าจน�ำไปสูค่ วามเป็นชายขอบ โดยใช้ขอ้ มูลจากโครงการวิจยั สิทธิอนามัยเจริญพันธุข์ องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม
จังหวัดปัตตานี 2554 ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มใน 4 อ�ำเภอ ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ
15 - 49 ปี ทัง้ ชายและหญิงทีย่ งั อยูก่ บั คูส่ มรส กลุม่ ละ 110 คน รวมทัง้ สิน้ 440 คน ผลการศึกษาพบว่า อายุเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก บุคคล
ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และการใช้วิธีคุมก�ำเนิด รวมทั้งการเลือกคู่ครองของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ โดยสัดส่วนชาวไทยมุสลิมทัง้ ชายและหญิงมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 20 ปี มากกว่าชาวไทยพุทธ โดยเฉพาะกับคูส่ มรส
และกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้วิธีคุมก�ำเนิด ส่วนใหญ่พ่อ - แม่รีบหาคู่ครองให้ ท�ำให้อายุแรกสมรสของชาวไทยมุสลิมน้อยไปด้วย และกว่าครึ่ง
มีระยะเวลาเรียนรู้คู่สมรสก่อนมีครอบครัวน้อยกว่า 1 ปี ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการปรับตัวเข้าหากัน มีปัญหาความรุนแรงทางเพศ
จากคู่สมรส และความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าคนไทยพุทธ ความแตกต่างดังกล่าวอาจท�ำให้คนไทยมุสลิมไปสู่การเป็นคนชายขอบ
จากการถูกดึงเข้าสูก่ ระแสสิทธิมนุษยชนในด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะสตรีมสุ ลิม ถ้ารัฐไม่ปรับปรุงบริการให้คนไทยมุสลิมสามารถ
เข้าถึง และได้รับบริการที่สะดวกใจ รวมทั้งให้โอกาสสตรีมุสลิมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสตรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีให้เท่าเทียม
กับชาย
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์, ผู้หญิงมุสลิม, จังหวัดปัตตานี, การเป็นชายขอบ
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อาจารย์ประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รองศาสตราจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

This study identifies reproductive behaviour among Thai - Muslims compared to Thai - Buddhists in Pattani
Province in order to further explore whether such differences may result in marginalisation. Secondary data from a
survey carried out for assessing reproductive health rights of the Thai - Muslim and Thai - Buddhist populations in
Pattani Province in 2011 was used for analysis. A sample of 440 people, with equal numbers of male and female
participants aged 15 - 49 years who were still married and living with their spouses were interviewed by using
a structured questionnaire. Analysis of findings show that age at first sexual experience, persons to whom
a first sexual experience is shared, contraceptive used and persons who chose their spouses were more statistically
significant factors among Thai - Muslims compared to Thai - Buddhists. The proportion of male and female Thai Muslims who had their first sexual experience at aged less than 20 years old was greater than Thai - Buddhists,
particularly for females, and more than half did not use any modern contraceptive methods. Parents hesitated to
find a spouse for their children and this resulted in early age at marriage with more than half of respondents only
having a short period of time to learn each other and adapt together with difficulties after their marriage. Such factors
resulted in sexual and family violence among Thai - Muslims. These differences may result in marginalisation if
the government cannot provide access and convenient services for Thai - Muslims in accordance with woman’s
development needs and in order to raise women’s status.
Keywords: reproductive rights, Muslim women, Pattani province, marginalisation
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รัฐบาลไทยได้ให้พันธะสัญญาไว้กับประชาคมโลกในการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนา
(ICPD’94) ณ กรุงไคโร ประเทศอียปิ ต์ใน พ.ศ. 2537 ซึง่ ผลของการประชุมครัง้ นีไ้ ด้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางอุดมการณ์
ครั้งใหญ่ จากแนวคิดการควบคุมจ�ำนวนประชากรมาสู่แนวคิดการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (ภัสสร, 2547)
โดย “อนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive health)” ตามแผนปฏิบัติการไคโร หมายถึง บุคคลต้องมีวิถีชีวิตด้าน
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระว่าจะมีหรือไม่มีลูก จะมีเมื่อไร จะมีกี่คน
และจะเว้นระยะห่างของบุตรแต่ละคนอย่างไร ในการนี้บุคคลทั้งหญิงและชายต้องได้รับข้อมูลและเข้าถึงวิธีการ
คุมก�ำเนิดที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในราคาที่สามารถจ่ายได้โดยไม่ล�ำบาก รวมถึงวิธีควบคุม
การเจริญพันธุ์อย่างอื่นๆ ที่บุคคลต้องการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้แล้ว บุคคลยังมีสิทธิการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเอง อันจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถผ่านพ้นภาวะการตั้งครรภ์และการคลอดอย่างปลอดภัย
และช่วยให้คู่สมรสมีโอกาสที่จะได้บุตรที่สุขภาพดี (กองอนามัยการเจริญพันธุ์, 2554) นอกจากนี้ประชาคมระหว่าง
ประเทศได้มีการรับรองในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ว่า คู่สมรสทุกคู่และทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือไม่
และจะมีลูกเมื่อไร แต่ก็ยังมีคนจ�ำนวนมากทั่วโลกที่ต้องการเว้นระยะการมีบุตรแต่ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการคุมก�ำเนิด
สมัยใหม่ อันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลที่น่าตกใจคือมีคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หลายล้านคน ส่งผลให้บ่อยครั้งมีการท�ำแท้งโดยไม่ปลอดภัยหรือเกิดการตายของมารดาและทารก รวมทั้งท�ำให้
ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศยากจน (UNFPA, 2004)
จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “อนามัยเจริญพันธุ์” นั้นมีความเกี่ยวพันกับมิติต่างๆ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชีวติ บุคคลอย่างกว้างขวาง และยังเกีย่ วข้องกับการทีบ่ คุ คลจะต้องได้รบั
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อบรรลุถึงการมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดี ซึ่งนานาชาติถือว่าสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ได้รวมเอาสิทธิทางเพศเข้าไว้ดว้ ย ในฐานะเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีท่ กุ คนพึงได้รบั (Reproductive rights are
human rights) (สุวรรณา และคณะ, 2545: 1 - 2) นอกจากนี้ ยังเห็นได้ชัดว่า “อนามัยเจริญพันธุ์” เป็นเรื่องของ
ประชาชนทัง้ หญิงและชาย โดยผูห้ ญิงเป็นกลุม่ ทีม่ ภี าระในเรือ่ งอนามัยเจริญพันธุห์ ลากหลายประเด็นกว่าชาย นโยบาย
และการปฏิบัติงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
อย่างไรก็ดี ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายยังเป็นปัญหาใหญ่ทฝี่ งั รากลึกในหลายวัฒนธรรมทีก่ อ่ ให้เกิดปัญหา
ด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอนามัยเจริญพันธุแ์ ละวัฒนธรรม จึงต้องอาศัยความรูแ้ ละความ
เข้าใจร่วมกัน ดังนั้น การพัฒนางานทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์ต้องค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
โดยขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง (โธรายา, 2551) บทความนี้
จึงให้ความสนใจกับคนมุสลิมภาคใต้ของไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนชายขอบของดินแดนรัฐไทยในบริบทของความมั่นคง
ความเป็นชายแดน (ในทางภูมิศาสตร์ที่อยู่อาศัย) และบริบทของชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างจากชาวไทยพุทธ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของภาคใต้
(สุริชัย, 2550: 46) ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา/ผลกระทบต่อสมรรถภาพของผู้หญิงในการสมรส การตั้งครรภ์
การคุมก�ำเนิด ความรุนแรงทีม่ รี ากฐานมาจากการเลือกปฏิบตั ติ อ่ หญิง และการกระท�ำทีล่ ะเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติศาสนามาตั้งแต่
ในอดีต มีประชากรทั้งสิ้น 655,259 คน โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 88) ส่วนประชากรที่เหลือนับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 12) ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ปี พ.ศ 2549 พบว่า หญิงวัยเจริญพันธุ์
กว่าครึง่ แต่งงานครัง้ แรกอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี (ร้อยละ 51) อัตราการตัง้ ครรภ์ครัง้ แรกของประชากรวัยรุน่ อายุนอ้ ยกว่า
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20 ปี คือ 40 ต่อหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน และยังพบว่ามีการตั้งครรภ์สูงสุดถึงครรภ์ที่ 13 และมีปัญหาทารก
ในครรภ์และทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติสูง (ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, 2554:18, 87) ข้อมูลจาก
การส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เกือบสิบปีที่ผ่านมา พบว่าชาวไทยมุสลิมมีการสมรสเร็วกว่าชาวไทยพุทธ
โดยจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีอายุแรกสมรสเฉลี่ยต�่ำที่สุดในกลุ่ม 4 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีคนไทยมุสลิมอาศัยอยู่
จ�ำนวนมาก คือ ประมาณ 14 ปี (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2546)
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2553) พบว่า ในปี
2551 - 2553 อัตราการเกิดของจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดลง เหลือ 19.10, 18.68 และ 15.48 ตามล�ำดับ แต่ก็ยัง
มากกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศและภาคใต้ ขณะที่ข้อมูลจากส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (2553) รายงานว่าอัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของปัตตานี เท่ากับ 40 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ต�่ำ (ต�่ำกว่า 50 ต่อ 1,000 คน)
ดังนัน้ การน�ำบางประเด็นทีส่ ำ� คัญในเรือ่ งสิทธิอนามัยเจริญพันธุม์ าศึกษา ก็นา่ จะแสดงให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิม
น่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นชายขอบของกระแสหลักของสังคมไทยในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้วยบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไทยและโลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมองว่าสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็น
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หากคนไทยมุสลิมซึ่งมีมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่างจาก
คนไทยพุทธ ไม่สามารถปรับตัวภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็อาจท�ำให้คนไทยมุสลิมอาจถูกเบียดขับให้ไป
อยู่วงนอกของประเด็นด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้ ค�ำถามในการวิจัยครั้งนี้ก็คือ ชาวไทยมุสลิมมีพฤติกรรม
อนามัยเจริญพันธุ์ และมีสทิ ธิดา้ นอนามัยเจริญพันธุแ์ ตกต่างจากชาวไทยพุทธหรือไม่ อย่างไร เพือ่ ให้เห็นภาพว่าชาวไทย
มุสลิมจะกลายเป็นชายขอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างด้านพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ (เช่น การมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก อายุแรกสมรส)
ของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี
2. เพือ่ ศึกษาความแตกต่างด้านสิทธิดา้ นอนามัยเจริญพันธุ์ (เช่น การมีเพศสัมพันธ์ การตัดสินใจมีครอบครัว
การตั้งครรภ์/การมีบุตร และการคุมก�ำเนิด) ของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ
3. เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเป็นคนชายขอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา
งานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�ำหรับประเทศไทย หากแต่เป็นเรื่องที่ต้องการมุมมองใหม่
ในด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ หรือที่เรียกว่า สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
(reproductive rights) ในการประชุม ICPD ที่ไคโร (Bergman, 2004:27) ได้กล่าวถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ไว้ดังนี้
“สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกเพศในการตัดสินใจอย่างอิสระ เสมอภาค และ
รับผิดชอบร่วมกันในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปราศจากการบังคับ หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
สิทธิในการตัดสินใจมีบตุ ร การเว้นระยะห่างและจ�ำนวนบุตร ตลอดจนมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างถูกต้อง
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ครบถ้วน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานของทุกเพศทุกวัย”

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ำรวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทย
มุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” ใน พ.ศ. 2554 ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 15 - 49 ปีที่อาศัยอยู่
กับคู่สมรส (เพศละ 110 คน) ในอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหนองจิก อ�ำเภอโคกโพธิ์ และอ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน (multi - stage sampling) โดยการสุ่มอ�ำเภอ หมู่บ้าน ครัวเรือนและ
คู่สมรสที่ยังอยู่กินด้วยกัน ได้ตัวอย่างทั้งหมด 440 คน และใช้แบบสอบถามบุคคลที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูล
พื้นฐานด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งข้อมูลด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์
การคุมก�ำเนิด การมีบตุ ร ความรุนแรง ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์
และการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางร้อยละและ
ตารางไขว้ รวมทั้งมีการทดสอบนัยส�ำคัญ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็นเพศชายและหญิงทีส่ มรสแล้วทัง้ หมด นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ
อย่างละเท่าๆ กันคือ 110 คน รวมเป็นชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธอย่างละ 220 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ
25 - 34 ปี (ร้อยละ 26) และกลุม่ อายุ 35 - 44 ปี (ร้อยละ 34) มีอายุเฉลีย่ ประมาณ 34.3 ปี (อัลญาณ์ และเพ็ญพักตร์,
2555) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่น่าสนใจบางประเด็น ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
การคุมก�ำเนิด การเลือกคูค่ รอง การสมรส และความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว จ�ำแนกตามศาสนา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การมีเพศสัมพันธ์และการคุมก� ำเนิด พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างคนไทยมุสลิมมีอายุเฉลี่ยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุใกล้เคียงกับไทยพุทธ (ไทยมุสลิม 18.7 ปีและไทยพุทธ 19.3 ปี) โดยคนไทยมุสลิมเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.7) และคนไทยพุทธประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.5) มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุต�่ำกว่า 20 ปี
โดยเฉพาะหญิงไทยมุสลิมมีสดั ส่วนการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 20 ปีมากกว่าหญิงไทยพุทธมาก (หญิงไทย
มุสลิมร้อยละ 43.0 และหญิงไทยพุทธร้อยละ 24.4) และมากกว่าชาย (ชายไทยมุสลิมและไทยพุทธ ร้อยละ 33.8
และ16.5 ตามล�ำดับ) ซึ่งความแตกต่างของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนามีนัยส�ำคัญ
ไม่มาก (ค่าไคสแควร์=.04, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05)
ส่วนบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกก็คือ คู่สมรส (ไทยมุสลิม ร้อยละ 76.8 และไทยพุทธ ร้อยละ 64.5)
และแฟน/คู่รัก (ไทยมุสลิม ร้อยละ 20.9 และไทยพุทธ ร้อยละ 26.4) โดยไทยมุสลิมทั้งชายและหญิง มีสัดส่วน
การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลอื่น (ได้แก่ เพื่อน คนขายบริการทางเพศ และคนแปลกหน้า) ในสัดส่วนที่ต�่ำมาก
(ร้อยละ 0.5, 0.5 และ 1.4) ขณะที่คนไทยพุทธมีสัดส่วนที่สูงกว่า โดยเฉพาะกับเพื่อน (ร้อยละ 5.0, 2.7 และ 1.4)
ซึ่ ง ความแตกต่ า งของบุ ค คลที่ เ พศสั ม พั น ธ์ ค รั้ ง แรกของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สองศาสนามี นั ย ส�ำ คั ญ ค่ อ นข้ า งมาก
(ค่าไคสแควร์=.004, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01)
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ส�ำหรับการใช้วิธีคุมก�ำเนิดพบว่า คนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธใช้วิธีคุมก�ำเนิดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
แตกต่างกันอย่างชัดเจน หรือมีนัยส�ำคัญในระดับดี (ค่าไคสแควร์=.001) โดยคนไทยมุสลิมน้อยกว่าครึ่งใช้วิธี
คุมก�ำเนิดในการมีเพศสัมพันธุค์ รัง้ แรก (ร้อยละ 40) โดยเฉพาะถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมก�ำเนิด (ร้อยละ 26.1 และ
10.2) รองลงมาคือการนับระยะปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์สูง (ร้อยละ 13) ส่วนคนไทยพุทธ
กว่าครึ่งใช้วิธีคุมก�ำเนิด (ร้อยละ 55.9) โดยเฉพาะถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมก�ำเนิดเช่นกัน (ร้อยละ 26.8
และ 14.6) รองลงมาคือการหลั่งภายนอก ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ค่อนข้างต�ำ่ (ร้อยละ 13.8)
ความแตกต่างของวิธีคุมก�ำเนิดที่ใช้มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน โดยหญิงไทยมุสลิมยังใช้วิธี
นับระยะปลอดภัยมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 13.0) ขณะทีห่ ญิงไทยส่วนใหญ่ใช้ยาเม็ดคุมก�ำเนิด (ร้อยละ 27.3) อย่างไรก็ตาม
การใช้ วิ ธี ก ารคุ ม ก� ำ เนิ ด ของคนทั้ ง สองศาสนา แม้ ว ่ า จะมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส�ำ คั ญ แต่ ก็ ไ ม่ ม าก
(ค่าไคสแควร์=.046, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05)
การใช้ถุงยางคุมก�ำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายไทยพุทธและไทยมุสลิม สะท้อนมุมมองในแง่
ความรับผิดชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และโรคทางเพศสัมพันธ์
แต่การที่ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ เกือบร้อยละ 40 ไม่ใช้วิธีคุมก�ำเนิด รวมทั้งใช้วิธีการนับระยะปลอดภัยและ
การหลัง่ ภายนอกในสัดส่วนทีส่ งู ก็ยงิ่ ท�ำให้มคี วามเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สงู
ซึ่งอาจมีปัญหาการท�ำแท้งตามมา รวมทั้งส่งผลให้มีการสมรสที่อายุน้อย เนื่องจากพ่อแม่บังคับให้ต้องแต่งงานก่อน
จะมีปัญหาอื่นตามมา ส่งผลให้สตรีต้องรับภาระการตั้งครรภ์เร็วก่อนวัยอันควร (ดูตาราง 1)
ตาราง 1 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการคุมก�ำเนิด จ�ำแนกตามศาสนาและเพศ
รวม
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ต�่ำกว่า 20 ปี
20 - 24 ปี
25 - 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี)
X2
บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก
คู่สมรส
แฟน
เพื่อน
คนขายบริการทางเพศ
คนแปลกหน้า
X2

440
42.3
24.2
28.9
4.7
18.99
.038
70.7
23.6
2.7
1.6
1.4
.004

ชาย
100
46.7
17.8
28.9
6.7
19.41

71.8
25.5
0.0
0.9
1.8

ศาสนาอิสลาม
หญิง
รวม
100
200
48.8
47.7
32.6
25.0
15.1
22.2
3.5
5.1
18.07 18.74
.036
81.8
16.4
0.9
0.0
0.9

76.8
20.9
0.5
0.5
1.4
.265

ศาสนาพุทธ
ชาย
หญิง
100
100
36.5
36.6
18.8
28.0
40.0
31.7
4.7
3.7
19.69 18.80

59.1
30.0
2.7
5.5
2.7

70.0
22.7
7.3
0.0
0.0

รวม
200
36.5
23.4
35.9
4.2
19.25
.488
64.5
26.4
5.0
2.7
1.4
.010
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ศาสนาอิสลาม
ชาย
หญิง
รวม

ชาย

48.0
52.0
.001

34.5
65.5

45.5
54.5

40.0
60.0
.099

61.8
38.2

50.0
50.0

55.9
44.1
.078

26.5
12.8
2.4
0.5
11.4
7.1
39.3
.046

47.4
2.6
5.3
0.0
10.5
7.9
26.3

10.0
16.0
2.0
0.0
6.0
18.0
48.0

26.1
10.2
3.4
0.0
8.0
13.6
38.6
.001

38.2
4.4
0.0
0.0
11.8
0.0
45.6

12.7
27.3
3.6
1.8
16.4
5.5
32.7

26.8
14.6
1.6
0.8
13.8
2.4
39.8
.0001

รวม
การคุมก�ำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ใช้
ไม่ใช้
X2
วิธีคุมก�ำเนิดที่ใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ถุงยางอนามัย
ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
ยาฉีดคุมก�ำเนิด
ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน
การหลั่งภายนอก
นับระยะปลอดภัย
ไม่ได้คุม/ไม่แน่ใจ
X2

ศาสนาพุทธ
หญิง
รวม

ที่มา: การส�ำรวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” พ.ศ. 2554.

การเลือกคู่ครอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนามีสิทธิในการเลือกคู่ครองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในระดับมาก (ค่าไคสแควร์=.001, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .001) ชาวไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงมีสัดส่วนการเลือก
คู่ครองด้วยตนเองในสัดส่วนที่ต�่ำกว่าชาวไทยพุทธ (ชาวไทยมุสลิม ร้อยละ 62.3 ชาวไทยพุทธ ร้อยละ 76.8)
โดยชาวไทยมุสลิมกว่าครึง่ (ร้อยละ 56.6) มีพอ่ และ/แม่เป็นผูเ้ ลือกคูค่ รองให้ โดยเฉพาะสตรีไทยมุสลิม (ร้อยละ 70.2)
ทัง้ นี้ ส่วนหนึง่ อาจมาจากหลักศาสนาทีว่ า่ สตรีมสุ ลิมไม่มอี สิ ระ/สิทธิในการเลือกคูค่ รองเอง ต้องอยูภ่ ายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ปกครอง ในขณะที่ชาวไทยพุทธน้อยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 41.2) มีพ่อและ/แม่เป็นผู้เลือกคู่ครองให้ แม้แต่
สตรีไทยพุทธยังมีสัดส่วนที่พ่อและ/แม่เป็นผู้เลือกคู่ครองให้ต�่ำกว่าชาย (ร้อยละ 36.7 และ 47.6 ตามล�ำดับ)
อย่างไรก็ตาม ญาติก็มีบทบาทส�ำคัญในการเลือกคู่ครองให้แก่ทั้งชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ (ร้อยละ 24.1 และ
25.5 ตามล� ำ ดั บ ) โดยทั้ ง สองศาสนามี บุ ค คลที่ เ ลื อ กคู ่ ค รองให้ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ในระดั บ ไม่ ม าก
(ค่าไคสแควร์=.043, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05)
ส�ำหรับความคิดเห็นต่อการที่มีบุคคลอื่น (นอกจากตนเอง) เลือกคู่ครองให้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไทยพุทธ
มีสัดส่วนของการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่บุคคลอื่นเลือกคู่ครองให้มากกว่าชาวไทยมุสลิม (ไทยพุทธเห็นด้วย
ร้อยละ 43.1 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.1) ส่วนชาวไทยมุสลิมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีประมาณ 1 ใน 3
(เห็นด้วย ร้อยละ 32.5 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36.1 ตามล�ำดับ) ที่ไม่ออกความเห็นมีถึงร้อยละ 31.3 เป็นที่น่าสังเกตว่า
สตรีไทยมุสลิมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและไม่ออกความเห็นต่อการทีม่ บี คุ คลอืน่ เลือกคูค่ รองให้ (ร้อยละ 42.6 ไม่เห็นด้วย
และร้อยละ 36.1 ไม่ออกความเห็น) ทั้งสองศาสนามีความคิดเห็นต่อบุคคลที่เลือกคู่ครองให้แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญในระดับไม่มาก (ค่าไคสแควร์=.036, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05)
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ส่วนระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้คู่ครองก่อนการแต่งงาน พบว่า เกือบร้อยละ 40 ของชาวไทยมุสลิม
มีระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้คู่ครองน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมากกว่าชาวไทยพุทธ (ไทยมุสลิมร้อยละ 37.7 ไทยพุทธ
ร้อยละ 28.6) ขณะที่ชาวไทยพุทธไม่ถึง 1 ใน 3 ที่มีเวลาเรียนรู้คู่ครองน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 28.6) แต่ส่วนใหญ่
มีเวลาในการศึกษาเรียนรู้คู่ครอง 2 - 5 ปี (ร้อยละ 40.0) โดยเฉพาะสตรีไทยพุทธเกือบครึ่งหนึ่งมีสัดส่วนของ
การเรียนรู้คู่ครองราว 2 - 5 ปี (ร้อยละ 47.3) (ดูตาราง 2)
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในด้านความคิด สิทธิในการเลือก
คู่สมรส และการวางรากฐานครอบครัว โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม กว่าหนึ่งในสามยังไม่มีสิทธิในการเลือกคู่ครองเอง
ยังต้องให้พ่อแม่หรือญาติเป็นผู้เลือกคู่ครองให้ แม้จะชอบพอกับคนอื่นอยู่แล้ว โดยเฉพาะสตรีไทยมุสลิมต้องเข้าสู่
การสมรสโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ตัดสินใจให้ ทั้งๆ ที่ตนเองไม่เห็นด้วยหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็น (เกือบร้อยละ 80)
นอกจากนี้ การที่ชาวไทยมุสลิมกว่าครึ่งมีระยะเวลาเรียนรู้คู่สมรสก่อนมีครอบครัวน้อยกว่า 1 ปี ก็ท� ำให้เกิด
ความยากล�ำบากในการปรับตัวเข้าหากัน ซึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหาการหย่าร้างตามมา หรือผูห้ ญิงต้องตกอยูใ่ นสภาวะ
ยากล�ำบากหากหย่ากันไม่ได้ แม้ว่ากฎหมายอิสลามให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิขอหย่าได้ แต่ผู้หญิงต้องมีผู้แทน
แต่ในทางปฏิบัติผู้ชายขอหย่าได้ง่ายกว่าผู้หญิง (อังคณา, 2554)
การเจริญพันธุ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนไทยมุสลิมและไทยพุทธส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีประสบการณ์
ในการมีบุตร โดยคนไทยมุสลิมมีบุตรครั้งแรกที่อายุยังน้อยมีสัดส่วนมากกว่าคนไทยพุทธ กล่าวคือคนไทยมุสลิม
มีสดั ส่วนของการมีบตุ รครัง้ แรกทีอ่ ายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 12.7 (โดยเฉพาะสตรีไทยมุสลิมมีรอ้ ยละ 18.4) ส่วนคนไทย
พุทธมีบุตรครั้งแรกที่อายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 8.2 (สตรีไทยพุทธร้อยละ 15.8) อายุเฉลี่ยเมื่อมีบุตรคนแรกของคน
ทั้งสองศาสนามีความแตกต่างกันเล็กน้อย (ไทยมุสลิม 24.7 ปี ไทยพุทธ 25.5 ปี) ถ้าเปรียบเทียบกับการส� ำรวจ
อนามัยเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) พบว่า อายุเฉลีย่ เมือ่ มีบตุ รคนแรกสูงกว่าภาคใต้ทั่วไป
เล็กน้อย (23.6 ปี) แต่คนไทยมุสลิมยังมีจ�ำนวนบุตรสูงกว่าคนไทยพุทธ (คนไทยมุสลิมมีบุตรเฉลี่ยจ�ำนวน 2.32 คน
คนไทยพุทธมี 2.03 คน) จ�ำนวนบุตรทีค่ ดิ ว่าเหมาะสมของคนไทยมุสลิมคือ 3 - 4 คน (ร้อยละ 80) ขณะทีค่ นไทยพุทธ
ครึ่งหนึ่งเห็นว่าควรมีบุตร 2 คน แสดงว่าคนมุสลิมมีลูกเร็วและมีค่านิยมของการมีขนาดครอบครัวที่ใหญ่กว่า
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างเพศของอายุในการมีบุตรครั้งแรกมีนัยส�ำคัญสูงในกลุ่มไทยมุสลิม (มีนัยส�ำคัญ
ที่ระดับ .0001) มากกว่ากลุ่มไทยพุทธ (มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .001) แต่ความแตกต่างของทั้งสองศาสนามีนัยส�ำคัญ
ไม่มากนัก (มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01)
เมื่อถามสิทธิในการมีบุตร โดยถามถึงความต้องการมีบุตรในขณะที่ตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง พบว่า คนไทย
มุสลิมทั้งชายและหญิงเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 19.7) ที่แม้ว่าจะมีความต้องการบุตร แต่ส�ำหรับครรภ์นี้ไม่ใช่มีในช่วง
เวลานี้ และอีกร้อยละ 8.9 ไม่ได้มีความต้องการบุตรส�ำหรับครรภ์นี้ (โดยเฉพาะสตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 9.2) ขณะที่
ความต้องการมีบุตรแต่ไม่ใช่มีในช่วงเวลานี้ของคนไทยพุทธมีสัดส่วนน้อยกว่า (ร้อยละ 8.2) แต่สัดส่วนของคนไทย
ที่ตอบว่า “ไม่ต้องการบุตร” มีสูงกว่า (ร้อยละ 11.0) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของทั้งสองศาสนามีนัยส�ำคัญ
ไม่มากนัก (ค่าไคสแควร์=.004, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทั้งคนไทยมุสลิมและ
คนไทยพุทธส่วนใหญ่มีสิทธิในการตัดสินใจได้อย่างเสรีในการที่จะมีบุตรกี่คน (ตามสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ข้อที่ 8)

อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี: ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ? 193

แต่การตัดสินใจทีจ่ ะมีบตุ รเมือ่ ไรนัน้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองศาสนายังมีปญ
ั หาเรือ่ งช่วงเวลาในการตัง้ ครรภ์
หรือมีบุตรที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ แสดงว่า ยังมีช่องว่างของความต้องการวางแผนครอบครัว (unmet need)
ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และรอบด้าน เกี่ยวกับวิธีการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม การ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวที่มีอยู่ (อาจเนื่องด้วยหลักค� ำสอนของศาสนาอิสลามที่ไม่ส่งเสริมให้
คุมก�ำเนิด หรือถ้าจะคุมก�ำเนิดก็ต้องเลือกใช้วิธีคุมก�ำเนิดที่ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติและไม่เป็นการท�ำลายชีวิต และ
สตรีมสุ ลิมไม่สามารถไปขอรับบริการวางแผนครอบครัวได้โดยปราศจากความยินยอมจากสามี) รวมทัง้ คุณภาพบริการ
วางแผนครอบครัวไม่ประทับใจหรือไม่สะดวกใจส�ำหรับผู้รับบริการ สังเกตได้จากสัดส่วนการไปขอรับบริการจาก
คณะกรรมการอิสลาม ที่ทั้งคนไทยมุสลิมและไทยพุทธมีสัดส่วนการใช้บริการค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสถานบริการ
ของรัฐประเภทต่างๆ (ดูตาราง 2 และ 3)
ความรุนแรงทางเพศและในครอบครัว เมื่อถามความรุนแรงทางเพศว่า “คุณเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
หรือไม่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามมีสัดส่วนการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์สูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนา
พุทธกว่าสองเท่า (คนมุสลิม ร้อยละ 13.6 และไทยพุทธร้อยละ 5.5 ตามล� ำดับ) โดยสตรีไทยมุสลิมมีสัดส่วน
การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์สูงกว่าสตรีไทยพุทธเกือบหกเท่า (สตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 17.3 และสตรีไทยพุทธ
ร้อยละ 2.7) และมีนัยส�ำคัญค่อนข้างสูง (ค่าไคสแควร์=.003, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .01) โดยบุคคลที่บังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ (เกือบร้อยละ 80) คือคู่สมรสคนปัจจุบัน (ไทยมุสลิม ร้อยละ 86.7 ไทยพุทธ ร้อยละ 58.3)
รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 66.7 และ 58.3 ตามล�ำดับ) โดยเฉพาะเพศชาย
เมื่อถามถึงความรุนแรงในครอบครัว พบว่า สตรีไทยมุสลิมเคยถูกท�ำร้ายร่างกายมากกว่าสตรีไทยพุทธ
(สตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 24.5 และสตรีไทยพุทธ ร้อยละ 18.2) และความแตกต่างดังกล่าวมีนัยส�ำคัญไม่มาก
(ค่าไคสแควร์=.028, มีนยั ส�ำคัญทีร่ ะดับ .05) บุคคลทีท่ ำ� ร้ายร่างกาย ส่วนใหญ่ตอบว่า คูส่ มรสปัจจุบนั (สตรีไทยมุสลิม
ร้อยละ 85.7 สตรีไทยพุทธ ร้อยละ 58.3) ส�ำหรับคนที่ยังไม่แต่งงานตอบว่า แฟนคนปัจจุบัน (สตรีไทยมุสลิม ร้อยละ
14.3 และสตรีไทยพุทธ 41.7) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สตรีทั้งสองศาสนายังประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศจากการบังคับให้มเี พศสัมพันธ์ โดยเฉพาะจากคูส่ มรสปัจจุบนั และเพือ่ น (โดยเฉพาะเพศชายในทัง้ สองศาสนา)
นอกจากนี้ สตรีไทยมุสลิมยังถูกท�ำร้ายร่างกายโดยคู่สมรสปัจจุบัน ซึ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง
ในครอบครัวสะท้อนให้เห็นว่า สตรีมุสลิมยังมีปัญหาสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในด้านการได้รับความปลอดภัยจาก
การทารุณกรรมและการปฏิบัติมิชอบจากความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบมากกว่าสตรีไทยพุทธ (สิทธิอนามัย
เจริญพันธุ์ ข้อ 11) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธุ์ครั้งแรกและการสมรสก่อนวัยอันควรและการไม่ได้เลือก
คู่ครองเอง (ดูตาราง 4)
เมื่อถามถึงความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ พบว่า ผู้ที่นับถือศาสนาทั้งสองศาสนาทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่
รู้จักเอชไอวี/เอดส์ โดยผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีสัดส่วนสูงกว่าศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 76.8 และร้อยละ 61.4
ตามล�ำดับ) แต่ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างเพศของความรูเ้ กีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์ และความแตกต่างดังกล่าวมีนยั ส�ำคัญ
ในระดับมาก (ค่าไคสแควร์=.0001, มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .001) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยมุสลิมเกือบ
ร้อยละ 40 ยังมีปัญหาความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
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ตาราง 2 ร้อยละของการเลือกคู่สมรส จ�ำแนกตามศาสนาและเพศ
รวม
การเลือกคู่สมรส
440
เลือกด้วยตนเอง
69.5
ไม่ได้เลือกด้วยตนเอง
30.5
X2
.001
บุคคลที่เลือกคู่สมรสให้
พ่อ/แม่
50.7
พี่/น้อง
14.2
ปู่ย่า/ตายาย
10.4
ญาติ
24.6
X2
.043
ความรู้สึกต่อการที่บุคคลอื่นเลือกคู่สมรสให้
เห็นด้วย
36.6
ไม่เห็นด้วย
39.6
ไม่มีความเห็น
23.9
X2
.036
ระยะเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ก่อนสมรส
1 ปีหรือน้อยกว่า
33.2
2 - 5 ปี
35.0
6 ปีขึ้นไป
4.1
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
27.7
X2
.101
หน่วยงานที่เคยไปขอค�ำปรึกษาการวางแผนครอบครัว
โรงพยาบาล/สถานบริการของรัฐ
23.0
โรงพยาบาล/สถานบริการของเอกชน
14.0
ศูนย์บริการสาธารณสุข
8.0
สถานีอนามัย
23.0
ส�ำนักงานกรรมการอิสลาม
32.0
ไม่เคยไปขอรับบริการฯ
77.2
X2
.069

ชาย
100
67.3
32.7

ศาสนาอิสลาม
หญิง
100
57.3
42.7

รวม
200
62.3
37.7
.126

ชาย
100
80.9
19.1

ศาสนาพุทธ
หญิง
100
72.7
27.3

38.9
19.4
2.8
38.9

70.2
10.6
6.4
12.8

56.6
14.5
4.8
24.1
.013

47.6
4.8
19.0
28.6

36.7
20.0
20.0
23.3

41.2
13.7
19.6
25.5
.550

47.2
27.8
25.0

21.3
42.6
36.2

32.5
36.1
31.3
.044

42.9
42.9
14.3

43.3
46.7
10.0

43.1
45.1
11.8
.890

43.6
31.8
3.6
20.9

31.8
28.2
3.6
36.4

37.7
30.0
3.6
28.6
.076

35.5
32.7
4.5
27.3

21.8
47.3
4.5
26.4

28.6
40.0
4.5
26.8
.090

26.1
4.3
17.4
8.7
43.5
79.1

26.1
4.3
4.3
30.4
34.8
79.1

26.1
4.3
10.9
19.6
39.1
79.1
.308

11.8
17.6
11.8
29.4
29.4
84.5

24.3
24.3
2.7
24.3
24.3
66.1

20.4
22.2
5.6
25.9
25.9
75.3
.543

ที่มา: การส�ำรวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” พ.ศ. 2554

รวม
200
76.8
23.2
.150

อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี: ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ? 195

ตาราง 3 ร้อยละของการเจริญพันธุ์ จ�ำแนกตามศาสนาและเพศ
รวม
อายุเมื่อมีบุตรครั้งแรก
15 - 19 ปี
10.6
20 - 24 ปี
26.7
25 - 29 ปี
36.3
30 ปีขึ้นไป
15.8
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
10.6
อายุเฉลี่ยเมื่อมีบุตรคนแรก (ปี) 25.07
X2
.011
ขณะตั้งครรภ์คนสุดท้อง ต้องการบุตร?
ต้องการมีบุตรในช่วงนั้นพอดี
48.8
ต้องการมีบุตร แต่ไม่ใช่ช่วง
14.2
เวลานั้น
อย่างไรก็ได้
27.1
ไม่ต้องการมีบุตร
9.9
X2
.004
จ�ำนวนบุตร
1 คน
32.1
2 คน
35.4
3 คนขึ้นไป
32.4
จ�ำนวนบุตรเฉลี่ย (คน)
2.18
X2
.001
จ�ำนวนบุตรที่คิดว่าเหมาะสม
1 - 2คน
17.6
3 - 4 คน
71.8
ไม่แน่ใจ
10.8
X2
.000

ศาสนาอิสลาม
ชาย
หญิง
รวม

ศาสนาพุทธ
ชาย
หญิง

7.4
14.8
38.3
22.2
17.3
26.31

18.4
31.6
35.5
1.3
13.2
22.95

12.7
22.9
36.9
12.1
15.3
24.65
.0001

0.0
34.3
38.6
25.7
1.4
26.61

15.8
27.6
32.9
14.5
9.2
24.35

8.2
30.8
35.6
19.9
5.5
25.48
.001

45.7
19.8

35.5
19.7

40.8
19.7

68.6
1.4

47.4
14.5

57.5
8.2

25.9
8.6

35.5
9.2

30.6
8.9
.534

20.0
10.0

26.3
11.8

23.3
11.0
.011

42.0
19.8
38.3
2.15

23.7
27.6
48.7
2.51

33.1
23.6
33.3
2.32
.091

25.7
51.4
22.8
2.10

36.0
45.3
18.6
1.97

31.0
48.3
20.7
2.03
.605

22.2
64.5
13.3

10.3
82.8
6.9

17.6
71.6
10.8
.063

54.5
27.2
18.2

56.0
36.0
8.0

55.3
31.9
12.8
.735

ที่มา: การส�ำรวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” พ.ศ. 2554

รวม
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ตาราง 4 ร้อยละของความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว จ�ำแนกตามศาสนาและเพศ
ชาย
100
10.0
90.0

ศาสนาอิสลาม
หญิง
100
17.3
82.7

รวม
200
13.6
86.4
.116

ชาย
100
8.2
91.8

ศาสนาพุทธ
หญิง
100
2.7
97.3

78.6
7.1
7.1
7.1
64.3

81.8
0.0
9.1
9.1
72.7

89.5
10.5
0.0
0.0
63.2

86.7
6.7
8.3
3.3
66.7

77.8
0.0
22.7
0.0
77.8

0.0
33.3
0.0
66.7
0.0

58.3
8.3
16.7
16.7
58.3

21.6
78.4
.028

27.3
72.7

24.5
75.5

25.9
74.1
.644

16.4
83.6

18.2
81.8

17.3
82.7
.721

75.0
2.8
22.2
16.7
5.6
36.8
47.8

80.0
10.0
10.0
30.8
0.0
33.3
54.5

85.7
0.0
14.3
6.7
0.0
33.3
30.0

83.3
4.2
12.5
17.9
0.0
33.3
42.9

77.8
0.0
22.2
0.0
0.0
35.7
30.8

0.0
0.0
100.0
40.0
66.7
57.1
78.6

58.3
0.0
41.7
14.3
16.7
42.9
55.6

69.1
30.9
.0001

61.8
38.2

60.9
39.1

61.4
38.6
.890

76.4
23.6

77.3
22.7

76.8
23.2
.873

รวม
การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์
เคย
ไม่เคย
X2
บุคคลที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์
คู่สมรสปัจจุบัน
คู่สมรสเก่า
แฟนปัจจุบัน
แฟนเก่า
เพื่อน
การถูกท�ำร้ายร่างกาย
เคย
ไม่เคย
X2
บุคคลที่ท�ำร้ายร่างกาย
คู่สมรสปัจจุบัน
คู่สมรสเก่า
แฟนปัจจุบัน
แฟนเก่า
เพื่อน
ญาติ
อื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
รู้
ไม่รู้
X2

440
9.5
90.5
.003

ที่มา: การส�ำรวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” พ.ศ. 2554

รวม
200
5.5
94.5
.075
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อภิปรายผล
งานศึกษานี้ได้ศึกษาประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เพียงบางประเด็น เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้านเพศ สุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ และความรุนแรง ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า คนไทยพุทธและไทยมุสลิมทั้งชายหญิง มีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่แตกต่างกันมากนัก คือ
ประมาณ 19 ปี แต่สัดส่วนของคนไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุต�่ำกว่า 20 ปีมีมากกว่า
คนไทยพุทธกว่า 1 เท่าตัว โดยความแตกต่างของ อายุเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก ระหว่างคนไทยมุสลิมและกับคนไทย
พุทธมีนัยส�ำคัญไม่มากนัก (ที่ระดับ .05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามาจากประชากรจังหวัดปัตตานี
ซึ่งมีการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะของสังคมเปิดระหว่างคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม ส่งผลให้รูปแบบการด�ำเนินชีวิต
ในสังคม รวมทั้งเรื่องเพศของคนทั้งสองศาสนาแตกต่างกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม คนไทยมุสลิมก็มีเพศวิถีที่มี
พื้นฐานจากหลักการทางศาสนาที่เป็นกรอบในการปฏิบัติ แม้จะมีเพศสัมพันธ์ที่อายุน้อยกว่าคนไทย (โดยเฉพาะ
สตรีมุสลิม) แต่ส่วนใหญ่ก็แต่งงานกับบุคคลที่เป็นคู่สมรสปัจจุบัน ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ชีวิตทางเพศไม่ใช่สิ่งต้องห้าม
ในอิสลามและชาวมุสลิมจะต้องรู้ถึงเพศศึกษาในอิสลาม และการท�ำให้คู่รักพอใจ ซึ่งโดยปกติแล้วมุสลิมทั้งชาย
และหญิงจะร่วมเพศครั้งแรกกับคู่แต่งงานเท่านั้น” (จรัญ, 2554)
ส่วนการคุมก�ำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ก็พบเช่นเดียวกันว่าคนไทยมุสลิมใช้วิธีคุมก�ำเนิดน้อยกว่า
คนไทยพุทธ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและที่อายุน้อยอาจเป็นเรื่องปกติ/ไม่ใช่ปัญหาส�ำหรับวัยรุ่นในยุค
โลกาภิวัตน์ ถ้ามีการคุมก�ำเนิด แต่ผลจากการศึกษาพบว่า คนไทยมุสลิมกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้วิธีคุมก�ำเนิดเมื่อมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก ขณะที่คนไทยพุทธใช้มากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ วิธีคุมก�ำเนิดที่ใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต�่ำ โดยเฉพาะวิธีนับระยะปลอดภัย เช่นเดียวกับคนไทยพุทธที่ใช้วิธีการ
หลั่งภายนอกในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
การมีเพศสัมพันธ์อายุนอ้ ยและไม่ใช้/ใช้วธิ คี มุ ก�ำเนิดแบบธรรมชาติ มีความเสีย่ งต่อการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์
หรืออาจมีปญ
ั หาการท�ำแท้งตามมา หรือต้องรีบสมรสตัง้ แต่อายุยงั น้อย เนือ่ งจากถูกบังคับให้ตอ้ งแต่งงานก่อนทีป่ ญ
ั หา
อื่นจะตามมา (ฉวีวรรณ และคณะ, 2526) ส่งผลให้สตรีมุสลิมต้องรับภาระในการตั้งครรภ์และดูแลบุตรก่อนวัย
อันควร นอกจากนี้ อายุเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ สะท้อนให้เห็นถึงการมีอายุแรกสมรสทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ ด้วย
สอดคล้องกับการส�ำรวจอนามัยเจริญพันธุ์ภาคใต้เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2546)
ที่พบว่าคนไทยมุสลิมแต่งงานเร็วกว่าไทยพุทธ ซึ่งเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามที่ให้ชาวไทยมุสลิมสามารถแต่งงาน
ได้เร็ว ตัง้ แต่อายุ 12 - 13 ปี เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ สังคมมุสลิมเป็นสังคมทีม่ คี วามเคร่งครัดในเรือ่ งศาสนาโดยเฉพาะเรือ่ ง
เพศ บทบัญญัตทิ างศาสนาว่าด้วยเรือ่ งเพศนัน้ มีกล่าวไว้อย่างชัดเจนเกีย่ วกับการประพฤติและการปฏิบตั ติ นของชาย
และหญิงมุสลิมว่าสิง่ ใดควรท�ำและสิง่ ใดไม่ควรท�ำ ซึง่ บทบัญญัตทิ างศาสนาสามารถสะท้อนจุดยืนของศาสนาอิสลาม
ที่ปลูกฝังพฤติกรรมทางเพศได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับการเลือกคูค่ รอง กลุม่ ตัวอย่างไทยมุสลิมทัง้ ชายและหญิงมีสทิ ธิในการเลือกคูค่ รองด้วยตนเองในสัดส่วน
ทีต่ ำ�่ กว่าชาวไทยพุทธอย่างมีนยั ส�ำคัญในระดับมาก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากตามหลักศาสนาอิสลาม สตรีมสุ ลิมสามารถแต่งงาน
ได้ตั้งแต่อายุ 12 - 13 ปีขึ้นไป ผู้ชายตั้งแต่ 7 - 19 ปีขึ้นไป พ่อแม่มีส่วนในการหาหรือเลือกคู่ครองให้กับลูก หรือ
ต้องอยูภ่ ายใต้ความเห็นชอบของผูป้ กครอง โดยเฉพาะสตรีมสุ ลิมไม่มอี สิ ระ/สิทธิในการเลือกคูค่ รองเอง โดยส่วนใหญ่
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ก็เห็นด้วย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในด้านความคิด สิทธิในการเลือกคู่สมรส และการ
วางรากฐานครอบครัว นอกจากนี้การที่ชาวไทยมุสลิมกว่าครึ่งมีระยะเวลาเรียนรู้คู่สมรสก่อนมีครอบครัวน้อยกว่า
1 ปี ก็ทำ� ให้เกิดความยากล�ำบากในการปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการหย่าร้างตามมา แต่กฎหมาย
อิสลามให้ผู้ชายมีสิทธิขอหย่าได้ แต่ผู้หญิงต้องมีผู้แทน ท�ำให้ผู้หญิงต้องตกอยู่ในสภาวะยากล�ำบากหากหย่ากันไม่ได้
แม้ว่ากฎหมายอิสลามจะอนุญาตให้หย่าได้ก็ตาม (อังคณา, 2554)
ส่วนการตัดสินใจในการมีบตุ ร พบว่าทัง้ คนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธ ส่วนใหญ่มสี ทิ ธิในการตัดสินใจได้อย่าง
เสรีในการทีจ่ ะมีบตุ รหรือไม่และมีกคี่ น สอดคล้องกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ข้อที่ 8 แต่การตัดสินใจทีจ่ ะมีบตุ รเมือ่ ไร
ยังพบว่าสตรีมสุ ลิมยังมีปญ
ั หาเรือ่ งช่วงเวลาในการตัง้ ครรภ์ทยี่ งั ไม่ตรงกับความต้องการ แม้วา่ จะมีความต้องการบุตร
ส�ำหรับครรภ์นี้แต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ หรือไม่ได้มีความต้องการบุตร ซึ่งแตกต่างจากคนไทยพุทธอย่างมีนัยส�ำคัญ แสดง
ว่ายังมีช่องว่างของความต้องการการวางแผนครอบครัว หรือยังไม่สามารถเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวที่มีอยู่ได้
อย่างสะดวก (unmet need) อาจเนื่องด้วยหลักค�ำสอนของศาสนาอิสลามที่ไม่ส่งเสริมให้คุมก�ำเนิด หรือถ้าจะคุม
ก�ำเนิดก็ต้องเลือกใช้วิธีคุมก�ำเนิดที่ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติและไม่เป็นการท�ำลายชีวิต (ห้ามการท�ำแท้ง) ท�ำให้สตรี
มุสลิมไม่สามารถไปขอรับบริการวางแผนครอบครัวได้โดยปราศจากความยินยอมจากสามี นอกจากนี้ อาจเนื่องมา
จากการขาดความรูท้ ถี่ กู ต้อง ทันสมัย และรอบด้าน เกีย่ วกับวิธกี ารวางแผนครอบครัวทีเ่ หมาะสม หรือบริการวางแผน
ครอบครัวที่มีให้อาจยังไม่ทั่วถึงและคุณภาพบริการที่ให้ยังไม่สะดวกใจของผู้รับบริการ จะสังเกตได้จากสัดส่วน
การไปขอรับบริการจากคณะกรรมการอิสลามมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสถานบริการของรัฐประเภทต่างๆ
ส�ำหรับความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนาทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่รู้จัก
เอชไอวี/เอดส์ แต่คนไทยพุทธมีสัดส่วนการมีความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์สูงกว่าคนไทยมุสลิมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ในระดับมาก ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยมุสลิมยังมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/โรคเอดส์
นอกเหนือจากความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว
ความรุนแรงทางเพศ สตรีทั้งสองศาสนายังประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะสตรีมุสลิมเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์มากกว่าสตรีไทยพุทธอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะ
จากคู่สมรสปัจจุบัน นอกจากนี้ สตรีไทยมุสลิมยังถูกท�ำร้ายร่างกายโดยคู่สมรสปัจจุบัน “ผู้หญิงมุสลิมมีความอดทน
ยอมทีจ่ ะถูกท�ำร้าย ซึง่ คงคล้ายกับผูห้ ญิงทัว่ ๆ ไป อีกอย่างทีเ่ จอแต่ไม่มากเป็นเรือ่ งของความรุนแรงทางเพศ แต่ผหู้ ญิง
อาจจะไม่ค่อยเล่า” (ด�ำรง, 2549) ซึ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวสะท้อนให้เห็นว่า
สตรีมสุ ลิมยังมีปญ
ั หาสิทธิอนามัยเจริญพันธุใ์ นด้านการได้รบั ความปลอดภัยจากการทารุณกรรมและการปฏิบตั มิ ชิ อบ
จากความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ตามสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ทีเ่ ป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนทุกเชือ้ ชาติ ศาสนา
และทุกเพศวัยที่อยู่ในสังคมไทยต้องได้รับการคุ้มครอง
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ดังนัน้ การน�ำกระแสของสิทธิอนามัยเจริญพันธุท์ แี่ ม้วา่ ประชาคมระหว่างประเทศจะให้การรับรอง มาวิเคราะห์
กับสังคมมุสลิมปัตตานีภาคใต้ อาจเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปในการก้าวไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากสังคมมุสลิม
เป็นสังคมทีผ่ ชู้ ายเป็นใหญ่มาเป็นเวลานาน และการมีบตุ รถือเป็นความประสงค์ของพระเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนา
อิสลาม การใช้วิธีคุมก�ำเนิดสมัยใหม่ถูกห้ามมานาน แม้ในระยะหลังจะมีการผ่อนปรนมากขึ้น โดยสตรีมุสลิมจะใช้วิธี
คุมก�ำเนิดสมัยใหม่ได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุญาตจากฝ่ายชายหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลาม การตอบสนอง
ต่อความทันสมัยและสิทธิสตรีในทัศนะตะวันตกอาจถูกต่อต้าน แต่ก็อาจท� ำให้คนมุสลิมภาคใต้ โดยเฉพาะสตรีมี
แนวโน้มและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกีดกันแปลกแยกจากสังคมใหญ่ของประเทศและถูกเบียดขับให้อยู่วงนอก (ของสิทธิ
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์) จนกลายเป็นคนชายขอบ (marginalised) ของกระแสหลัก แม้ว่าสังคมมุสลิมจะมี
ความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ แต่อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของนักมานุษยวิทยาส่วนใหญ่ทผี่ า่ นมา ชีใ้ ห้เห็นว่า “คนกลุม่ น้อยและคนทีอ่ ยูต่ รง
ชายขอบของสังคมและวัฒนธรรมหลัก (marginal people) มักเกิดจากการที่รัฐไม่ได้ให้ความสนใจแก่กระบวนการ
ที่กระท�ำให้กลุ่มคนเหล่านั้นต้องตกไปอยู่ชายขอบ จะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม” กระบวนการเป็นคนชายขอบนั้นอาจ
จะเกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทาง ทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกกีดกัน และถูกลดอ�ำนาจ หรือถูกติดป้าย
เช่นผู้หญิง แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกดึงเข้าร่วมกระบวนการจนกลายเป็นชายขอบ
ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นคนที่อยู่ชายขอบของกระแสหลักแห่งสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์
ถ้ารัฐสามารถปรับปรุงบริการให้คนไทยมุสลิมเข้าถึงบริการและจัดบริการให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายใจ
โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัยเกี่ยวกับวิธีการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม (ถิรนัย, 2554)
แนวทางทีส่ ำ� คัญก็คอื ให้สตรีมสุ ลิมในสังคมไทยได้มโี อกาสเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสิทธิสตรี เพือ่ เสริมสร้าง
ศักยภาพสตรีให้เท่าเทียมกับชาย เพราะความไม่เสมอภาคทางเพศก่อให้เกิดปัญหาอนามัยเจริญพันธุแ์ ละเป็นปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้หญิง ซึ่งสังคมได้วางบทบาทให้รักนวลสงวนตัว ท�ำให้ไม่มีความรู้
เรื่องเพศ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม มีอ�ำนาจต่อรองเพื่อสุขภาพทางเพศของตนเองน้อยกว่าผู้ชาย จึงจ�ำเป็นต้องมีการ
ผลักดันการด�ำเนินงานในเชิงนโยบายและในเชิงระบบ โดยการประสานการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกส่วน ด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมมิตทิ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
ระบบบริการและองค์ความรู้ มาตรการในการดูแลทางสังคม การดูแลทางกฎหมาย รวมทั้งการรณรงค์ค่านิยม
ทางเพศทีถ่ กู ต้อง และสอดคล้องกับหลักการทีแ่ ท้จริงของศาสนาอิสลาม และผสมผสานการท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชน
และการส่งเสริมความเท่าเทียมหญิงชายที่สอดคล้องกับความละเอียดอ่อนเชิงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืน พร้อมๆ กันนั้นก็ท�ำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในระดับชุมชนและบุคคลจ�ำนวนมาก
ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของความเปลี่ยนแปลง (โธรายา, 2551)
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บทคัดย่อ
บทความนีว้ เิ คราะห์การตีตราและเลือกปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ ผ่านมุมมองเรือ่ งเพศ เพศภาวะ เพศวิถี
ในโครงสร้างสังคมแบบชายเป็นใหญ่ และความเชื่อกระแสหลักเรื่องเพศที่มีอคติต่อความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวน�ำไปสู่
การให้เหตุผลในการควบคุมพฤติกรรมของคนรักเพศเดียวกัน การตีตรา และเลือกปฏิบตั ิ อคติทางเพศดังกล่าวสะท้อนออกมาอย่างชัดเจน
ในความพยายามลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีด้วยการก� ำหนดให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลายเป็นประชากรกลุ่มที่เสี่ยงสูงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และจ�ำเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง การระบุว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่น
จากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนั้น เท่ากับเป็นการตีตราซ�้ำและตอกย�้ำอัตลักษณ์ความเป็นชายรักชายที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
บทความนี้ยังน�ำเสนอสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และทบทวนรูปแบบการด�ำเนินงาน
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่นำ� ไปสู่การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

1

บทความนี้มิได้มีเจตนาที่จะวิพากษ์วิจารณ์การด�ำเนินงานของหน่วยงานใดหรือโครงการใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นการน�ำเสนอมุม
มองของผู้เขียนต่อการด�ำเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในภาพรวมเท่านั้น การกล่าวถึงการ
ด�ำเนินงานภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกรอบที่ 8 เป็นเพียงภาพตัวอย่างของกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 30 จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากที่สุด ทั้งในทางภูมิศาสตร์และขนาดของ
ประชากร
2 นักวิจัยประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

This article analyses the stigma and discrimination presenting in the efforts of responding to HIV and AIDS in
Thailand. The analysis is based on the perspective of sex, gender and sexuality in the patriarchal social structure and
on the mainstream sexuality that prejudices the same-sex relationships. Such perspectives have brought about the
rationale of controlling the behavior of population with same-sex relationships, and consequently lead to the stigma
and discrimination. The prejudices obviously reflect in the efforts to reduce the HIV prevalence rate by defining the
men having sex with men as the most at risk population that needs intensive interventions to control such at-risk
behavior of same-sex sexual relationships. The author argues that the stigmatisation, that men having sex with men
are the most at risk, has doubled the degree of stigma on the identity of men having sex with men that is not yet
socially accepted. The article also presents the situation of infection with HIV infection among men who have sex
with men and the review of the HIV prevention intervention targeting men having sex with men in the past decade.
This article suggests the revision of policy and practices that lead to stigma and discrimination against men having
sex with men, as well as eliminate such stigma and discrimination that is the main obstacle to the progress of the
HIV prevention for men having sex with men.
Keywords: stigma, discrimination, men having sex with men, HIV prevention program.
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1. น�ำเรื่อง
การตีตราเป็นแนวคิดทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยกรีก เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมว่าด้วยเครือ่ งหมายทีป่ รากฏบนร่างกาย
อันเนื่องมาจากบุคคลมีการกระท�ำบางสิ่งบางอย่างผิดไปจากปกติ เช่น นักโทษอาชญากรรมอาจตีตราประทับไว้
ทีแ่ ขน เป็นตัวบ่งบอกคนทัว่ ไปว่าบุคคลนัน้ เป็นคนไม่ดี ท�ำผิดกฎ ผิดศีลธรรม คนทีถ่ กู ตีตราจะถูกแบ่งแยกให้โดดเดีย่ ว
ไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมจะจ�ำกัดสิทธิของเขาเหล่านั้น การตีตราจึงเปรียบเสมือนการติดป้ายบอกให้รู้ว่า
บุคคลนี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) ท�ำให้บุคคลที่ถูกตีตราเปลี่ยนจากบุคคล “ปกติ
ธรรมดา” กลายเป็นบุคคล “ผิดปกติ” เป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ ด่างพร้อย มีรอยมลทิน ไร้คุณค่า แตกต่างไปจากบุคคล
อื่นๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็น “การตีตรา” นั้นท�ำให้เกิด “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งเปรียบเสมือนหรือเท่ากับเป็น “การละเมิด
สิทธิมนุษยชน” โดยไม่รู้ตัว (สุทธิดา, 2553)
การตี ต ราถื อ ว่ า เป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการสร้ า งความเป็ น “คนชายขอบ” เบี ย ดขั บ สร้ า งความเป็ น อื่ น
(otherness) แบ่งแยกคนส่วนน้อยให้ออกไปจากกระแสหลักของสังคม ดังนัน้ คนชายขอบจึงเปรียบได้กบั บุคคลหรือ
กลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจ ไม่รับรู้ ถูกมองข้าม ถูกท�ำให้เป็นคนที่ไร้ค่า ถูกท�ำให้มีชีวิตอยู่ตามริมขอบของพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่สังคม พื้นที่ทางความคิด และถูกปฏิเสธจากสังคมกระแสหลัก ท�ำให้คนเหล่านี้ขาดโอกาส
ขาดการศึกษา ขาดอ�ำนาจในการต่อรอง ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร บริการ สวัสดิการต่างๆ
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ และยังถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา เป็นเพียงแหล่งทรัพยากรและแรงงานราคาถูก
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ และรั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นา เช่ น ชาวเขา ชนกลุ ่ ม น้ อ ย ผู ้ ห ญิ ง ขายบริ ก าร
กลุ่มรักเพศเดียวกัน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือคนพิการ เป็นต้น (สุริชัย, 2550)
บทความนีต้ งั้ ใจศึกษาการตีตราและเลือกปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานป้องกันการติดเชือ้ ในกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับชาย ที่ถูกตีตราซ้อนในสองประเด็นที่เกี่ยวกับเพศวิถี (sexuality) กล่าวคือ (1) การตีตราจากพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างจากสังคมกระแสหลัก คือ การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรักเพศเดียวกัน (homosexual)
โดยบทความนีเ้ น้นศึกษาเฉพาะกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย และ (2) การตีตราทีเ่ กิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กล่าวได้ว่า การตีตราในประเด็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ทั้งสองประเด็นนี้เกิดขึ้น
ยาวนานและกว้างขวางในสังคมไทย
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในบทความนี้ได้จากงานค้นคว้าวิจัย รวมรวบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย อาสาสมัครที่ท�ำงานในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย องค์กรภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐผู้ให้บริการในงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงประสบการณ์
ของผู้เขียนเองในฐานะผู้ประสานงานการติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
แบบผสมผสานส�ำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ด�ำเนินงานโดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. การตีตราและทัศนคติเชิงลบอันเนื่องมาจาก “เพศ เพศภาวะ เพศวิถี”
กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันในสังคมไทย ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระบวนการหลอมสร้างวิธีคิดเรื่อง
เพศกระแสหลักที่ปลูกฝังและถ่ายทอดชุดความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ว่า ที่ถูกต้อง เหมาะสม ดีงามมีเพียงชุดเดียว
นั่นคือ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ต่างเพศ ชาย-หญิง โดยเฉพาะต้องมีเพศสัมพันธ์ภายใต้บริบทการแต่งงานเท่านั้น
การมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากนี้ คนในสังคมจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงต่อตนเอง ญาติพี่น้อง รวมไปถึงสังคมรอบๆ ตัว กล่าวได้ว่าเป็นการใช้บรรทัดฐานเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี
แบบตายตัวเพียงแบบเดียว โดยการถ่ายทอดชุดความรู้มักเสนอให้เห็นภาพวิธีคิดเรื่องเพศสัมพันธ์เพียงแค่สองด้าน
ตรงข้าม เช่น “ขาวกับด�ำ” “ดีกับเลว ” และ “ปกติกับผิดปกติ” และมักมุ่งใช้ความรู้และความเชื่อของตนเองไปเพื่อ
ตัดสินคุณค่าของคนอื่นๆ เสมอ (สุชาดา, 2554:17) การหลอมสร้างวิธีคิดเรื่องเพศกระแสหลักนี้เป็นการชี้น�ำตัดสิน
ว่าอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำในเรื่องเพศ โดยการพยายามน�ำเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
และธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย เพื่อน�ำมาใช้ควบคุม กดขี่ หรือครอบง�ำ จนเป็นการประกอบสร้าง
ให้เกิดอคติ มายาคติ (ความรู้ความเข้าใจผิดๆ) ท� ำให้เกิดการปลูกฝังและถ่ายทอดเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีงาม
ตามวัฒนธรรมไทยมาจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทีโ่ ดดเด่นของโครงสร้างเรือ่ งเพศวิถ-ี เพศภาวะในสังคมไทยปัจจุบนั คือ ความพยายามควบคุมวิถชี วี ติ
ทางเพศของคน และผลิตสร้างวาทกรรมเรือ่ งเพศเพือ่ ไปกดขี่ ครอบง�ำ และปิดกัน้ คนกลุม่ ทีแ่ ตกต่างเอาไว้ ให้สอดคล้อง
กับฐานคิดเรื่องเพศวิถีในนโยบายด้านเอดส์ของรัฐไทยที่ยังยึดอยู่กับกรอบเรื่องเพศกระแสหลัก ที่จ�ำกัดที่ทางของ
เรื่องเพศให้อยู่เฉพาะในความสัมพันธ์คู่ต่างเพศหญิงชายภายใต้กรอบการแต่งงาน และต้องมีเพศสัมพันธ์นั้นจะต้อง
มีเพือ่ การสืบพันธุเ์ ท่านัน้ (วราภรณ์, 2551) การใช้แนวคิดดังกล่าวท�ำให้คนทีม่ เี พศสัมพันธ์นอกกรอบถูกมองข้าม และ
ไม่ให้ความส�ำคัญกับวิถที างเพศทีห่ ลากหลายและมีความซับซ้อนในสังคม ท�ำให้กลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมทางเพศทีแ่ ตกต่าง
เหล่านี้กลายเป็นพฤติกรรมนอกกรอบ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความดีงามที่รัฐหรือสังคมพึงสนับสนุนหรือส่งเสริม
นอกจากนี้ รัฐได้พยายามสร้างวิถีปฏิบัติทางเพศของคนในสังคมให้สอดคล้องและอัตลักษณ์ของชาติ
โดยก�ำหนดวิถีปฏิบัติทางเพศให้อยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ที่เชื่อว่า
สังคมไทยมีแบบแผนทางเพศที่ดีงาม คนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมที่ว่านี้จึงจะถือว่าถูกต้อง
เหมาะสม ปกติ และไม่เป็นปัญหา ขณะที่วีถีทางเพศที่นอกเหนือจากแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามนั้นถูกมองว่า
เป็นตัวสร้างปัญหา มีความเบี่ยงเบน ผิดปกติ ท�ำให้วิถีทางเพศที่แตกต่างกลายเป็นสิ่งผิดปกติ ต้องควบคุม และ
ต้องได้รับการแก้ไข มากกว่าจะยอมรับพฤติกรรมที่แตกต่างนั้น ท�ำให้การด�ำรงชีวิตในสังคมของกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่เปิดเผยตนเองในที่สาธารณะ หรือกล้าเปิดเผยตนเองเฉพาะ
ในพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยเท่านั้น สังคมจึงไม่เข้าใจวิถีชีวิตและเงื่อนไข ความเลื่อนไหล หลากหลาย และซับซ้อน
ของการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (ชลิดาภรณ์, 2547; วราภรณ์, 2551; สุชาดา, 2554)
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี ที่ว่า
เรื่องการตีตรานี่ มันก็เหมือนเดิม เป็นเรื่องเดิมๆ ถูกยกมาด้วยภาษาใหม่ๆ แต่มันยังคงเป็นเรื่องเดิมๆ
ตลอด ส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องของการตีตรามันยังไม่ไปไหน คือ เมื่อ 10 ปีที่แล้วพูดเรื่องเกย์กับเอดส์
อยู่ด้วยกัน ซึ่งก็อยู่ด้วยกันจริงๆ แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆ แล้วก็มีคนอื่นๆ อยู่ด้วยครบทุกกลุ่ม ไม่ใช่
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มีแค่เกย์ แล้วก็เอาเกย์ไปโยงกับเอดส์ ไปมองว่าเกย์มั่ว ส�ำส่อน ซึ่งจริงๆ ทุกเพศก็มี แล้วก็มองว่า
เรื่องมั่วกับเอดส์เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้วคนละเรื่อง แต่มันก็ยังพูดเรื่องเดิมอย่างนี้
(สัมภาษณ์องค์กรที่ท�ำงานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 2 เมษายน 2555)
การรับเอากฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนที่ถูกสร้างขึ้น ผลิตซ�้ ำ และถ่ายทอดในรูปของ “ความรู้” และ
“ความเชื่อ” จากคุณลักษณะความเป็นชาย ความเป็นหญิง การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ เพศสัมพันธ์ผ่านทาง
สถาบันหลักๆ ของสังคม ได้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำรงชีวิตของคนในสังคม ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างมายาคติ/อคติที่ตอกย�้ำและสร้างความเป็นอื่นให้กับ
กลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายที่อยู่นอกกรอบจากเพศวิถีกระแสหลักของสังคมไทย การกระท�ำดังกล่าวได้ส่ง
ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเบียดขับให้บุคคลที่มีพฤติกรรมนอกเหนือจากแบบแผนวัฒนธรรมทางเพศที่ดีงาม
ให้ออกจากพื้นที่ของสังคมส่วนใหญ่ โดยที่สังคมไม่เปิดโอกาสมนุษย์ให้แต่ละคนได้ตัดสินใจในตัวตนทางเพศที่
นอกเหนือจากเพศหญิง-ชาย ท�ำให้เกิดการใช้อ�ำนาจทางเพศที่ไม่เสมอภาค ไม่เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์
การถูกกดขี่หรือถูกตีตราทางเพศ ท�ำให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายต้องตกอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งอ�ำนาจ
ในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถูกผลักกลายเป็นคนชายขอบ เพียงแค่
พฤติกรรมทางเพศไม่เป็นไปตามแบบแผนของคนส่วนใหญ่ของสังคม การตีตราและเลือกปฏิบัติดังกล่าวถือว่าเป็น
การละเมิดสิทธิทางเพศซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศ
เกี่ยวกับความพึงพอใจและบทบาททางเพศ ซึ่งขัดกับหลักการยอร์กยาการ์ต้า ในปี 2549 ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า
ประเทศอินโดนีเซีย ที่กล่าวไว้ว่า
มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆ บรรดาสิทธิมนุษยชนทั้งหมด
ล้วนมีความเป็นสากล มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ วิถีทางเพศ
(sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity) เป็นส่วนส�ำคัญของศักดิ์ศรีและ
ความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล และจักต้องไม่เป็นเหตุของการเลือกปฏิบัติ หรือการกระท�ำทารุณ
กรรม (จันทร์จิรา, 2554: 85)
ดังนั้น หากต้องการลดปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สังคมต้องท�ำ
ความเข้าใจและให้ความส�ำคัญกับแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
รวมถึงสิทธิทางเพศมากขึ้น และต้องท�ำความเข้าใจให้ครอบคลุมมิติทางเพศทั้ง 3 มิติดังต่อไปนี้ คือ
มิติที่ 1 เพศสรีระ (sex) เป็น “เพศ” ที่หมายถึง สรีระร่างกายที่มีอวัยวะเพศติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ่งบอกว่า
เป็นเพศอะไร ซึ่งเป็นการจ�ำแนกบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มิติที่ 2 เพศภาวะ (gender) เป็น “เพศ”
ทีห่ มายถึงภาวะแห่งเพศทีถ่ กู ประกอบสร้างทางสังคม คือความเป็นหญิงความเป็นชายทีถ่ กู หล่อหลอมผ่านการอบรม
เลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันหลักในสังคม เช่น การศึกษา ศาสนา ที่ประกอบสร้างให้สอดคล้อง
กับจารีตประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติอันดีงามของสังคม และมิติที่ 3
เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิถีทางเพศหรือความรู้สึกดึงดูดสนใจ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรักใคร่ ความรู้สึก
ทางเพศ ความปรารถนาลึกซึ้งกับบุคคลซึ่งมีเพศสภาพที่แตกต่างออกไป รวมถึงความรู้สึกดึงดูดสนใจคนที่มี
เพศเดียวกับตนหรือสนใจมากกว่าหนึ่งเพศสภาพ และความหลากหลายของการมีความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบ
ต่างๆ (กฤตยา, 2554:44; จันทร์จิรา, 2554:85; ยุพิน, 2553:39)
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ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา เมือ่ พูดถึงค�ำว่า “เพศ” คนส่วนมากมักนึกถึงเพียงมนุษย์คนหนึง่ ซึง่ เกิดมาพร้อมกับ
อวัยวะสืบพันธุ์ที่ก�ำหนดให้เป็นคนเพศใดเพศหนึ่งที่เป็นชายหรือหญิง และต้องมีความต้องการหรือความรู้สึกดึงดูด
ทางเพศกับเพศตรงข้ามที่มีอวัยวะเพศแตกต่างไปจากตนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ความหลากหลายของเพศวิถี
เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางครั้งในบุคคลเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือ
ความต้องการทางเพศของตนได้ในบางช่วงเวลา ดังนัน้ เพือ่ เป็นสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลายซับซ้อนทางเพศ
ในสังคมไทยทีม่ คี วามลืน่ ไหล ไม่หยุดนิง่ และตายตัว ความหลากหลายทางเพศนัน้ มีรปู แบบทีห่ ลากหลายเกินกว่าทีจ่ ะ
ชี้ชัดหรือระบุเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน เห็นได้จากความพยายามให้ความหมายของค�ำนิยาม หรือค�ำศัพท์ใหม่ๆ จาก
การจัดประเภทของคน โดยดูจากอัตลักษณ์ทางเพศและการสร้างค�ำศัพท์จากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทย เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กส์ช่วล กระเทย สาวประเภทสอง ทอม ดี้ เป็นต้น (ดูรูปที่ 1)
รูปที่ 1 การจัดกลุ่มความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย

ที่มา: http://www.pantip.com/cafe/siam/topic/F11550908/F11550908.html

สังคมไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ยอมรับและมองกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายไปในทางลบและตัง้ ข้อรังเกียจ ถ้าเด็ก
ผู้ชายมีพฤติกรรมเอนเองเอียงหรือแสดงออกไปทาง “ผู้หญิง” ก็จะสร้างความอับอาย และสร้างความทุกข์ให้กับ
พ่อแม่ ไม่เป็นที่ยอมรับของครู ถูกเพื่อนล้อเลียน และหลายคนถูกกดดันให้เปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเป็นเพศ “ชาย”
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นกลุ่มที่มีอารมณ์รุนแรง เมื่อผิดหวังก็มักจะคับแค้น
จนถึงกับต้องตัดสินหรือต้องแลกกันด้วยชีวิต แต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมดังกล่าวนี้สามารถพบได้ในคนทั่วไป
ถึงแม้จะไม่ใช่คนรักเพศเดียวกันก็ตาม (สุพร, 2546) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ยังคงมีการตีตราเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศในกลุ ่ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ์ กั บ ชาย ทั้ ง การตี ต ราตนเองและการตี ต ราจากสั ง คม
ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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เรารู้สึกอึดอัดตั้งแต่อยู่ในบ้าน พ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย เรารู้สึกว่าตัวเราผิด รู้สึกกดดัน และต้อง
เก็บกดไว้ พอออกไปนอกบ้าน สังคมเพื่อนบ้านก็ล้อว่าเป็นกะเทย ตุ๊ด อะไรอย่างเนี้ย พอไปโรงเรียน
มันมีวิชาพลศึกษาที่เป็นฟุตบอล ตะกร้อ ท�ำให้เรารู้สึกว่าการเป็นแบบนี้มันเป็นสิ่งผิดตลอดมา
ผิดต่อพ่อ ต่อแม่ ท�ำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่รักตัวเอง และไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในระบบอะไรเลย
(สัมภาษณ์ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 32 ปี, 11 เมษายน 2555)
มี ก็เคยเจอเขาพูด แบบว่า หน้าตาก็ดี ไม่หน้ามาเป็นเกย์เลย เสียดาย สังคมภายนอกยังไม่ยอมรับ
และก็มองแบบเหยียดหยาม คือต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเดียว ท�ำไมสังคมต้องมาตีตราเรา
(สัมภาษณ์ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 22 ปี, 10 เมษายน 2555)
การแต่งตัว เราอยากแต่งตัว ท�ำสีผม เขามองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย เหมือนกับว่าเราเป็นตัวประหลาด
(สัมภาษณ์สาวประเภทสอง อายุ 22 ปี, 10 เมษายน 2555)
เคยพาน้องไปบริจาคเลือด หมอไม่ให้บริจาค ถ้าหากเป็นเกย์ เขาจะไม่ให้บริจาคเลือด คือเพศนี้
จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
(สัมภาษณ์อาสาสมัครกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 23 ปี, 10 เมษายน 2555)
อย่างไรก็ตาม การที่คนในแต่ละสังคมมีค่านิยม ทัศนคติ และค�ำอธิบายในเรื่องเพศแตกต่างกันนั้น เป็นผล
มาจากกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลา และการให้ความหมายทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านสถาบันต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน ค�ำสอนทางศาสนา กฎหมาย จิตวิทยา ค�ำจ�ำกัดความทางการแพทย์ นโยบายสังคม
รวมไปถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่อธิบายว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถือเป็นเรื่อง “ธรรมชาติ” นั้น ในความเป็นจริงแล้ว
ล้วนถูกก�ำกับโดยสังคมทั้งสิ้น การกีดกันกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจนกลายเป็นคนชายขอบทางเพศ
ได้สร้างภาพให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้มีความผิดปกติด้านจิตใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจาก
สังคม และถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาต่อสังคม ท�ำให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว
และความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติของสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ
นอกจากนี้ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของสือ่ มวลชนไทยก็ยงิ่ เป็นการตอกย�้ำและค�ำ้ จุนอคติทางเพศ และสังคม
กระแสหลักพยายามควบคุมและจัดระเบียบสังคมคนชายขอบกลุ่มนี้ต่อไปจึงเกิดค�ำต่างๆ มากมายที่ใช้ในการตีตรา
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ดังต่อไปนี้
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การตีตราจาก
ตนเอง และกลุ่ม
ครอบครัว
สังคม ชุมชน
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
บุคลากรทางการแพทย์

ภาษาและวิธีคิดที่มีนัยเชิงอคติ
ผิดปกติ ผิดเพศ พวกชอบไม้ป่าเดียวกัน เสือไบ ตุ๊ดเด็ก ตุ๊ดแก่ เก้ง กวาง กะเทยควาย สาวเสียบ
ลูกผิดปกติ ท�ำให้พ่อแม่อับอายขายหน้า เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์กระกูล เพราะว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ดี
เซ็กซ์จัด มักมากในกาม ตัวประหลาด ตัวตลก วิปริตทางเพศ ชอบความรุนแรง เสียชาติเกิด
เบี่ยงเบนทางเพศ ผิดกฎระเบียบ เป็นเด็กมีปัญหาก้าวร้าวรุนแรง พฤติกรรมไม่เหมาะสม
มาจากครอบครัวแตกแยก
ผิดศีลธรรม มีเวรกรรมหรือบาปกรรมที่ต้องชดใช้ ห้ามบวช
โรคจิต จิตวิปริต/ผิดปกติ เพี้ยน โรคประสาท วิกลจริตป่วย มั่ว ตัวแพร่เชื้อ กลุ่มเสี่ยง

การเป็นบุคคลรักเพศเดียวกัน ไม่เพียงเป็นผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสเรือ่ งสิทธิทางการเมืองและสังคมมาโดยตลอดเท่านัน้
แต่ยังถูกรังเกียจเดียดฉันท์ ถูกกีดกัน ท�ำร้าย ตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างจากวิถีทางเพศ
อันเนื่องมาจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างสังคมกระแสหลัก ดังจะเห็นได้จากการก�ำหนด
มาตรการหรือนโยบายต่างๆ เพื่อออกมาก�ำหนดและควบคุมกลุ่มที่มีความแตกต่างทางเพศ ดังต่อไปนี้
· มาตรา 3 “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หมายความว่า การกระท�ำหรือไม่กระท�ำการ
อันใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ำกัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก
ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ
โดยก�ำเนิด เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ”
(ร่าง พ.ร.บ.เท่าเทียมระหว่างเพศ...โลกเสรีที่รอคอย, 12 เมษายน 2555)
· ในปี พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏได้ออกกฎระเบียบห้ามผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าศึกษาวิชาชีพ
ครู ท�ำให้โอกาสในการเลือกอาชีพลดลง และยังเป็นการสร้างภาพลบให้กับกลุ่มที่มีความหลากหลาย
ทางเพศโดยตรง (จันทร์จิรา, 2554)
· การอธิบายด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ว่าคนรักเพศเดียวกันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง
แม้สมาคมจิตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาได้ลงมติและประกาศในปี พ.ศ. 2513 ว่าคนรักเพศเดียวกัน
ไม่ได้เป็นคนทีผ่ ดิ ปกติทางจิตใจแล้วก็ตาม แต่การรับรูแ้ ละอคติของสังคมทีม่ ตี อ่ บุคคลรักเพศเดียวกันยังคง
อยู่ และยังส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ (สุพร, 2546)
· การตอบแบบสอบถามคัดกรองที่ให้ข้อมูลว่า มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก่อนการบริจาคเลือด เพื่อแบ่ง
แยกและปฏิเสธการรับบริจาคเลือดผูท้ มี่ พี ฤติกรรมเป็นกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย (จันทร์จริ า, 2554)
· บทบาทของสื่อที่ผลิตซ�้ำและประกอบสร้างภาพเหมารวมว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นกลุ่ม
ที่มั่วเซ็กส์หรือเป็นตัวตลก ซึ่งเป็นการตอกย�้ำความคิด ความเชื่อ จารีต และสร้างกฎเกณฑ์แก่คนในสังคม
ส่งผลต่อการครอบง�ำความคิดของคนในสังคม (จันทร์จิรา, 2554)
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3. สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
การส�ำรวจและน�ำเสนอข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมาของนักระบาดวิทยานัน้ เป็นการน�ำเสนอข้อมูลทีม่ ปี ระโยชน์ทางด้านการแพทย์ทสี่ ามารถน�ำใช้ในการวางแผน
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อรายใหม่ แต่การที่นักระบาดวิทยาและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมองว่า
พฤติกรรมทางเพศของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นสะพานเชื่อมต่อการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ
ในสังคมนัน้ ท�ำให้กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายหนีไม่พน้ จากการถูกตีตราว่าเป็น “กลุม่ เสีย่ ง” และ “กลุม่ แพร่เชือ้ ”
(สุชาดา และอุมาภรณ์, 2554) ดังรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้
รายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) เสนอข้อมูลภาพรวมสถานการณ์เอดส์วา่ ในปี 2551
มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 33.4 ล้านคน และจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจาก 3 ล้านคนในปี 2544 เหลือ
2.7 ล้านคนในปี 2551 และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเอดส์ 2 ล้านคน ส�ำหรับสถานการณ์ของโรคเอดส์
ในประเทศไทย นับตัง้ แต่พบผูป้ ว่ ยเอดส์รายแรกเมือ่ ปี 2527 จนถึงปี 2550 คาดว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีสะสมในปี 2553
จ�ำนวน 1,148,117 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 669,191 คน เหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 481,770 คน
และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 10,097 คนต่อปี (The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005,
2008)
รูปที่ 2 แสดงการคาดประมาณร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จ�ำแนกตามกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง
ตั้งแต่ปี 2531–2559
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ข้อมูลจากการส�ำรวจเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (Integrated Biological and
Behavioral Surveillance - IBBS) ของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และข้อมูล
จากการส�ำรวจของศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-สหรัฐ (TUC) พบว่า สถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อ
ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเพิ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 17.3 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 30.7 ในปี 2550 (National AIDS
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Prevention and Alleviation Committee, 2010) ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ท�ำงาน
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายให้ความเห็นว่า แม้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจท�ำให้เกิดการตีตรา
ต่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้ แต่ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และปัญหาที่แท้จริงในกลุ่มชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อรายใหม่ต่อไป
ถ้าให้พูดถึงตัวเลขนี่ เราต้องพูดถึงวิธีการเก็บข้อมูลก่อน เราก็เชื่อมั่นว่านักวิชาการจะสามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือได้ แล้วเราต้องกลับมาย้อนดูความส�ำเร็จในการท�ำงาน กลับมาดูทิศทางในการท�ำงาน
ในเมื่อตัวเลขมันขยับสูงขึ้น เรายังท�ำอะไรกันอยู่ หลายๆ ครั้ง ขับเคลื่อนทางนโยบายมันถูกแรงกดดัน
ด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ ท�ำให้ท�ำงานไมได้เต็มที่นะ เมื่อมีตัวเลขออกมา ท�ำให้ต้องมาคิดว่า จะใช้
ประโยชน์จากตัวเลขนี้ได้อย่างไรในการเฝ้าระวังป้องกัน การวางแผนการท�ำงาน
จริงๆ อัตราการติดเชื้อนี่ ต้องใช้เป็นเครื่องมือว่าจะต้องท�ำยังไง สังคมต้องช่วยกัน แต่กลับกลาย
เป็นว่า กลายเป็นเครื่องมือในการตีตรา ซึ่งวิธีใช้มันคนละเรื่อง คนละมุมมองกันเลยนะ
(สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ท�ำงานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,
2 เมษายน 2555)
คิดว่ามันมี hidden agenda อยู่ เลือกพื้นที่อย่างไร เลือกเวลาอย่างไร ถ้าเลือกพื้นที่ตรงนี้ อย่างไร
มันก็ขึ้นอยู่แล้ว ขึ้นสูงอยู่แล้ว พวกพี่น�้ำตาตกเลยนะ ปีที่ 1 มันประมาณ 18% มันขึ้นมาเป็น 25%
เราท�ำงานเกือบเป็นเกือบตาย มองกลับหรือเปล่าว่าที่มันเป็น 25% คือ หลังจากที่คนได้ความรู้
คนเริ่มสนใจ คนเริ่มให้ความส�ำคัญที่จะออกมาตรวจ จริงๆ แล้วคนเหล่านั้นมีภาวะความเสี่ยงอยู่แล้ว
พอมีคนลงไปท�ำงาน ก็มีคนกล้าเข้ามาตรวจ ตัวเลขมันก็เลยขึ้น ตีโพยตีพายไปเยอะแยะมากมาย
ว่าพฤติกรรม MSM แย่มาก แต่ท�ำไมเราไม่คิดว่า นี่มันเป็นการปลดล็อคที่เราจะพยายามให้คน
ออกมาตรวจ VCCT3
(สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ท�ำงานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,
15 มีนาคม 2555)
นอกจากนี้ ในการคาดประมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ Asian Epidemic Model (2008) พบว่ากลุ่มที่
น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งยังคงมีอัตราการติดเชื้อสูงและมีแนวโน้มการติดเชื้อ
ขยายวงกว้างขึน้ และมีสดั ส่วนเกือบครึง่ หนึง่ ของผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ทงั้ หมด ส�ำหรับข้อมูลจากการคาดประมาณจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ Asian Epidemic Model ตั้งแต่ปี 2531–2559 พบว่า ร้อยละ 41 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่
คือกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งยังคงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเทีย่ วทีส่ �ำคัญๆ ของประเทศไทย การติดเชือ้ จากคู่ ร้อยละ 32 พนักงานบริการ
และลูกค้า ร้อยละ 11 ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบางส่วน
จะมีเพศสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงด้วย โดยทางด้านระบาดวิทยามองว่าชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายเป็นสะพานเชือ่ มการระบาด
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ทีส่ ำ� คัญของการแพร่เชือ้ ไปสูป่ ระชากรกลุม่ อืน่ ทัง้ นี้ ได้มกี ารพยายามคาดประมาณตัวเลขชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย
ในประเทศไทยว่ามีประมาณ 560,000 คน โดยค�ำนวนจากร้อยละ 3 ของประชากรชายไทย อายุ 15–59 ปี
(The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005, 2008)

3.1 ทิศทางและแนวโน้มด้านนโยบายและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีมาเป็นเวลานานเกือบ
3 ทศวรรษ แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหาเอดส์ยังคงมีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของประชากร ระบบสาธารณสุข
สภาพสังคม และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยง
พบว่า จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประชากรบางกลุ่มของไทยยังไม่ลดลง ส่วนมากเป็นกลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังคงอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มไม่ลดลงเช่นกัน (ธนรักษ์ และคณะ, 2551)
ควรกล่าวด้วยว่า การใช้ค�ำศัพท์ค�ำว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นการลดทอนมิติของความเป็นมนุษย์และ
อัตลักษณ์ที่ซับซ้อนของผู้ชายคนหนึ่ง ให้เหลือแค่มิติพฤติกรรมทางเพศที่มีความหมายตายตัวเพียงมิติเดียวคือ
พฤติกรรมที่มีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง (สุชาดา และอุมาภรณ์, 2554) ดังจะเห็นได้จากการที่มีนโยบายให้จัดท�ำ
แผนเร่งรัดเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย รวมถึงแผนงานและโครงการสนับสนุน
การท�ำงานที่ใช้งบประมาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการป้องกันที่เน้นบริการเชิงรุก
โดยองค์กรภาคประชาสังคมและการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางสุขภาพต้อง
มีความเข้าใจเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี และให้บริการที่เป็นมิตรกับประชากรกลุ่มนี้ โดยปราศจากการตีตรา
และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (พวงเพชร, 2554)
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการด� ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ ส่งเสริมการด�ำเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และร่วมกันก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้วยการ
มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (getting to zero) หรือภารกิจสาม-ศูนย์ โดย “0” ตัวที่ 1 คือ การมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มี
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (zero new infections) “0” ตัวที่ 2 คือ การมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์
(zero AIDS-related death) และ “0” ตัวที่ 3 คือ มุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ (zero
discrimination) แผนการด�ำเนินการมีดังนี้คือ สร้างสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องเอดส์
เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อถุงยางอนามัย และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยให้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริม
สุขอนามัยทางเพศ รวมถึงการจัดการให้กลุม่ ประชากรเข้าถึงบริการถุงยางอนามัยอย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง สุดท้ายคือ
ขยายและพัฒนาคุณภาพการด�ำเนินงานป้องกันประชากรกลุ่มที่มีแนวโน้มการติดเชื้อ (เพชรศรี และวาสนา, 2554)

3.2 การตีตราและทัศนคติเชิงลบอันเนื่องมาจาก “เอชไอวี/เอดส์”
นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ใน พ.ศ. 2527 ถือว่าได้เป็นจุดส�ำคัญที่ท�ำให้นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาหันมาให้ความสนใจเรื่อง “เอดส์” และ “เพศ” เพิ่มมากขึ้น แต่โรคเอดส์ก็ยังคงเป็น
โรคที่มีการตีตราสูงมากในสังคมไทย เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุของการติดเชื้อสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่สังคม
ไม่ยอมรับ เช่น พฤติกรรมส�ำส่อนทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน รวมถึงการใช้ยาเสพติด ดังนัน้ การตีตรา
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แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์นั้นส่งผลให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ถูกท�ำลาย ผู้ติดเชื้อทั้งถูกมอง
และมองตนเองอย่างไร้ค่า และคิดว่าตนเองอาจท�ำให้คนอื่นเดือดร้อน ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและชุมชน
โดยรอบ ท�ำให้ผู้ติดเชื้อต้องพยายามปกปิดหรือปิดกั้นและแยกตนเองจากสังคม จนบางรายคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าการสร้างปฏิสมั พันธ์ในกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ นัน้ ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ เพราะผูต้ ดิ เชือ้ ไม่สามารถด�ำรงชีวติ อยูร่ ว่ ม
กับคนในสังคมที่ตีตราพวกเขาได้
จากการศึกษาเรื่องดัชนีชี้วัดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อ พ.ศ. 2553 ของเครือข่าย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชน
ตกเป็นเป้าหมายของการซุบซิบนินทา เคยถูกกระท�ำความรุนแรงตั้งแต่กระทบกระทั่ง ข่มขู่ ไปจนถึงท�ำร้ายร่างกาย
ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าท�ำงาน และที่ส�ำคัญคือ ถูกปฏิเสธไม่รักษาพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกปฏิบัติ
แตกต่างจากคนทั่วไป เช่น เปลี่ยนบัตรคิวไม่ให้บริการในคิวต้นๆ หรือจัดบริการแยกต่างหากให้ โดยอ้างว่าจะให้
การดูแลเป็นพิเศษ (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย, 2553 อ้างใน สุชาดา และอุมาภรณ์, 2554)
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายถึงปัญหาอุปสรรคและความรูส้ กึ เมือ่ เข้าไปรับบริการ
ตรวจเอชไอวีว่า
ก็เคยเจอเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไป เขา [เจ้าหน้าที่] พูดจากับเราไม่ค่อยดีเลย อยากให้มี
การให้บริการที่เป็นมิตรกับพวกเรามากกว่านี้ ไม่ใช่มาเลือกปฏิบัติต่อพวกเรา รังเกียจพวกเรา
(สัมภาษณ์พนักงานบริการชาย อายุ 21 ปี, 9 เมษายน 2555)
ปัจจุบันสังคมยังคงคิดว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องอันตราย เป็นโรคที่น่ากลัว และสังคมก็ตีตราว่า “โรคเอดส์เป็น
โรคของเกย์” ส�ำหรับประเทศไทย ในช่วงแรกๆ ของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ได้สร้างภาพลบให้กับกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชายอย่างมาก เพราะสังคมเชือ่ ว่าเอดส์เป็นโรคทีช่ ายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายสร้างขึน้ เพราะความส�ำส่อน
ทางเพศ (Jackson, 1995 อ้างใน นฤพนธ์, 2554ก:48) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตรวจพบว่าบุคคลที่ติดเชื้อคนแรก
ของโลกและคนแรกของประเทศไทยมีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน จึงเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้คนกลุ่มนี้
ถูกมองว่าเป็นกลุม่ เสีย่ งสูง มีรสนิยมทางเพศทีโ่ ลดโผน ส�ำส่อน และเป็นสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
เพราะคนมองว่าคนเป็นเอดส์เป็นเรื่องน่าอับอาย เป็นเรื่องที่ต้องปกปิด ฉะนั้น คนเป็นเอดส์ก็ไม่รู้
จะท�ำยังไงให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปกติเหมือนเดิม เพราะคนเป็นเอดส์คิดว่ากู
ต้องตายแล้ว กูต้องตายด้วยโรคอุบาทว์ อะไรอย่างนี้ ซึ่งจริงๆ คนเขาคิดอย่างนั้น
(สัมภาษณ์อาสาสมัครชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 23 ปี, 10 เมษายน 2555)
ปัญหาส�ำคัญในการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์คือ การไม่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ท�ำให้ต้อง
กลายเป็นผู้รับและแพร่เชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีการป้องกัน เข้าไม่ถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
โดยปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าไปรับบริการตรวจหาเชื้อ เพราะมักคิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวี เพราะมีคู่นอนเพียงคนเดียวหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คิดว่าไว้ใจได้ ส�ำหรับเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่กล้าไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์คือ กลัวว่าหลังจากทราบผลการตรวจเลือดแล้ว
พบว่าติดเชื้อ ก็จะถูกรังเกียจ ถูกตีตรา ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกปฏิเสธ ถูกซ�้ำเติมจากสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ อีก เช่น ปัญหาความยากจน ความไม่เสมอภาคทางเพศ การตีตรา และการผลัก
ผูค้ นออกไปอยูช่ ายขอบ ท�ำให้จำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ทเี่ ข้าไม่ถงึ บริการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีเพิม่ สูงขึน้ กลุม่ ชาย
รักชายมีอัตราการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง (ส�ำนักระบาดวิทยา, 2551)

3.3 บทบาทกองทุนโลกกับงานเอดส์ ในประเทศไทย
ในช่วงเกือบ 10 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนการท�ำงานด้านเอดส์จากต่างประเทศประมาณ
8 พันล้านบาทจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โครงการทีไ่ ด้ให้ความส�ำคัญกับกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับชายมากที่สุดคือ โครงการกองทุนโลกรอบที่ 8 หรือ “โครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน
ส�ำหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงและแรงงานข้ามชาติ โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุกและสร้างเครือข่ายบริการ
ที่บูรณาการ” (Comprehensive HIV-Prevention Among MARPs by Promoting Integrated Outreach and
Networking - CHAMPION) ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Man
having Sex With Men : MSM) กลุ่มพนักงานบริการหญิง (Female Sex Worker : FSW) กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิด
ฉีด (Intravenous Drug User : IDU) กลุ่มผู้ต้องขัง (Prisoner : PR) และแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker: MW)
กล่าวได้ว่า กองทุนโลกฯ มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านต่างๆ เพื่อเอื้ออ�ำนวยการด�ำเนินงาน
ด้านเอดส์สำ� หรับกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายให้มปี ระสิทธิภาพและความคล่องตัวมากขึน้ โดยกระตุน้ การท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมที่เน้นบริการเชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ การแจกจ่ายถุงยาง
อนามัยและสารหล่อลื่น รวมถึงส่งต่อให้กับสถานบริการสุขภาพของภาครัฐที่เน้นให้บริการเชิงรับ การคัดกรอง
การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่าย
การท�ำงานร่วมกัน และช่วยเติมเต็มช่องว่างการจัดบริการสุขภาพของภาครัฐในการเข้าถึงประชากรทีม่ คี วามเปราะบาง
และอ่อนไหว นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น การจัดท�ำรายงาน การบริหารจัดการ
ระบบบัญชี การติดตามประเมินผล (พวงเพชร, 2554)
การมีทุน Global Fund ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเยอะมากเลย ได้คนมาพัฒนาชุมชน ท�ำให้เกิด
การพัฒนาระบบเยอะแยะไปหมดเลย และที่ส�ำคัญคือ เป็นกลไกส�ำคัญในการช่วยลดอัตราการติด
เชื้อของผู้ติดเชื้อรายใหม่
(สัมภาษณ์ที่ปรึกษาองค์กรที่ท�ำงานกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 3 เมษายน 2555)
ปัจจุบันโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส�ำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณโดยกองทุนโลกได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน 35,578 คน ภายใน 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวีแบบบูรณาการ กิจกรรมหลักคือการเข้าถึงประชากรกลุม่ เป้าหมายทีอ่ ยูใ่ นชุมชนผ่านอาสาสมัคร/
แกนน�ำ การสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการ (drop in center) “เป็นพื้นที่ปลอดภัย” ส�ำหรับประชากร
กลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย การแจกจ่ายอุปกรณ์เพื่อการป้องกันที่จ� ำเป็น เช่น ถุงยางอนามัยและสาร
หล่อลืน่ การให้สารทดแทนเมธาโดน และการแจก/แลกเปลีย่ นเข็มและกระบอกฉีดยา กิจกรรมการให้ค� ำปรึกษาและ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี โดยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้ค�ำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ

216 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ทัง้ หมดนี้ เป็นการให้ความรูค้ วามเข้าใจเพือ่ ประเมินความเสีย่ งของตนเอง และเป็นจุดน�ำผูต้ ดิ เชือ้ เข้าสูบ่ ริการ
ดูแลรักษา จากการสร้างระบบเชือ่ มต่อระหว่างบริการเชิงรุกในการเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีด่ ำ� เนินการโดยภาคประชาคม
กับการให้บริการจากภาครัฐ โดยผ่านกลไกการประสานงานจังหวัด (Provincial Coordinating Mechanism: PCM)
และสนับสนุนมีการจัดให้มีภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงานในประชากรกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการให้บริการ
ทีเ่ ป็นมิตรกับประชากรในกลุม่ เป้าหมาย ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ขี องผูใ้ ห้บริการทีม่ คี วามเข้าใจกลุม่ ประชากร
เป้าหมายในโครงการฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
รูปที่ 3 การบริการเชิงรุกในชุมชนและการบริการเชิงรับทางคลินิก เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกรอบที่ 8

ที่มา: ชมนาถ, 2551

อย่ า งไรก็ ต าม การน�ำ โมเดลการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รภายใต้ โ ครงการกองทุ น โลกที่ พ ยายามเชื่ อ มโยง
การให้บริการเชิงรุกขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่กับการให้บริการเชิงรับของสถานพยาบาล ยังพบว่ายังมี
อุปสรรคและช่องว่างในการให้บริการกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย ทัง้ ในเรือ่ งการประสานงานระบบส่งต่อกลุม่ ชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การประเมินความเสี่ยงของตนเองส� ำหรับชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย การส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้ค� ำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และ
การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ พบว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพด้านเอดส์ได้ ด้วยอุปสรรค
หลายประการ เช่น ไม่ตอ้ งการเปิดเผยตัวเองต่อเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ว่ ยคนอืน่ ๆ เพราะเกรงว่าจะถูกตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
สถานพยาบาลมีทศั นคติเชิงลบและไม่เข้าใจความอ่อนไหวและเปราะบางของกลุม่ คนหลากหลายทางเพศ สถานบริการ
ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการ ขาดความรู้และเครื่องมือเฉพาะทาง เป็นต้น
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ก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่า เพราะบางทีเค้าอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวเอง
กับคนอื่นสักเท่าไร
(สัมภาษณ์อาสาสมัครชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 23 ปี, 10 เมษายน 2555)
พอพูดถึงบริการที่เป็นมิตรเนี่ยมันยาก เพราะระบบมันยังไม่ใช่ มันยังไม่เป็นมิตรไง มันก็เลยแค่คน
คนนั้น แม้แต่บางคลินิกนะ คนที่ให้บริการตรวจเนี่ย friendly มาก แต่ตรงเนี้ย front line เนี่ย
กว่าจะไปถึงตรงโน้น น้องหายไปเลยนะ มันท�ำให้เราพูดถึง friendly clinic เป็นภาพในฝัน
(สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท�ำงานกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 15 มีนาคม 2555)
มองเรื่องของความสัมพันธ์และทักษะของคนท�ำงาน อย่างเจ้าหน้าที่บางคนมีความสัมพันธ์ที่ดี มันก็มี
การ refer น้องไปหา ท�ำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น แต่พอไปถึงสถานที่ให้บริการ
แล้ว ทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังน้อยมาก เพราะฉะนั้นจะตอบสนองความต้องการของ
น้องได้ไม่เท่าที่ควร เพราะว่าน้องที่เป็น MSW [พนักงานบริการชาย] ก็จะไปได้แค่เพียงบางพื้นที่
เท่านั้น ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล เข้าใจเรื่องการตรวจ 3 ช่องทางของเราได้ดี แต่บางพื้นที่ก็ไม่มี
(สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่ท�ำงานกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 15 มีนาคม 2555)
งาน Global Fund เป็นงานที่ขาดชีวิตจิตใจ ทุกอย่างอยู่ในตัวชี้วัดหมดเลย แต่ตัวชี้วัดความสุข
ไม่มีในนี้นะ วัดเป็นเรื่องๆ แต่การท�ำงานของเราเมื่อก่อน ตัวชี้วัดของเราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตนะ
อย่างรุ่นคนที่อยู่มามีพื้นที่ มีความสุข การมีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะท�ำให้มีสุขภาพดีด้วย มันไม่ได้เป็น
ก้อนๆ เหมือน Global Fund ทุกวันนี้
(สัมภาษณ์ที่ปรึกษาองค์กรที่ท�ำงานกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 3 เมษายน 2555)
อย่างไรก็ตาม การท�ำให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถืงความส�ำคัญของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์นั้น
ไม่ได้เกิดจากระบบเหตุผลเสมอไป เนื่องจาก “ความรู้” ไม่สามารถเปลี่ยน “ความเชื่อ”และพฤติกรรมทางเพศของ
มนุษย์ได้ หรืออาจเปลี่ยนได้แต่ไม่ถาวร หากแต่ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีอิทธพลเหนือความรู้ เช่น ความเชื่อ ค่านิยมทาง
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการด�ำเนินชีวิต และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม
(นฤพนธ์, 2554ข:156) ดังข้อสังเกตที่ผู้เขียนได้จากการมีส่วนร่วมในโครงการหนึ่งพบว่า จากการด�ำเนินงานป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่พยายามสร้างแกนน�ำ/อาสาสมัครเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายด้วยการออกไปให้ความรู้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถประเมิน
ความเสี่ยงด้วยตนเองได้นั้น ในทางปฏิบัติแล้ว แกนน�ำ/อาสาสมัครยังมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้กลุ่มเป้าหมาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และตัดสินใจเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อได้ เนื่องจาก
มุง่ ท�ำงานตามตัวชีว้ ดั มากเกินไป ท�ำให้การให้ค�ำแนะน�ำกับกลุม่ เป้าหมายในบางครัง้ ยังไม่ได้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
มากพอ และความไว้วางใจของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายต่อแกนน�ำ/อาสาสมัครก็ต้องการเวลาระยะหนึ่ง
ในการสร้างความมั่นใจและไว้ใจ ไม่สามารถท�ำให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อได้จากการพบเจอ
เพียงระยะสั้นๆ

218 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท�ำให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่เข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี ได้แก่ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารด้านบริการ ที่ท�ำให้เกิดความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการตรวจ
หาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การเข้าถึงสถานบริการยังมีความไม่สะดวกหลายประการ เช่น เวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตกลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนรับบริการหลายชั้นหลายแผนก ไม่ใช่ one stop services อยู่ไกลเดินทางไม่สะดวก
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและไม่ละเอียดอ่อนในการให้บริการคนหลากหลายทางเพศที่ต้องตรวจ 3 ช่องทาง (ปาก จู๋ ก้น)
และการรักษาความลับของกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ทั้งหมดนี้มีความส�ำคัญอย่างมากที่จะท�ำให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชายตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ดังนั้น สังคมต้องเข้าใจประเด็นที่มี
ความละเอียดอ่อนต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ และต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศ เพือ่ ลดการตีตรา
และเลือกปฏิบัติจากสังคม และท�ำให้กลุ่มชายรักชายตัดสินใจเข้ารับบริการการป้องกันการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

4. เงื่อนปมของปัญหาเอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ เอชไอวี ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย ไม่วา่ จะอยูใ่ นอัตลักษณ์ของผูช้ าย
เกย์ กะเทย สาวประเภทสอง หรืออื่นๆ ต่างประสบปัญหาจากการตีตราและเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ จากวิธีคิด
เรื่องเพศกระแสหลักที่ตายตัวและมีเพียงแค่ 2 เพศเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีและ
เอดส์เกิดขึน้ กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายยิง่ ถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหา เป็นแหล่งแพร่เชือ้ เอชไอวีให้กบั ประชากร
กลุ่มอื่นๆ อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดที่คิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
เชื้อเอชไอวีได้มากกว่าเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงชีววิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย (ส�ำนัก
ระบาดวิทยา, 2551) แม้ได้มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย และส่งเสริมการให้บริการเชิงรุกเพือ่ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย โดยการแจกถุงยางอนามัย สารหล่อลืน่
และให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสามารถเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นก็ตาม
ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคเอเชียทีม่ คี วามก้าวหน้ามากในการด�ำเนินงานด้านเอชไอวีในประชากร
กลุม่ นี้ (ธนรักษ์ และคณะ, 2551) โดยเฉพาะความส�ำเร็จในแง่นวัตกรรมในการด�ำเนินงาน มีรปู แบบในการให้บริการ
ที่หลากหลาย ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยต่างๆ และน�ำมาใช้ออกแบบบริการให้เข้าถึงกลุ่ม
ประชากรทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีจริงๆ และท�ำให้ผทู้ อี่ าจจะได้รบั ผลกระทบจากการติดเชือ้ เหล่านัน้
ได้ประโยชน์จากการจัดบริการป้องกันจริงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน�ำไปสู่อัตราการติดเชื้อที่ลดลงได้
การรณรงค์ป้องกันเอดส์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เน้นผลักดันให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจเลือดให้ได้จ�ำนวนมากที่สุด แต่การส่งเสริมดังกล่าวยังไม่ประสบความส�ำเร็จและไม่ได้รับการตอบรับจาก
กลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์เท่าทีค่ วร (ส�ำนักระบาดวิทยา, 2551) ค�ำถามส�ำคัญคือ ท�ำไมกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย
จึงยังไม่กล้ารับบริการดังกล่าว ดังนั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งในเชิงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบกับ
ต้องท�ำความเข้าใจมุมมองเชิงสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และซับซ้อน เพื่อช่วยกระตุ้นให้
กลุ่มชายรักชายเห็นความส�ำคัญของการรู้สถานะของตนเอง ซึ่งหากพบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่
ระบบการรักษาและรับยาต้านไวรัสได้อย่างทันท่วงที
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นอกจากนั้น ความรู้ความเข้าใจกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีเพิ่มมากขึ้น (แม้ว่าอาจจะยังไม่ครบถ้วน
หรือไม่สามารถตอบได้วา่ เพียงพอแล้วหรือยัง) ท�ำให้มกี ารจ�ำแนกกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์ออกเป็นกลุม่ ประชากรย่อย
เพื่อก�ำหนดทิศทางการท�ำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ให้สามารถดูแลและเข้าใจปัญหาเฉพาะของกลุ่มประชากรย่อยๆ
เหล่านี้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทั่วไป (men who have sex
with men : MSM) กลุ่มพนักงานบริการชาย (male sex worker : MSW) และกลุ่มสาวประเภทสอง
(transgendered : TG) รวมถึงพนักงานบริการชายทีอ่ ยูใ่ นสถานประกอบการ (venue based) หรือพนักงานบริการ
ชายที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ (non-venue based) เป็นต้น
การแบ่งกลุ่มนั้นเป็นไปเพื่อความละเอียดอ่อนในการเข้าถึงและบริการ โดยโครงการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความละเอียดอ่อนในเรื่องประชากร
กลุ่มย่อยๆ เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น แหล่งทุนเองก็ได้ให้ความส�ำคัญในการท�ำงานกับประชากรกลุ่มย่อยๆ เหล่านี้ ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มจะมีความเฉพาะรายละเอียดในหลายๆ เรื่องอยู่ด้วย แต่การแบ่งประชากรกลุ่มย่อยก็น�ำไปสู่การตีตรา
ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มประชากรที่จะตัดสินใจเข้ารับบริการ เช่น กลุ่มชายรักชายทั่วไปที่ไม่เปิดเผยตัวเอง
มักไม่กล้าเข้ารับบริการในสถานบริการที่จัดไว้เฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยตรง หรือสาวประเภทสอง
ไม่กล้าเข้ารับบริการในสถานบริการทั่วไป เพราะกลัวหรืออายกับการที่ถูกหัวเราะหรือถูกมองว่าเป็นตัวประหลาด
เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อด้วยค�ำว่า “นาย” ทั้งๆ ที่รูปร่างหน้าตาเป็นผู้หญิง เป็นต้น
ด้วยข้อเท็จจริงตามมุมมองของนักระบาดวิทยา ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีของกลุม่ ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์
กับชายเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน แต่หากมองให้ลึกลงไปถึงรากเหง้าของปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ก็อาจเกิดได้จากเงื่อนไขทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจอื่นๆ ด้วย ดังข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน ที่แสดงให้เห็นการขาดอ�ำนาจต่อรองการใช้
ถุงยางอนามัยของพนักงานบริการชายและสาวประเภทสอง การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ประจ� ำที่เชื่อว่า การมี
เพศสัมพันธ์กับคู่ถาวรแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจไม่จ�ำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้งรูปแบบการมีเซ็กส์ที่มี
หลากหลายซับซ้อน เปลี่ยนแปลงคู่นอนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลามักจะถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง ฯลฯ ดังต่อไปนี้
กล้า ถ้าได้เงิน ฉันยอมตาย ฉันได้เงินฉันเอา...ก็รู้สึกกลัวมากเลยตรงนี้ แต่ก็คิดว่าตัวเองป้องกันได้
แต่ก็มีโอกาสเสี่ยง ต้องฟิตร่างกายดูสุขภาพบ้าง แล้วก็...ถ้าไม่จ�ำเป็นจริงๆ เราก็จะไม่...คือลูกค้า
ส่วนใหญ่ เค้าจะไม่ชอบให้เราใช้ปากกับเค้าโดยใช้ถุงยาง แต่เราต้องดูปากเราก่อนว่าเป็นแผล
หรือเปล่า
(สัมภาษณ์พนักงานบริการสาวประเภทสอง อายุ 22 ปี, 10 เมษายน 2555)
ถ้ามีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนเราก็ใช้นะ ถุงยาง แต่ถ้ามีอะไรกับแฟนก็จะไม่ใช้
(สัมภาษณ์ชายรักชายอายุ 21 ปี, 10 เมษายน 2555)
ส่วนมากก็ใช้กับลูกค้า แต่กับแฟนไม่ได้ใช้ครับ
(สัมภาษณ์พนักงานบริการชาย อายุ 20 ปี, 9 เมษายน 2555)
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เมื่อก่อนก็คือแบบว่าเดินสวนฯ (สวนสาธารณะ) บ่อย ก็มีแบบเพศสัมพันธ์กับแบบสดๆ ถ้าเจอ
คนที่หล่อหรือถูกใจ บางครั้งก็ไม่ได้ใช้ถุงยาง เพราะไม่ได้เตรียมมา
(สัมภาษณ์ชายรักชายอายุ 21 ปี, 10 เมษายน 2555)
อย่างไรก็ตาม การใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันจากการมีเพศสัมพันธ์นั้น เกิดขึ้นได้จาก
การตัดสินใจของตนเองได้มากพอๆ กับการมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นตัวก�ำหนด ดังนั้น การด�ำเนินงานป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมด้วยการผลักให้เป็นการตัดสินใจของคนหรือ
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเพียงอย่างเดียว และความเชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องเอชไอวีอย่างเข้มข้นจะท�ำให้
บุคคลนัน้ ตัดสินใจใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ได้ทกุ ครัง้ จึงเป็นการด�ำเนินงานทีล่ ะเลยเงือ่ นไขทางสังคมอืน่ ๆ
ทีม่ ผี ลต่อการใช้หรือไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย ลักษณะเช่นนีอ้ าจกล่าวได้วา่ ท�ำให้การด�ำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของ
การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่ก้าวหน้าเท่าทันปัญหา
การทบทวนบทเรียนในการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาจึงเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางลดการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
ในอนาคต ด้วยการท�ำความเข้าใจและให้ความส�ำคัญกับความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวีทมี่ รี ากเหง้าสาเหตุจากอคติ
ที่มีต่อคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน มากกว่าการมองรูปแบบของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (การใช้หรือไม่ใช้
ถุงยางอนามัยหรือจ�ำนวนคูเ่ พศสัมพันธ์) ซึง่ เป็นการมองเพียงผิวเผิน เนือ่ งจากการมีเพศสัมพันธ์อาจขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไข
ทางสังคมอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย การมีตัวตนและพื้นที่สังคม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง รวมถึงทัศนคติในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นต้น เหล่านี้
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำกับความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยของเพศสัมพันธ์ และน� ำไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
แผนการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านเอชไอวีแห่งชาติปี 2555-2559 จึงก�ำหนดแนวทางในการ
ด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบตั ใิ นกลุม่ ประชากรเปราะบางต่อการติดเชือ้ หลายกลุม่ รวมทัง้ กลุม่ ชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วย นับเป็นนิมิตหมายดีที่ประเทศไทยน่าจะมีทิศทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว และมี
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบขึน้ เป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ของการท�ำงานด้านเอดส์ เพราะ
บทเรียนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นแล้วว่า การท� ำงานแบบแยกส่วน กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาเรื่องอคติ การลด
การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนั้น ถือเป็นเรื่องหนึ่ง และการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เอชไอวีถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จอีกต่อไป สิ่งส�ำคัญคือ การผนวก
รวมการด�ำเนินงานทั้งสองส่วนให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากที่สุด ด้วยการให้บริการต่างๆ ต้องไม่มีการตีตรา
และเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และการให้บริการที่เคารพในสิทธิมนุษยชนของพวกเขาไม่ต่าง
ไปจากสิทธิของผู้มีเพศวิถีอื่นๆ (เพชรศรี และวาสนา, 2554)
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5. แนวทางการแก้ ไขปัญหาเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อคลายปมของปัญหาเอชไอวี/เอดส์ คือ
(1) สังคมต้องยอมรับและเข้าใจว่าความหลายหลายทางเพศมีอยู่จริงสังคมไทย ไม่ควรมีอคติต่อกลุ่มคน
หลากหลายทางเพศ ลดการตีตราตนแอง สร้างภาคภูมิใจให้กับตนเอง ไม่มีการตีตรากันเองในกลุ่มหลากหลาย
ทางเพศ และต้องช่วยการสร้างการยอมรับจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ไม่ให้ตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
(2) ผู้ให้บริการในระบบบริการภาครัฐ ภายใต้การจัดระบบดูแลสุขภาพที่มีนโยบาย “ถ้วนหน้า” ยังคง
เป็นระบบที่ผลิตซ�้ำความสัมพันธ์เดิมในสังคมคือ สังคมรักต่างเพศ (heterosexuality) กล่าวคือ การเป็นผู้มีเพศวิถี
ที่แตกต่างไปจากเพศวิถีกระแสหลักนั้น ยังไม่มีตัวตนในสายตาของรัฐไทย และมองว่าเป็นเพศนอกกระแสหลัก
ดังนั้น การเป็นชายรักชายยังคงเป็นสิ่งผิดปกติและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทั้งที่ในความเป็นจริง
การติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อจากทั้งกลุ่มชายรักหญิงและชายรักชายเช่นกัน แต่ผู้ให้บริการยังคงให้
บริการด้วยทัศนคติและความรู้แบบมีอคติ ส่งผลให้การแสดงออกเมื่อให้บริการและการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
เอชไอวีเอดส์ในกลุ่มชายรักชาย ยังคงอยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามของ “ชายรักหญิง” แต่กลับเป็นสิ่งผิดปกติและ
ต้องควบคุมแก้ไขส�ำหรับกลุ่ม “ชายรักชาย”
(3) การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้บริการและผู้รับบริการ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐานและการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเกีย่ วกับเพศ
บทบาทและความพึงพอใจทางเพศ ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องได้รับสิทธิ
ในการศึกษาเรื่องเพศ สิทธิที่จะได้รับบริการทางสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ ทุกเพศสภาพและเพศวิถีต่างๆ โดย
ปราศจากความรุนแรง การแบ่งแยก การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ ผู้ให้บริการควรเคารพในประเด็นนี้ ส่วนผู้รับ
บริการก็ควรตระหนักรู้ในประเด็นนี้ และยังต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย รวมทั้งสร้างความเข้าใจ
ให้กับสังคมไปพร้อมๆ กัน
(4) การสร้ า งระบบการให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รและครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ารคั ด เลื อ กอาสาสมั ค รให้ เ ข้ า ใจ
ความหลากหลายทางเพศและเข้าใจความเป็นเพศทางร่างกาย เพศทางจิตใจ และวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อลดการตีตรา
และเลือกปฏิบัติกันเอง การให้ความรู้เพื่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง
และตัดสินใจตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับตรวจ การเชื่อมโยงช่องทางส่งต่อจาก
อาสาสมัครไปสู่บุคลากรทางสาธารณสุขให้สะดวกรวดเร็วโดยมีหลายช่องทางให้เลือก และเน้นการรักษาความลับ
มีการให้ค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และหากพบว่าติดเชื้อก็สามารถแนะน�ำ
ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้ยาต้านไวรัส ส่งเสริมหรือให้โอกาสกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นบุคลากรให้บริการ เพื่อลดอคติที่จะถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติจากผู้ให้บริการ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมและสามารถใช้พื้นที่ปลอดภัย สบายใจให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศเข้ามารับบริการ
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(5) การปรับปรุงนโยบายและเน้นการใช้กฎหมาย เช่น ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปราบปรามที่ไม่ได้ค�ำนึง
ถึงมาตรการหรือผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข ไม่ควรให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกลายเป็นอุปสรรค
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ขัดต่อการลดจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี ตัวอย่างเช่น
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถูกจับในกรณีพกถุงยางอนามัยเกินกว่า 2 ชิ้น ขณะยืนหรือเดินในพื้นที่สาธารณะในเวลา
กลางคืน โดยถูกยัดเยียดข้อหามั่วสุม เตร็ดเตร่ และค้าประเวณี กรณีนี้ถือเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวีเอดส์ นอกจากนี้ การท�ำงานด้านเอดส์ตอ้ งใช้แนวทางการส่งเสริมและคุม้ ครองเรือ่ งของสิทธิมนุษยชน
โดยเน้นการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือมีบทลงโทษภายในองค์กร หากพบว่ามีตีตราหรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม
ที่มีความหลากหลายทางเพศ
(6) เน้นความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่าย
ท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ช่วยเติมเต็มช่องว่าง
การให้บริการเชิงรุก เชิงรับ และการจัดบริการสุขภาพของภาครัฐ ในเรื่องของการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มประชากรที่มีความหลายหลายเปราะบางและอ่อนไหว
(7) สร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้สงั คมไทยเห็นถึงความส�ำคัญของการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ ให้เหมือน
กับการตรวจเช็คสุขภาพประจ�ำปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์ให้ได้ผล รวมทั้งยอมรับว่าการตรวจเอดส์
เป็นหน้าที่ของทุกคนและมีประโยชน์โดยตรง จึงควรสนับสนุนให้มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นประจ�ำ (routine
voluntary testing) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเข้ารับบริการตรวจอย่างเปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจ แทนการตรวจ
แบบนิรนามหรือแบบหลบๆ ซ่อนๆ จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะท�ำให้สังคมลดการรังเกียจและตีตรา (stigma and
discrimination) คนที่ไปตรวจเอดส์หรือคนที่เป็นเอดส์น้อยลง เพราะทุกคนต่างก็ตรวจเอดส์กันเป็นปกติ
(8) ประเด็นที่ส�ำคัญในการท�ำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายคือ การสร้าง
ความต่อเนื่องในการท�ำงานป้องกัน และการสร้างความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรมว่า ชายรักชาย “มิใช่
ตัวปัญหาสังคม” “ไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อ” และ “ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติทางพันธุกรรม” ชายรักชายก็เป็นมนุษย์ธรรมดา
ที่มีความรัก มีเพศสัมพันธ์กับคู่ ไม่แตกต่างกับชายรักหญิง เพื่อลดการตีตราทางสังคม และการเลือกปฏิบัติต่อ
ชายรักชาย ไม่วา่ จะมีรา่ งกายแบบใดก็ตาม ทัง้ นี้ เพือ่ ท�ำให้ความหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่ งปกติในสังคม และสมควร
เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยไม่เลือกเพศ
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บทคัดย่อ
บทความนี้น�ำกรอบแนวคิดสี่เรื่องที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความเป็นชายขอบ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์
และสิทธิมนุษยชน มาวิเคราะห์ประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย ข้อสรุปในบทความน�ำมาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บโดย
การท�ำสนทนากลุ่ม 2 กลุ่ม สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 10 คน และการค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าการตีตราคนใช้ยา
เสพติดว่าเป็นคนไม่ดี/อาชญากรเป็นกระบวนการสร้างทางสังคม ที่ท�ำให้เกิดอคติ การเกลียดชัง การกีดกัน และการเลือกปฏิบัติทางสังคม
ต่อคนใช้ยาเสพติด เนื้อหาในกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดของรัฐ การปฏิบัติต่อคนใช้ยา
เสพติดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้บริการสุขภาพในบางกลุ่มบางพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าคนใช้ยาเสพติดถูกจับวางไว้
ในต�ำแหน่งคนชายขอบของสังคมไทย และก�ำลังเผชิญกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความจ�ำเป็นในการน�ำมาตรการลดอันตรายจากการใช้
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Abstract

This paper applies four interrelated theoretical concepts including marginality, structural violence, symbolic
violence and human rights to analyse lived experiences of drug users in Thailand. Conclusions are drawn from
qualitative data collected by using multiple methods, two focus group discussions, ten in - depth interviews of key
informants and a review of related documents and literature. Stigmatisation of drug users as bad or crime doers is
revealed through this research as part of social construction processes that result in bias, prejudice, abhorrence,
exclusion and social discriminations by members of the society against them. Related laws, state’s policies as well
as treatments of officers often demonstrate violations of drug users’ human rights and dignity. This structural and
symbolic violence mirrors the marginality of drug users in Thai society. The inevitability of stopping the spread of
HIV/AIDS has opened an opportunity for drug users network and their allied organisations to initiate a human rights
movement on behalf of drug users in Thailand.
Keywords: drug users, marginality, social movement, structural violence, human right.
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1. น�ำเรื่องว่าด้วยแนวคิด
งานวิจยั เกีย่ วกับคนใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ทศี่ กึ ษากันในประเทศไทย มองคนใช้ยาเสพติดในมุมทีเ่ ป็น “ปัญหา”
ส่วนงานวิจยั ทีน่ ำ� เสนอประสบการณ์ชวี ติ ทีพ่ วกเขาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและเรือ่ งราวการต่อสูเ้ พือ่ เรียกร้องให้สงั คม
ต้องหันกลับมาทบทวนวิธคี ดิ และวิธปี ฏิบตั ติ อ่ พวกเขาก็ยงั มีอยูจ่ �ำกัด บทความนีน้ ำ� แนวคิดเรือ่ ง “ความเป็นชายขอบ”
มาท�ำความเข้าใจกับประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพติดในสังคมไทย มุง่ ให้พนื้ ทีแ่ ก่เสียงของผูใ้ ช้ยาเสพติดเพือ่ บอกเล่า
เรือ่ งราวความทุกข์และความล�ำบากในการใช้ชวี ติ อันเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างทางสังคม บทความยังน�ำเสนอ
การต่อสู้ของกลุ่มคนใช้ยาเสพติดที่ใช้วิกฤติการณ์เอดส์ลุกขึ้นทวงถามสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผ่านการ
ผลักดันให้นโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเอดส์ของประเทศไทย
กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (marginalisation) หมายถึง กระบวนการที่ผลักหรือกดทับให้บุคคล
หรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องตกอยู่ในสถานะไร้อ� ำนาจ หรือขาดแหล่งอ�ำนาจที่จะมาสนับสนุน ส่งผลท�ำให้
คนกลุ่มนั้นเข้าไม่ถึงความยุติธรรมและทรัพยากรที่จ�ำเป็น ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท�ำให้
พวกเขาตกอยู่ในภาวะชายขอบ (marginality) คนชายขอบมักรู้สึกว่า สังคมท�ำให้พวกเขาไร้ตัวตน หรือแม้กระทั่ง
เป็นปัญหาของสังคม
ผูอ้ า่ นพึงตระหนักว่าค�ำศัพท์ “ภาวะชายขอบ” “การสร้างภาวะชายขอบ” และ “คนชายขอบ” เป็นมโนทัศน์
นามธรรมที่นักสังคมศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์ความไม่เป็นธรรมที่ด�ำรงอยู่ในสังคม
ด้วยเหตุนี้กลุ่มคนที่ถูกนักสังคมศาสตร์วิเคราะห์แล้วว่าเป็น “คนชายขอบ” ไม่จ�ำเป็นต้องนิยามตนเองว่าเป็น
คนชายขอบเสมอไป แต่ประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องคนชายขอบ นักสังคมศาสตร์เชื่อว่า
ปรากฏการณ์คนชายขอบไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมในอดีตภพ
แต่เป็นกระบวนการสร้างทางสังคม โดยใช้ความแตกต่าง (differences) ไปจากบรรทัดฐาน มาแบ่งแยก กีดกัน
และสร้างความเป็นอื่นให้กับคนด้วยกัน เครื่องมือที่ใช้ได้ผลเสมอในการท�ำให้กลุ่มคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ
คือ การตีตรา การแบ่งแยก การกีดกันออกไป และการเลือกปฏิบัติ
มโนทัศน์เรื่องภาวะชายขอบเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)
ที่หมายถึง ความรุนแรงหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระท�ำของโครงสร้างสังคมหรือสถาบันที่ผลิตความอยุติธรรม
และความด้อยโอกาสให้คนบางกลุ่ม (Farmer, 1996; 2005) คนชายขอบมักเผชิญกับข้อจ�ำกัดนานัปการที่ท�ำให้
พวกเขาต้องอ่อนแอ หรือสูญเสียศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ข้อจ�ำกัดเหล่านั้นพบในระบบเศรษฐกิจ
นโยบายรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเกิดจากอคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมครอบง�ำ ที่เน้น
การตัดสินและลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่สังคมบอกว่า “ถูกต้อง” และ “ดีงาม”
คนทีถ่ กู โครงสร้างสถาบันกระท�ำความรุนแรงจะไม่สามารถก�ำหนดชีวติ ของตนเองได้ อีกทัง้ เปราะบางทีจ่ ะถูกกระท�ำ
ความรุนแรงซ�้ำซากในหลายรูปแบบ
ปิแอร์ บูดิเยอร์ มองว่าความรุนแรงเชิงสถาบันมักเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (symbolic
violence) กล่าวคือ เป็นความรุนแรงแบบละมุนละม่อมเพราะเป็นวิถีชีวิตในวัฒนธรรมหรือเป็นความรู้ที่เราคุ้นชิน
ท�ำให้เรามองความรุนแรงไม่ออก เข้าท�ำนองที่ว่าแม้สัมผัสชิดแต่ไม่ตระหนักรู้ เราต่างมีส่วนร่วมในการสร้าง สร้างซ�้ำ
และใช้ความรุนแรงในรูปแบบนี้ต่อคนอื่น ทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว (Bourdier et al., 2000) บูดิเยอร์ยังบอกว่า
ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์มักถูกบดบังด้วยวิธีคิดแบบชอบกล่าวโทษตัวเอง โทษพฤติกรรมเฉพาะบางอย่าง
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หรือกล่าวโทษเหยื่อความรุนแรงว่าหาเรื่องใส่ตัวเอง (blaming the victims) ในขณะที่มองไม่เห็นว่าสังคมและ
วัฒนธรรมมีบทบาทในการผลิตและยืนยันการใช้ความรุนแรงต่อคนอย่างไร
ตัวอย่างที่โดดเด่นของความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ วัฒนธรรมกดขี่ทางเพศ การเหยียดชาติพันธุ์
หรือการเลือกปฏิบัติต่อประชากรบางกลุ่ม เช่น พนักงานขายบริการทางเพศ คนรักเพศเดียวกัน แรงงานข้ามชาติ
และคนใช้ยาเสพติด เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึง่ ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์เป็นความรุนแรงทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตจากสังคม
สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์มักสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (การปฏิเสธ
การกีดกัน การเลือกปฏิบัติ) รวมทั้งความรุนแรงทางตรง (การฆ่า การท�ำร้าย การขังคุก การประหารชีวิต) แนวคิด
เรือ่ งความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของบูดเิ ยอร์ชว่ ยให้เราเข้าใจทีม่ าอันซับซ้อนของความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับคนชายขอบ
ความคิดเรื่องความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของบูดิเยอร์ คล้ายคลึงกับการอธิบายเรื่องศิลปะการปกครองแห่ง
ยุคสมัยใหม่โดย มิเชล ฟูโกต์ นักปรัชญาแนววิเคราะห์สังคมด้วยแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมที่เลื่องชื่อ ฟูโกต์เรียก
ศิลปะการปกครองยุคสมัยใหม่ว่า การปกครองจิตส�ำนึก (governmentality) หรือนักวิชาการไทยบางท่านแปลว่า
การปกครองชีวญาณ ฟูโกต์เชื่อว่ารัฐสมัยใหม่ไม่ได้ทำ� ให้ประชากรเชื่อฟังรัฐโดยการใช้กำ� ลังหรืออาวุธควบคุมแบบ
ตรงๆ แต่ใช้อ�ำนาจผ่านการสร้างความรู้เพื่อควบคุมคน กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม
ย่อมรับเอาความรู้เกี่ยวกับระบบคุณค่า (norms and values) ชุดต่างๆ ที่มาในรูปของกฎหมาย วินัย บรรทัดฐาน
จารีตประเพณี และศีลธรรม เป็นต้น มาไว้ในตัวเอง
การมีความรูเ้ หล่านัน้ ท�ำให้ปจั เจกบุคคลต้องควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนให้อยูใ่ นกรอบทีร่ ฐั ต้องการ
เปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่มีโปรแกรมสั่งการไว้ น�ำมาซึ่งพฤติกรรมแบบควบคุมตนเอง (self - regulation) และการมี
วินยั ในตัวเอง (self - discipline) ฟูโกต์มองว่าพฤติกรรมแบบนีข้ องมนุษย์ไม่ได้เกิดจากสัญชาติญาณ หรือเป็นสิง่ ชีว้ า่
มนุษย์มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ในตัวเอง แต่มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจของความรู้ที่ฝังอยู่ในระดับจิตส�ำนึก (Foucault,
1980; 1991; Colin, 1991) นอกจากจะก�ำกับให้เราท�ำหรือไม่ท�ำอะไรแล้ว การปกครองจิตส�ำนึกยังส่งผลให้เรา
น�ำความรู้ไปตัดสินคนอื่นอีกด้วย ดังนั้น เพราะเราถูกบอกให้รู้ว่ายาเสพติดและคนเสพยาเสพติด “ไม่ดี/ชั่วร้าย”
เราจึงปฏิเสธ ตีตรา เลือกปฏิบัติ และยอมรับวิธีการลงโทษรุนแรงที่สังคมกระท�ำกับคนกลุ่มนี้โดยไม่คิดโต้แย้ง
หัวใจส�ำคัญของการปลดปล่อยอ�ำนาจและศักยภาพให้กับคนชายขอบ คือ การต้องเติมและปลูกฝังความรู้
ชุดใหม่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสมาชิกในสังคม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม
อย่างกว้างขวางในหมู่รัฐและประชาชนจะช่วยขจัดการกระท�ำความรุนแรงต่อคนชายขอบได้ สิทธิมนุษยชนในความ
หมายทีเ่ ข้าใจกันได้งา่ ยทีส่ ดุ คือหมายถึง สิทธิความเป็นคนซึง่ เป็นสิทธิ/สิทธิตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการทีร่ ฐั บัญญัติ
ให้ เป็นสิทธิทมี่ นุษย์ทกุ คนมีเหมือนกันหมด ไม่ใช่สทิ ธิทบี่ คุ คลต้องไปร้องขอมาจากรัฐหรือจากผูม้ อี �ำนาจ แต่เป็นสิทธิ
ทีบ่ คุ คลเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ตงั้ แต่เกิดจนกระทัง่ ตาย ถึงแม้ไม่มรี ฐั มนุษย์ทกุ คนก็ยงั เป็นผูท้ รงสิทธิหรือเป็นเจ้าของ
สิทธินี้ สิทธินเี้ กีย่ วข้องกับรากฐานของความเป็นมนุษย์ ทีป่ ระกอบด้วย การต้องมีชวี ติ อยูร่ อด การต้องมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ การต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่เป็นธรรมและระบบบริการสาธารณะที่
ยุตธิ รรม รวมทัง้ การทีต่ อ้ งอยูใ่ นสังคมอย่างมีศกั ดิศ์ รี รัฐต้องรับรองและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนให้กบั ประชาชนทุกคน
เสมอเหมือนกัน รัฐใดที่ไม่ใช้สิทธิตามธรรมชาติเป็นบรรทัดฐานในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง
ถือว่าเป็นรัฐที่ท�ำผิดศีลธรรมและก�ำลังละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์
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นักคิดสายสิทธิมนุษยชนย�้ำว่า รัฐและตัวแทนของรัฐไม่ได้มีหน้าที่ให้สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน แต่มีหน้าที่
ต้องคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน ตลอดจนท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของประชาชนทีม่ คี วาม
แตกต่างหลากหลายในวิถกี ารด�ำเนินชีวติ เพือ่ ให้พวกเขาได้รบั ประโยชน์ในฐานะคนๆ หนึง่ ทีเ่ ท่าเทียมกัน นอกจากนี้
รัฐและตัวแทนของรัฐควรเข้าใจและยึดมั่นว่า สิทธิความเป็นคนของบุคคลอยู่เหนือสิทธิของสาธารณะและสิทธิของ
รัฐ ในขณะเดียวกันนักสิทธิมนุษยชนเห็นพ้องกันว่า สมาชิกในสังคมทุกคนต้องเข้าใจว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ
ไปพร้อมๆ กับตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของปัจเจกคนอื่น
การที่บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของสิทธิ ย่อมท�ำให้บุคคลตระหนักในพลังและศักยภาพ
ของตนเองในการที่จะเรียกร้องให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางกฎหมายและ
นโยบายแห่งรัฐ ตลอดจนพลังภาคประชาสังคม และบทบาทขององค์กรเหนือรัฐ (ตัวอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ)
ยังมีความจ�ำเป็นต้องเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ ที่ถูกท�ำให้ด้อยอ�ำนาจ
ต่อรองและอ่อนแอ จนปกป้องสิทธิของตนเองจากการถูกละเมิดไม่ได้ เชื่อกันว่าอ�ำนาจขององค์กรเหนือรัฐ
เช่น สหประชาชาติ และพลังของภาคประชาสังคม จะช่วยปกป้องไม่ให้รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคล/เอกชน
ภายในรัฐ
ในขณะที่การมีกฎหมายและมาตรการระดับรัฐที่ดี รวมทั้งการบังคับใช้ที่ถูกต้องจะช่วยปกป้องการละเมิด
สิทธิมนุษยชนระหว่างบุคคล/เอกชนด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนได้ การเคารพในสิทธิ
มนุษยชนเป็นมโนส�ำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ทมี่ คี วามเป็นสากล เป็นตัวชีว้ ดั ถึงความศิวไิ ลซ์ดา้ นจิตใจของมนุษย์ เพราะ
แนวคิดสิทธิมนุษยชนท�ำให้เราต้องตระหนักว่า คนทุกคนมีคุณค่าที่เสมอเหมือนกัน ไม่ว่าเขาจะมีพฤติกรรม สถานะ
ทางสังคม อาชีพ เพศภาวะ เพศวิถี เชื้อชาติ สภาพเจ็บป่วย พิการ หรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างไปจากเรา
เพียงใดก็ตาม
อคติและการปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดในสังคม ณ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณด้านสิทธิมนุษยชน
ทั้งในระดับรัฐและระดับปัจเจกบุคคลในสังคมไทยยังอ่อนแอ หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคล เพราะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ให้บริการ ผู้หวังดี และต้องท� ำหน้าที่ปกป้อง
คนส่วนใหญ่ โดยลืมไปว่าถ้าไม่เคารพสิทธิของระดับบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก สาธารณะก็ย่อมไม่ปลอดภัยเช่นกัน
คนในองค์กร เรื่อยลงไปจนชาวบ้านในชุมชน ไม่เคารพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชุมชน เพราะมี
ความเชื่อเรื่องศีลธรรมแบบตายตัว และใช้ความเชื่อนั้นไปตัดสินคนอื่นว่าถูกหรือผิด ขาดความรู้ ชอบใช้อคติ
และสร้างภาพลักษณ์แบบเหมารวม จึงเกิดการเลือกปฏิบตั ิ รังเกียจ กีดกันแบ่งแยกคนบางประเภท มองพวกเขาเป็น
“คนอื่น” ที่มีคุณค่าไม่เท่า “เรา”

2. ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม
เนือ้ หาสาระหลักของบทความนีว้ เิ คราะห์มาจากข้อมูลเชิงคุณภาพทีเ่ ก็บรวบรวมจากการสนทนากลุม่ ภายใต้
โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์แบบมีสว่ นร่วมในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติด ทีส่ นับสนุน
งบประมาณโดยกองทุนโลก วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ใช้ยาเสพติด 2 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วม 25 คน
เป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 15 คน และอยู่ต่างจังหวัดจ�ำนวน 10 คน นอกจากนี้ ยังใช้วิธี
การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ใช้ยาเสพติดภาครัฐ 6 คน และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่
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ท�ำงานภายใต้โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก หรือที่เรียกโดยย่อว่า “โครงการแชมเปี้ยน” จ�ำนวน 4 คน ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งน�ำมาจาก
การที่ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ในฐานะกรรมการ ตลอดจนมาจากการค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและนโยบายเพิ่มเติม

3. ข้อค้นพบ
3.1 ทุกข์เพราะถูกตีตราไม่เลิกรา
บุคคลที่ใช้สารเสพติดมักเผชิญกับทุกข์ทางสังคมอย่างไม่สามารถหลีกหนีได้ เพราะพวกเขาถูกท� ำให้ดู
ด้อยคุณค่าผ่านกระบวนการตีตราทางสังคม การตีตรา หมายถึง การทีส่ งั คมไปก�ำหนดภาพลักษณ์ดา้ นลบแบบตายตัว
ให้กับบุคคลหรือกลุ่ม โดยสังคมตัดสินจากพฤติกรรมที่สังคมเห็นว่าฝ่าฝืนหรือไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่ควรจะ
เป็น โดยทัว่ ไปแล้วบุคคลทีถ่ กู ตีตรามักถูกมองว่าเป็น “คนอืน่ ” ซึง่ หมายถึง เป็นบุคคลทีข่ าดคุณสมบัตทิ จี่ ะเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม (Goffman, 1963; Link & Phelan, 2001) ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับยาเสพติดในยุค
สมัยใหม่ มีส่วนอย่างมากต่อการหล่อหลอมท่าทีและทัศนคติของสมาชิกในสังคมที่มีต่อคนใช้ยาเสพติด ปัจจุบัน
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน คนใช้ยาเสพติดเป็นทั้งคนป่วยและอาชญากรที่เป็น
อันตรายต่อสังคม การรับรูภ้ าพลักษณ์เชิงลบทีต่ ายตัวนีส้ ง่ ผลให้ผใู้ ช้ยาเสพติดถูกรังเกียจเดียดฉันท์และถูกเลือกปฏิบตั ิ
ในขั้นที่รุนแรง
ข้อมูลการสนทนากลุ่มจากผูใ้ ช้ยาเสพติดยืนยันว่า รูปแบบการตีตราที่สงั คมปฏิบตั ิตอ่ ผูใ้ ช้ยาเสพติดทีพ่ บบ่อย
ในสังคมไทย ออกมาในท่วงท�ำนองกล่าวโทษ ประณาม ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ผลักไสออกจากชุมชน คนใช้ยาเสพติด
ถูกมองว่าเป็นพวกหัวขโมย ถูกดูถูกเหยียดหยาม และปรามาสว่าพวกเขาเอาดีไม่ได้ ดังค�ำบอกเล่าของผู้ใช้ยา เช่น
“ด่าว่าเราว่าไม่สามารถท�ำอะไรได้เหมือนคนอื่น เอาดีไม่ได้”
“เขาไม่ให้ลูกหลานมายุ่งเกี่ยวกับเรา เพราะเราติดยาและมักคิดว่าเราเป็นเอดส์”
“แม้แต่ลูกหลานของคนที่ใช้สารเสพติดและเสียชีวิตไปแล้วก็พลอยถูกตีตราไปด้วย”
แม้กระทัง่ คนในครอบครัวก็มองพวกเขาว่าเป็นผูส้ ร้างปัญหาให้กบั ตัวเองและครอบครัว คนในครอบครัวรังเกียจ
ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัด เช่น ทอดทิ้งให้อยู่โรงพยาบาล หรืออยู่ในสถานที่คุมขัง โดยไม่มีการไปเยี่ยมหรือไม่มารับ
ตัวกลับ บางคนถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน เพราะกลัวครอบครัวเสียชื่อเสียงที่มีสมาชิกในบ้านติดยาเสพติด
เป็นต้น พวกเขาจึงขาดสิ่งสนับสนุนทางสังคมที่จะท�ำให้พวกเขามีพื้นที่ยืนในสังคม ไม่ได้รับการเคารพในศักดิ์ศรี
และเข้าไม่ถึงความยุติธรรม
เนือ่ งจากคนใช้ยาเสพติดทีเ่ ข้าร่วมสนทนากลุม่ ทุกคนมีความคับข้องใจต่อสิง่ ทีส่ งั คมกระท�ำกับพวกเขา ค�ำพูด
ที่พรั่งพรูออกมาจึงเจือไปด้วยความรู้สึกบอบช�้ำ น้อยเนื้อต�่ำใจกับสิ่งที่สังคมปฏิบัติกับพวกเขา ดังตัวอย่างความรู้สึก
ที่ได้จากข้อมูลสนทนากลุ่มกับคนใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร เมื่อตุลาคม 2553 ดังนี้
“ตีตราทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าเราเป็นบุคคลที่สี่ (คนอีกชนชั้นหนึ่ง) นั่งเป็นกลุ่มก็ไม่ได้ เดินดึกๆ
ก็ไม่ได้ คอยคิดว่าเราจะเป็นขโมย”
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“เข้ า ไปในบ้ า นเพื่ อ นก็ เ หมื อ นกั น ระวั ง ของฉั น หายนะ ระวั ง มอเตอร์ ไ ซด์ ฉั น หายนะ ทั้ ง ที่ เ รา
ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น เค้าหาว่าเราจะขโมยมอเตอร์ไซค์เค้า เค้าตีตราเลย”
ผู้ใช้ยาหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “เข้าไปในบ้านเพื่อนก็เหมือนกัน ทุกคนจะนินทาว่า
ไอ้นี่เล่นยา ระวังจะท�ำให้ลูกมึงเสีย ทั้งๆ ที่ลูกเค้าเองนั้นแหละตัวดี ทั้งๆ ที่เล่นด้วยกัน”
“ของในชุมชนหายก็เราคนแรก ทั้งที่เราไม่ได้เอาไปก็ตีตราว่าเราเอาไป จะไม่สอบสวนอะไรทั้งนั้น”
“เพราะเราอยู่ในชุมชน พุ่งเป้ามาที่เราก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งๆ ที่ ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริง”
“เรากลายเป็นผู้ต้องสงสัย”
“ใช่ ของในชุมชนหาย เราคนแรกที่ถูกสงสัย ก็ตีตราว่าเราเอาไป เดินผ่านก็เหยียดหยาม”
พวกเขายังถูกแบ่งแยกชนชั้นจากฐานะทางเศรษฐกิจ การแต่งกาย สภาพร่างกาย และบุคลิกภาพ ผู้ใช้ยา
เสพติดที่มาจากภาคใต้คนหนึ่งสะท้อนให้ฟังว่า การกระท�ำความรุนแรง เช่น การเรียกตรวจฉี่ระหว่างเดินทาง
การจับกุม และการบังคับบ�ำบัด เป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางชนชั้น เพราะเจ้าหน้าที่มักกระท�ำกับเฉพาะผู้ใช้
ยาเสพติดทีเ่ ป็นชนชัน้ ล่าง ดูยากจน ในขณะทีค่ นดูดมี ฐี านะแม้จะเป็นผูใ้ ช้ยาเสพติดก็ไม่ถกู เรียกตรวจฉีห่ รือถูกจับกุม
เพราะฉะนั้นคนใช้ยาเสพติดที่มีสถานะทางสังคมสูง มีชื่อเสียง หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะได้รับผลกระทบ
จากโครงสร้างที่รุนแรงน้อยกว่าผู้ใช้ยาเสพติดที่ยากจนเป็นชนชั้นล่าง
ผูใ้ ช้ยาหญิงคนหนึง่ เล่าประสบการณ์ถกู เพือ่ นร่วมงานหรือนายจ้างรังเกียจ เธอท�ำงานอยูก่ บั นายจ้าง ตอนแรก
นายจ้างไม่รู้ว่าเธอติดยาจึงไม่ได้แสดงอาการรังเกียจอะไร แต่พอระแคะระคายว่าเธอเสพยาก็รังเกียจ “เค้ารังเกียจ
เรา อย่างกินน�้ำในตู้ แม้เราใช้แก้วของเราเองนะ เค้าบอกว่าท�ำไมไม่ไปกินน�้ำในตู้เย็นอีกใบที่อยู่ข้างหลัง ทั้งๆ ที่น�้ำ
ที่อยู่ในตู้เย็นข้างหน้านี้เป็นของเสมียน เราก็รู้สึกได้ว่าเค้ารังเกียจ” นายจ้างบางแห่งเลือกที่จะไม่ปรับเงินเดือนให้แก่
ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ใช้ยาในวงสนทนากลุ่มบอกเล่าว่า “เจ้านายเริ่มสงสัยว่าใช้ยา เจ๊ [นายจ้าง] บอกตั้งแต่เดือนแรกว่า
จะปรับเงินเดือนให้ นีก่ เ็ ดือนทีส่ ามแล้ว ยังไม่ปรับ รูส้ กึ ว่าเค้าจะระแคะระคายเข้าหู ยังไม่ไล่แต่ไม่บรรจุให้เป็นพนักงาน
ประจ�ำ” (ข้อมูลสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานคร)
นอกจากนี้ยังมีความพยายามของนายจ้างบางแห่งให้มีการตรวจเลือดก่อนเข้าท�ำงาน เช่น การท�ำงานเป็น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย “มีหลายๆ ที่ครับ ถึงแม้กฎหมายออกมาว่าไม่ให้ตรวจเลือดตอนสมัครงาน แต่คือ
เราอยากจะเข้าท�ำงาน เราก็ต้องรับเงื่อนไขให้ได้” นอกจากจะต้องเผชิญกับการต้องยอมตรวจเลือดในการรับสมัคร
งานแล้ว บริษัทหรือโรงงานจ�ำนวนหนึ่งยังให้ตรวจสารเสพติดก่อนรับเข้าท�ำงานด้วย นี่เป็นเหตุผลให้ผู้ใช้ยาเสพติด
ไม่สามารถหางานท�ำได้ และไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ (ข้อมูลสนทนากลุ่มกับผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร)
ผู้ใช้ยาคนหนึ่งในวงสนทนากลุ่มกล่าวเปรียบเทียบการปฏิบัติของคนในสังคมไทยกับสังคมอเมริกันว่า
“ในอเมริกามีการใช้ยากันทุกชนชั้น แต่ท�ำไมสังคมเขายอมรับกันได้ ของบ้านเราผู้ใช้ยากลับถูกตีตราหนัก คนทั่วไป
มักมองและตัดสินว่าเราเป็นผู้ใช้ยาหรือไม่จากบุคลิกภาพและการแต่งตัว บทเรียนถูกสอนมาตั้งแต่แรกว่าผู้ใช้ยา
ต้องดูผอมโซ ใส่เสื้อแขนยาวเพื่อปิดบังรอยแผลที่แขน” ผู้ใช้ยาอีกคนหนึ่งกล่าวเสริมว่า “ในสถานที่หลายๆ แห่ง
อย่างเช่นไปที่ศาล พวกเราก็เคยเจอ ถูกห้ามไม่ให้เข้าไป เพราะเรื่องของการแต่งตัว และรูปลักษณ์ภายนอกของเรา
หรืออย่างผมไปกินอาหารกับเพือ่ น เพือ่ นของเรายังมีลกั ษณะเมายาอยู่ เค้ามองแล้วเหมือนกับไล่วา่ น้องเอาใส่กล่อง
ไปทานที่บ้านมั้ย เหมือนไล่ผมกับเพื่อนออกไปเลย” (ข้อมูลสนทนากลุ่มผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2553)
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คนใช้ยาเสพติดยังบอกว่าพวกเขาถูกสือ่ มวลชนตอกย�ำ้ ว่าเป็นคนเลวคนท�ำผิดกฎหมาย สือ่ มวลชนมักผลิตและ
ซ�ำ้ เติมภาพลักษณ์ของพวกเขาไปในทางลบ สือ่ มวลชนท�ำให้สงั คมและคนในชุมชนหวาดกลัวและระแวงพวกเขา ข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อออกมาส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตอย่างปกติสุขของพวกเขา ดังตัวอย่างประสบการณ์
ของอาสาสมัครผู้ใช้ยาที่สัมภาษณ์ข้างล่างนี้ว่า
“ผมเข้ามาท�ำงาน [เป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้ยา] อาทิตย์แรก ก็ได้รับผลกระทบจากชุมชน
อาทิตย์แรกไปติดต่อแฟลตหาบ้านเช่าแถวหน้าศูนย์ หาบ้านเช่าแถวๆ นั้น เจ้าของบ้านไม่ให้เช่าทั้งๆ
ที่มีห้องว่าง คือ ค�ำพูดที่เขาพูดกลับมา น่าคิดว่า เฮ้ย มึงคิดอะไรกันอยู่ เค้าบอกไปหาที่อื่นก่อนแต่
ลับหลังไปพูดว่าเช่าเอาไว้เสพยาหรือที่พักยาขายยาเหรอ? ไม่มีทางหรอก พวกเราชั่วร้ายขนาดนั้น
เหรอ นี่คือผลกระทบ แต่ในความคิดตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ชาวบ้าน ค� ำว่าผู้ใช้ยาเสพติดของ
ทางราชการมีผลมาถึงชุมชน ว่าเราเป็นคนใช้ยาประโคมข่าว สื่อบอกว่าคนใช้ยาไม่ดี ท�ำผิดกฎหมาย
บ้านเมือง”

3.2 หญิงใช้ยาเสพติด “คนชายขอบซ�้ำซ้อน”
การตีตราเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อ และการปฏิบัติเชิงลบที่กระท�ำต่อบุคคลซึ่งถูกจัดให้เป็น
กลุม่ ทีไ่ ม่พึงปรารถนา การตีตราจึงไปตอกย�้ำความไม่เท่าเทียมทางสังคมทีม่ ีอยู่แล้วในระบบชนชัน้ เพศภาวะ เพศวิถี
และชาติพันธุ์ เป็นต้น ในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงถูกท�ำให้เป็นประชากรชายขอบอยู่แล้ว แต่ผู้หญิงที่ใช้หรือ
ติดยาเสพติดจะตกอยู่ในฐานะคนชายขอบซ�้ำซ้อน ที่ต้องเผชิญกับความอยุติธรรมและการลดทอนคุณค่าที่หนักหนา
สาหัสกว่าผูห้ ญิงทัว่ ไป อีกทัง้ ยังเผชิญกับการตีตราทีร่ นุ แรงและซับซ้อนกว่าผูช้ ายทีใ่ ช้ยาเสพติด ผูห้ ญิงทีใ่ ช้ยาเสพติด
มักถูกมองว่าไร้คา่ มีพฤติกรรมทีอ่ ยูน่ อกกรอบความเป็น “หญิงดี” ถูกดูถกู และไม่ยอมรับ ผูห้ ญิงทีใ่ ช้ยาคนหนึง่ ยอมรับ
ว่า “สังคมมองว่า ผู้หญิงไม่น่าใช้ยาเสพติด เพราะมันดูไร้ค่ามาก”
วัฒนธรรมเพศแบบชายเป็นใหญ่ใช้เรื่องเพศ/เพศวิถีมาควบคุมและกดขี่ผู้หญิง ผู้หญิงที่ใช้ยาเสพติดยิ่งเผชิญ
กับการกดขี่ทางเพศได้ง่ายกว่าผู้หญิงทั่วไป ผู้ใช้ยาเสพติดที่ร่วมสนทนาคนหนึ่งเล่าว่า “ในกรณีหน้าตาดีหน่อยก็จะ
มีเรื่องเพศสัมพันธ์มาเกี่ยวข้อง เช่น การขอมีเซ็กส์ การแลกเซ็กส์กับยา” กรณีผู้หญิงที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด
“เจ้าหน้าที่มักไม่ให้เกียรติ กระท�ำอนาจารและละเมิดทางเพศ” โดยเฉพาะเมื่อต�ำรวจเข้าไปตรวจค้นในชุมชน และ
หากพบของกลางโดยมีผู้ใช้ยาผู้หญิงเป็นผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ตำ� รวจชายท�ำการตรวจค้นร่างกายผู้ต้องหาหญิงด้วย
ตนเอง เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหญิงท�ำการตรวจค้นตัว ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิต่อผู้ใช้ยาเสพติดหญิง
ผูต้ อ้ งหาหญิงในคดีเสพยาบางคนถูกเจ้าหน้าทีข่ อมีเพศสัมพันธ์ และต้องจ�ำยอมมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยโดยไม่เต็มใจ
ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งเล่าว่า “มีเพื่อนผู้ใช้ยาผู้หญิงคนหนึ่งโดนจับไป 13 ครั้ง และใน 10 ครั้ง จะโดนเจ้าหน้าที่ขอมี
เพศสัมพันธ์ดว้ ย” (ข้อมูลสนทนากลุม่ ในกรุงเทพมหานคร) ผูใ้ ช้ยาเสพติดหญิงคนหนึง่ เล่าประสบการณ์ของตนเองว่า
“เคยเข้าไปในชุมชนไปซื้อ ‘ของ’ [ยาเสพติด] หลังจากออกมาจากชุมชน ถูกต�ำรวจขอตรวจค้นตัว พอเข้าไปในซอย
มีอีก 2 คัน 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน วันนั้นเข้าไปเอา ‘ของ’ จริงๆ เป็นตอนกลางคืน ต�ำรวจบอกให้เข้าไปในห้องน�้ำ
ของโรงเรียน และให้เราต้องเปิดทุกอย่างให้เขาดู” (ข้อมูลสนทนากลุ่มในกรุงเทพมหานคร)
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3.3 รัฐที่รุนแรง
กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศไทยและนานาชาติส่งผลต่ออคติและการกระท�ำ
ความรุนแรงต่อผูใ้ ช้สารเสพติดโดยตรงและทางอ้อม นโยบายปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาทีพ่ ยายามเข้าไป
จัดการกับประเทศต้นทางทีผ่ ลิตยาเสพติด โดยใช้ทงั้ มาตรการโน้มน้าวและวางเงือ่ นไขการให้ความช่วยเหลือแก่รฐั บาล
ประเทศเหล่านั้นได้ส่งผลต่อนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ เช่น กรณีของ
ประเทศไทย ปัจจุบันเรามีทั้งกฎหมายลงโทษผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและภัยของยาเสพติดในระดับสากล
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดฉบับแรกของไทยถูกตราขึ้นใน พ.ศ. 2456 มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมและการอนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออก และการครอบครองยาเสพติดแต่ละประเภท ซึ่งเอื้อต่อการค้าและ
การคลังของรัฐ ก่อนหน้าการตรากฎหมายฉบับนี้ การค้าฝิ่นเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน การจัดเก็บภาษี
จากการอนุญาตค้าฝิ่นเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของการคลังไทยมาตลอด ถึงช่วงระหว่าง พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2501
มีความพยายามท�ำให้ยาเสพติดประเภทฝิ่นกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งในแง่การผลิต น�ำเข้า ส่งออก ครอบครอง
และการเสพ ซึ่งยังไม่มีการตราเป็นพระราชบัญญัติ แต่ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2501 ห้ามคนไทยปลูกฝิ่น
น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่าย และเสพ การเปลี่ยนแปลงมาสู่ทิศทางนี้เป็นเพราะการเคลื่อนไหวต่อต้านยาเสพติดในระดับ
สากล
ประเทศไทยประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2456 ใน พ.ศ. 2522 โดยประกาศใช้พระราช
บัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แทน พระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ งั ใช้มาถึงปัจจุบนั และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม
บางมาตราในภายหลัง มาตรา 91 และมาตรา 92 ให้ลงโทษจ�ำคุกและปรับต่อผู้เสพยาเสพติดประเภท 1, 2 และ 52
แต่ในมาตรา 94 ระบุว่า “ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษและได้สมัครขอเข้ารับการบ�ำบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อน
ความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบ�ำบัดรักษา
และระเบียบวินัยส�ำหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรี
ก�ำหนดแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นโทษส�ำหรับความผิดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 91 และมาตรา 92”
มาตรา 98 ของกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้ยังระบุอีกว่า “ผู้ใดต้องโทษตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 เป็นครั้งที่
สามเมื่อพ้นโทษแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยค�ำสั่งรัฐมนตรีนำ� ไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศ
จัดตัง้ ขึน้ โดยเฉพาะ และให้ทำ� การบ�ำบัดรักษาจนกว่าจะได้รบั การรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าทีท่ รี่ ฐั มนตรี
ก�ำหนดว่าเป็นผู้ได้รับการบ�ำบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อควบคุมการบ�ำบัดรักษาและระเบียบวินัย
ส�ำหรับสถานพยาบาลดังกล่าวแล้ว” และเพื่อให้การบังคับบ�ำบัดมีประสิทธิภาพ มาตรา 99 ของพระราชบัญญัตินี้
ระบุโทษผู้ติดยาเสพติดที่หลบหนีไปในระหว่างที่ถูกควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลตามมาตรา 98 โดยให้รับโทษจ�ำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

2

ยาเสพติดประเภท 1 คือ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ประเภท 2 เป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน
โคเดอีน ฝิ่นยา และยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ กัญชา หรือ กระท่อม
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นโยบายปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2546 ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ประกาศท�ำสงครามกับยาเสพติด
แจ้งเจตนาการปราบปรามเอเย่นต์ผคู้ า้ รายใหญ่ แต่เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงกลับมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ ร้ายแรง
ที่สุดต่อผู้ใช้ยาเสพติด กล่าวคือผู้ที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการใช้ยาหรือผู้จำ� หน่ายยาเสพติดรายย่อยถูกฆ่าตัดตอน
หรือถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ นโยบายนี้ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 2,275 ราย (Human Right
Watch, 2004) และในช่วงนีผ้ ตู้ อ้ งสงสัยเกีย่ วกับการใช้ยาเสพติดถูกตรวจค้นตัว หากพบเข็มหรืออุปกรณ์ฉดี ยาอยูก่ บั
ตัวก็จะถูกจับกุมแจ้งหาเสพยาทันที ด้วยเหตุนี้ในช่วงดังกล่าวผู้ใช้ยาเสพติดจึงไม่กล้าพกพาหลอดฉีดยาติดตัว
ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้หลอดฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกับผู้ใช้ยาเสพติดที่มีเชื้อเอชไอวี
และนโยบายสงครามกับยาเสพติดท�ำให้ผใู้ ช้ยาเสพติดต้องหลบซ่อนตัว ไม่กล้าออกมารับบริการด้านสาธารณสุขและ
บริการทีศ่ นู ย์ drop - in ท�ำให้การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ในประชากรกลุม่ นีล้ ม้ เหลว (Human Right Watch,
2004)
พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ�ำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ประกาศนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด มีการปราบปรามผูค้ า้ ยาเสพติดทีเ่ ข้มข้นอีกวาระ การจับกุมผูค้ า้ เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกัน
ผู้เสพยาเสพติดก็ถูกกดดันอย่างหนักเช่นกัน แม้ว่ามีนโยบายให้ปฏิบัติต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเสมือนเป็นคนไข้
หรือผู้ป่วย แต่การตั้งเป้าการจับกุมในปีแรกและท�ำทะเบียนประวัติผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อน�ำมาเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัด
ไว้ถึง 400,000 ราย จากตัวเลขประมาณการว่ามีผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยทั้งหมด 1,200,000 คน (กอบกูล,
2555) ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ และคุกคามต่อความปลอดภัยในชีวติ ของผูใ้ ช้ยาเสพติดทีเ่ ป็นคนระดับล่างอย่าง
มาก เพราะเสี่ยงต่อการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ปัจจุบัน นโยบายการปราบปราบยาเสพติดถูกท�ำให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลดอาชญากรรม จึงเน้น
ให้ต�ำรวจตั้งด่านค้นตัว ตรวจปัสสาวะ และจับกุมผู้เสพยาเสพติดในท้องที่ต่างๆ มีการเข้าตรวจค้นยาเสพติดและ
ผู้เสพยาเสพติดในชุมชนที่มีผู้ใช้ยาอาศัย ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์คนหนึ่งได้ให้ความเห็น
ที่ประชุมเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ว่า การตั้งด่านตรวจฉี่ท�ำให้ผู้ใช้ยา
มีความยากล�ำบากในเดินทางไปไหนมาไหน และไม่กล้ามารับบริการที่ศูนย์ drop - in เพราะเกรงว่าจะถูกต�ำรวจ
เรียกตรวจค้น นโยบายปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของอาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติด ที่พยายามเข้าถึงเพื่อน
ผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ เช่น การให้ข้อมูล ความรู้ แหล่งรักษาบ� ำบัด
การตรวจเลือด การแจกจ่ายถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ลดอันตรายจากการใช้ยา เพราะผู้ใช้ยาเสพติดหลบซ่อน
หรือไม่เปิดเผยตัวมากขึ้น ผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องการเลิกยาด้วยตัวเองเข้าไม่ถึงบริการที่รัฐและองค์กรเอกชนจัดให้
ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการบ�ำบัดเพื่อเลิกยาที่ศูนย์ drop - in คลินิกเมธาโดน การตรวจเอชไอวีโดยความสมัครใจ
การเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอชไอวี และยารักษาวัณโรค เป็นต้น
อาสาสมัครผู้ใช้ยาคนหนึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพวกเขาด้วย
เพราะส่วนใหญ่อาสาสมัครฯ เป็นอดีตผู้ใช้ยาเสพติด และบางคนอาจยังใช้ยาเสพติดอยู่ พวกเขามีหน้าที่ต้องเดินทาง
ไปติดตามเยี่ยมบ้านและชวนเพื่อนมารับบริการบ�ำบัดที่ศูนย์ drop - in และยังพกพาอุปกรณ์ฉีดยาไปแจกผู้ใช้ยา
เพื่อให้ผู้ใช้ยามีอุปกรณ์สะอาดใช้เสพยา ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสต่างๆ แต่พวกเขามักถูกตรวจค้น
ทั้งในระหว่างเดินทางและในชุมชนที่ลงไปปฏิบัติงาน อาสาสมัครบางคนถูกตั้งข้อหาความผิดฐานไปยุยงส่งเสริม
ให้ผู้อื่นใช้ยา เพราะต�ำรวจค้นเจอเข็มฉีดยา บางคนก็ถูกต�ำรวจข่มขู่และรีดไถเงิน
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งานวิจยั ทีป่ ระเมินผลกระทบจากสงครามปราบปรามยาเสพติดสมัย พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ยืนยันว่า ประมาณ
ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ยาเสพติดที่ท�ำการสัมภาษณ์ หยุดใช้เฮโรอีน อันเนื่องมาจากนโยบายการประกาศสงครามกับ
ยาเสพติดของรัฐบาล โดยเกือบหนึ่งในสามของผู้หยุดใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเปลี่ยนไปสู่การสูบยาบ้าและสูบกัญชา
แทน และแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ในการวิจัยนี้ได้รายงานว่า นโยบายการประกาศสงครามกับ
ยาเสพติดนี้ช่วยลดจ�ำนวนความต้องการใช้สารเสพติดลงได้บ้าง แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ การไปเพิ่มโอกาสเสี่ยง
ในการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติด เพราะคนเหล่านีเ้ ข้าไม่ถงึ บริการต่างๆ ทีม่ ใี ห้พวกเขา เช่น ศูนย์ drop - in
เข็มสะอาด และยาเมธาโดน เป็นต้น (Vongchak et al., 2005)

3.4 ความรุนแรงจากกระบวนการยุติธรรม
ผู้ใช้ยาที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวถึงพฤติกรรมการยัดเยียดข้อหาและการยัดของกลางให้กับผู้ใช้ยาเสพติด
“ผมไปซื้อยาและโดนจับตรวจ ค้นเจอแต่ยานอนหลับ แต่ก็เอาผมไปซักประวัติพักนึง แล้วเอาเฮโรอีนมาให้ผมหนึ่ง
ตัวเพือ่ ยัดเยียด และเอากระดาษเปล่ามาให้เซ็นชือ่ ” การใช้วธิ กี าร “ยัดของกลาง” หรือการข่มขู่ บีบบังคับให้สารภาพ
นอกจากนี้ ผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกจับกุมตามด่านตรวจต่างๆ มักไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่มีการพาไปโรงพัก ผู้ใช้ยาเสพติดบางคนถูกบังคับให้เป็นสายให้ตำ� รวจ และมีการรายงานว่าในกรณีที่ตำ� รวจตั้ง
ด่านลอยเพือ่ ตรวจปัสสาวะ ต�ำรวจมักไม่มเี ครือ่ งมือตรวจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ท�ำให้ผลตรวจผิดพลาดและเป็นผลเสียแก่
ผู้ถูกตรวจ เพราะพบปัสสาวะสีม่วง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เสพยาก่อนถูกจับตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่า “นโยบายการปราบปรามยาเสพติดท�ำให้ต�ำรวจ
ละเมิดสิทธิ ทุกวันนี้กฎหมายมันเอื้อให้ ทุกวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ นั่งรอรถเมล์ ต้องระวังสายตรวจ ถ้าตรวจก็เกม
ไม่อยากให้เกิด ไม่อยากให้มีเรื่องตรวจปัสสาวะ” “ถ้าไม่เจอของกลาง เขาก็ตรวจฉี”่ “ถ้าตรวจฉี่ก็ต้องเจออยู่แล้ว
เพราะเราใช้ยา” การถูกต�ำรวจจับแต่ละครัง้ ต้องจ่ายเงินให้ต�ำรวจ “ขัน้ ต�่ำ 10,000 บาท ไม่งนั้ ก็ตอ้ งประกันชัน้ ศาล”
และ “เหมือนเค้ามีจิตวิทยาบีบบังคับเรา อย่างเช่นพอจับปั๊บถามทันทีว่ามึงใช้ยาอะไร นี่คือบีบบังคับเราให้เราใช้ยา
จนได้ เหมื อ นพยายามยั ด เยี ย ดข้ อ หา ถ้ า เรายอมรั บ ก็ จ ะยาวทั น ที เ ลย” (ข้ อ มู ล สนทนากลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ย าเสพติ ด
ในกรุงเทพมหานคร)
ผู้ใช้ยาคนหนึ่งมีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ “แบ่งกันเป็นทีม ข่มขู่ ใช้ก�ำลัง มากันหลายคน กันเราออกให้ไปอยู่ใน
ที่ๆ มีคนน้อยๆ ซึ่งโจรหรือต�ำรวจนี่ท�ำได้รึเปล่า เราเลยต้องยอม ไปถึงโรงพักแล้ว เสร็จเลย 45 วัน [ถูกส่งไปบ�ำบัด]”
ผูใ้ ช้ยาอีกคนหนึง่ บอกว่าต�ำรวจเลือกปฏิบตั ใิ นการจับกุม คนทีจ่ า่ ยส่วยให้ประจ�ำก็จะไม่ถกู จับ “เชือ่ ว่าทุกคนรูก้ นั หมด
ว่าใครใช้ยา ใครขายยา ไม่เชื่อหรอกว่าต�ำรวจไม่รู้ คือรู้กันหมดแต่ถูกเลือกปฏิบัติ บางคนก็หอบหิ้วเงินไปให้ต�ำรวจ...
ผมโดนจับมาเฉียดร้อยแล้ว ทุกครั้งเสีย 5,000 ขึ้น ส่วนหนึ่งผมพินาศก็เอามาให้ต�ำรวจเหมือนกัน ผมไม่ได้ปล้นจี้ใคร
ผมใช้ยา ท�ำไมต�ำรวจต้องท�ำกับเราอย่างนี้” “ไม่อยากให้ต�ำรวจยัดเยียดข้อหาให้กับผู้ใช้ยา...บางทีจับไปแล้ว
ถึงรู้ข้อหา”
มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่า นโยบายการตั้งด่านตรวจจับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ รัฐบาล
ไม่ค่อยมีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆ เช่น ไม่ไปจับแหล่งผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งอาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดมองว่า
การใช้มาตรการตั้งด่านตรวจปัสสาวะเป็นช่องโหว่ให้เจ้าพนักงานบางคนแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้ยาเสพติด
การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด ข้อมูลจาก
การวิจัยชุมชนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 พบว่า เกือบครึ่งของผู้ใช้ยาเสพติดที่
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เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยเคยถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจยัดของกลางให้ และส่วนใหญ่จ�ำต้องยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์, ม.ป.ป.) ซึ่งการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
นั้นเป็นการจ่ายเนื่องจากถูกบังคับข่มขู่ ขูดรีด กรรโชกทรัพย์ หรือใช้ก�ำลังเพื่อให้รับสารภาพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครที่ถูกสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า การถูกจับกุม การถูกยัดเยียดข้อหา และ
ถูกยัดของกลาง เป็นสาเหตุน�ำไปสู่การเข้าไม่ถึงบริการด้านรักษาพยาบาลและการรับบริการด้านเอดส์ของประชากร
กลุ่มนี้ และผลกระทบระยะยาวคือท�ำให้ผู้ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น กล่าวคือ ผู้ใช้ยา
เสพติดจะไม่พกพาเข็มและอุปกรณ์ฉีดยา เพราะเกรงจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจค้นและใช้เข็มเป็นหลักฐานจับกุม
ดังนั้น เมื่อต้องการใช้สารเสพติดจึงต้องขอยืมเข็มฉีดยาจากเพื่อนที่พกพามา หรืออาจใช้เข็มสกปรกที่ซุกซ่อนไว้
ในแหล่งสาธารณะที่พวกเขาใช้เป็นสถานที่เสพยาร่วมกัน ท�ำให้มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบสูงขึ้น (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์, ม.ป.ป.)
ผู้ใช้ยาคนหนึ่งที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มมองว่า ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและ
เป็นเรื่องของผลประโยชน์ในระหว่างผู้มีอ�ำนาจในบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นความล้มเหลวของระบบงานยุติธรรม
โดยเฉพาะงานต�ำรวจ การมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตัวผู้ใช้ยาเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ปลายเหตุ เพราะ
รากเหง้าของปัญหาไม่ได้อยูท่ ผี่ ใู้ ช้ยา เขากล่าวว่า “พวกเรามาจากผลกระทบของสังคมทีไ่ ม่ยอมแก้พวกเดียวกัน เช่น
พวกข้าราชการมีอ�ำนาจ พวกนักการเมืองอะไรต่างๆ” ผู้ใช้ยาเสพติดอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ต้องถล่มคนผลิตยาให้พัง
เสียก่อน ถ้าพังแล้วเราจะไปซื้อมาได้อย่างไร คือ ต�ำรวจไปซื้อมาขาย อย่างเวลาจับได้ 10,000 เม็ด เผาทิ้ง 5,000
เม็ด ที่เหลือก็เอามาขายต่อ” และ “ที่ผ่านมาต�ำรวจก็ท�ำเกินหน้าที่ อย่างเช่น เรียกตรวจเยี่ยวเรากลางไฟแดง
เราท�ำอะไรได้บ้าง” “พวกเราถูกตีตราจากต�ำรวจโดยมองจากลักษณะร่างกาย ต�ำรวจละเมิดสิทธิเราโดยเรียกตรวจ
ตรวจฉี่ เรียกส่วย บังคับ ข่มขู่ ขูดรีด ใช้ก�ำลังบังคับขู่เข็ญให้รับสารภาพว่าค้ายา เสพยา กรรโชกทรัพย์ ใช้อ�ำนาจ
เกินบทบาท ไม่มีหมายค้นแล้วเข้ามาตรวจค้นพวกเรา” เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง
ที่ผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ในสังคมไทยต้องเผชิญ

4. เมื่อ “คน” ใช้ยาเสพติดทวงสิทธิความเป็นคน
การกีดกันและการเบียดขับผูใ้ ช้ยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ ส่งผลให้พวกเขาถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน เข้าไม่ถึงทรัพยากร และความเป็นธรรม ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นับเป็นความรุนแรงระดับสังคม
ที่หล่อหลอมและผลิตซ�้ำประสบการณ์ชีวิตของคนใช้ยาเสพติด และเป็นที่มาของความทุกข์ทางสังคม (social
suffering) ทีค่ นติดยาเสพติดในสังคมไทยก�ำลังเผชิญ แม้วา่ กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ ท�ำให้ผใู้ ช้ยาเสพติด
ตกอยู่ในฐานะ “เหยื่อ” ของโครงสร้างที่รุนแรง แต่กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบที่กดทับตลอดเวลา ได้ท�ำให้
พวกเขาต้องรวมตัวและสานความร่วมมือกับภาคีแนวร่วม เพื่อเรียกร้องให้สังคมต้องเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของพวกเขา
ผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยได้รวมตัวตั้งเป็นเครือข่ายครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2545 ใช้ชื่อว่า
เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย มีเป้าประสงค์เพื่อท�ำให้ผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัวของพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้รับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ได้รับ
การยอมรับและเข้าใจที่ดีขึ้นจากสังคม เครือข่ายฯ ท�ำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
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ด้านเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ เครือข่ายคนท�ำงานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
หรือเครือข่าย 12D ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
เครือข่ายฯ ท�ำงานผลักดันนโยบายด้านสวัสดิการสังคม การบ�ำบัด การดูแลรักษาเรื่องยาเสพติดและเอชไอวี
ที่ครอบคลุมในระบบประกันสุขภาพ นโยบายพัฒนาระบบบริการดูแลรักษา มีส่วนร่วมในการก� ำหนดมาตรการ
ลดอันตรายในการใช้ยา ผลักดันนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เปิดศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
ร่วมด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์การเข้าถึงอุปกรณ์ปอ้ งกันเอชไอวีและเชือ้ ไวรัสอืน่ โครงการแลกเปลีย่ นเข็มและกระบอก
ฉีดยา โครงการบ�ำบัดรักษาโดยสารทดแทน (เมธาโดน) จัดระบบส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติดให้เข้ารับการบ�ำบัด การตรวจ
เลือด และการรับยาต้านไวรัส สนับสนุนการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม สนับสนุนการรวมกลุม่ และการท�ำงาน
เป็นอาสาสมัครแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ใช้ยาฯ เป็นต้น กล่าวได้ว่า การเข้ามาแพร่ระบาดของไวรัสเอดส์ใน
ประเทศไทยเป็นโอกาสและจุดหักเหส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผใู้ ช้ยาเสพติดในประเทศไทยสามารถลดทอนความเป็นชายขอบ
ของตัวเองลงได้บา้ ง แต่ยงั มีประเด็นปัญหาอีกหลายเรือ่ งทีพ่ วกเขาต้องต่อสู้เรียกร้อง สรุปเป็นประเด็นใหญ่ๆ ได้ดังนี้

4.1 นโยบายบังคับบ�ำบัด
การศึกษาของส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติพบว่า ในปี 2553 มีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 102,225 คน ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าบ�ำบัดส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 63 เข้าบ�ำบัดผ่านระบบ
การบังคับบ�ำบัด ร้อยละ 23.6 สมัครใจ และร้อยละ 24.4 ผ่านระบบต้องโทษ (กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553) นโยบายบังคับบ�ำบัดนี้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2534
รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�ำบัดเพื่อเลิกยาอย่างกว้างขวาง จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉบับ พ.ศ. 2534 มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในท้องที่ต่างๆ โดยมาตรา 19 ของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องหาว่ากระท�ำความผิดฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 ตามปริมาณที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง และไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ใน
ระหว่างถูกด�ำเนินคดีในความผิดฐานอื่นด้วย ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ�ำคุกหรือต้องค�ำพิพากษาให้จ�ำคุก ให้พนักงาน
สอบสวนส่งตัวผูน้ นั้ ไปยังศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจ เพือ่ ตรวจพิสจู น์วา่ ผูต้ อ้ งหานัน้ ติดยาเสพติดหรือไม่
และให้ถอื ว่าผูต้ อ้ งหายังอยูใ่ นความควบคุมของพนักงานสอบสวน ส่วนการสอบสวนก็ให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการ
ต่อไป” เท่ากับว่าผู้ติดยาเสพติดยังถูกปฏิบัติในสถานะผู้กระท�ำความผิดกฎหมาย ที่ยังต้องถูกจับกุมมาลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใหม่ โดยประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทนฉบับ พ.ศ. 2534 สิ่งใหม่ในกฎหมายฟื้นฟู
สมรรถภาพฉบับนี้คือ มีการระบุชัดเจนว่าบุคคลที่ติดยาเสพติดเป็น “ผู้ป่วย” ไม่ใช่เป็นอาชญากร ซึ่งเป็นมาตรการ
ลดทอนความเป็นอาชญากร (decriminalisation) อีกทั้งใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดี (diversion) โดยให้โอกาสผู้ติดยา
เสพติดเข้ารับการบ�ำบัดผ่านระบบการบังคับเป็นเวลาติดต่อกันได้นานถึงหกเดือนแทนการคุมขัง มาตรา 22 ระบุว่า
ถ้าหากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่า ผู้ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมและได้รับการ
ตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดจริง ก็ให้มีสิทธิเข้าสู่แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยชะลอ
การฟ้องไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
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แต่เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับ พ.ศ. 2522 ที่ยังคงเน้นโทษ
จ�ำคุกผู้ใช้ยาเสพติด ในทางปฏิบัติจึงพบข้อจ� ำกัดของการน�ำพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ไปใช้ ผู้ติดยาเสพติดถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยเฉพาะในหลักการเท่านั้น ในความเป็นจริงพวกเขายังถูกปฏิบัติ
แบบเดียวกับอาชญากร ตัวอย่างเช่น ยังมีการควบคุมตัวผู้เสพยาที่ถูกจับกุมไว้ในเรือนจ�ำ เพื่อพิสูจน์ว่าติดยาเสพติด
จริงหรือไม่นานถึง 45 วัน โดยไม่ได้ให้การรักษาบ�ำบัดทันที ถ้ามองว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยจริง โดยหลักทางการ
แพทย์แล้วผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาทันที แต่การเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเรือนจ�ำนานถึง 45 วัน เท่ากับไม่ดูแล
รักษาเขา การเข้าไปอยู่ในคุกมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดหลายประการ เช่น เกิดการดื้อยาต้านไวรัส
เอชไอวีในกรณีที่ผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกจับกุมติดเชื้อเอชไอวี เพราะเมื่ออยู่ในสถานคุมขังพวกเขาไม่ได้รับยาต้านไวรัส
ที่ควรได้ ผู้ถูกคุมขังอาจถูกบังคับร่วมเพศทางทวารหนักโดยผู้ถูกคุมขังด้วยกัน และอาจน�ำไปสู่การเข้าร่วมแก๊งยา
เสพติด เป็นต้น
มีข้อเท็จจริงจากผู้ใช้ยาเสพติดและอาสาสมัครผู้ใช้ยาฯ ที่ยืนยันว่าผู้ใช้ยาเสพติดจ�ำนวนหนึ่งที่ถูกจับกุมต้อง
เข้าสูแ่ ผนการบังคับบ�ำบัดในค่ายทหารทีใ่ ช้ระเบียบวินยั เคร่งครัด ผูต้ ดิ ยาเสพติดทีถ่ กู บังคับบ�ำบัดมักทุกข์ทรมานจาก
การต้องอดยาทันทีทนั ใดหรือทีเ่ รียกว่า “การหักดิบ” ผูใ้ ช้ยาเสพติดทีเ่ ข้าร่วมสนทนากลุม่ ตัง้ ค�ำถามกับมาตรการนีว้ า่
“อยากถามว่าต�ำรวจจับแล้วเอาไปบ�ำบัด กีเ่ ปอร์เซนต์ทไี่ ปบ�ำบัดแล้วออกมาไม่ใช้ยาเลย ส่วนมากแล้วกลับมาใช้อย่าง
เดิม เพราะโดนตีตราไปแล้ว เราถูกจับไปบ�ำบัดไม่ได้ไปด้วยใจ” อาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้าสนทนากลุ่มยังยืนยัน
อีกว่า มีผตู้ ดิ ยาเสพติดจ�ำนวนมากทีเ่ มือ่ ผ่านพ้นช่วงเวลาของการบังคับบ�ำบัดก็กลับไปใช้ยาอีก “เพราะสภาพแวดล้อม
ในชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนไป บางคนยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของแก๊งค้ายา และยังคงถูกสังคมรอบข้างตีตราไปแล้วว่า
เป็นไอ้ขี้ยา” (สนทนากลุ่มผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม 2553)
เครือข่ายผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยเห็นว่า การใช้มาตรการบังคับบ�ำบัดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ใช้ยาเสพติด เพราะผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการที่จะรักษาบ�ำบัดการติดสารเสพติดด้วยวิธีการที่รัฐ
ท�ำอยู่ เนือ่ งจากถูกจับกุมและถูกบังคับให้เข้าโครงการ ซึง่ ตาม พ.ร.บ.ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยา พ.ศ. 2545 มีขอ้ บังคับ
ให้ผตู้ อ้ งหาทีก่ ระท�ำความผิดฐานเสพยาเสพติด ต้องถูกส่งตัวไปพิสจู น์วา่ ติดยาเสพติดจริงหรือไม่ หากพบว่าเป็นผูต้ ดิ
ยาเสพติดจริง จะต้องถูกส่งไปรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพตามสถานบ�ำบัดหรือศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพทีร่ ฐั จัดไว้ให้อย่างน้อย
6 เดือน
ถึงแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ดำ� เนินคดีและไม่ลงโทษด้วยการขังคุก แต่ผู้ใช้ยาเสพติดจ�ำนวนมากมิได้ต้องการ
เช่นนั้น เพราะการบ�ำบัดด้วยกระบวนการที่ศูนย์ฟื้นฟูหรือในสถานบ�ำบัดที่รัฐก�ำหนดขึ้นต้องใช้เวลายาวนาน ซึ่งไม่
แตกต่างไปจากการเข้าไปอยู่ในคุก ท�ำให้พวกเขาต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว และถ้าหากคนที่ถูกบังคับบ�ำบัดเป็นผู้หา
รายได้หลักเลีย้ งครอบครัว การเอามาตรการบังคับบ�ำบัดมาใช้จงึ สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจให้กบั ผูใ้ ช้ยาและครอบครัว
เช่น ผู้ใช้ยาคนหนึ่งบอกว่า “เวลาที่ถูกจับไปบังคับบ�ำบัดแบบนี้ พวกเราไม่มีรายได้ ท�ำงานไม่ได้ แล้วใครจะเลี้ยงดู
ลูก เมีย และแม่” (สนทนากลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม 2553)
อนึ่ง ประเทศไทยพยายามน�ำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมแนวสมานฉันท์
(restorative justice) มาใช้กับกรณีผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ใช้ยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือละเลิกยาเสพติดโดยไม่จบั กุม มีกระบวนการของชุมชนให้ผเู้ กีย่ วข้องกับยาเสพติดเข้าร่วมโครงการท�ำความดีเพือ่
แผ่นดินแทน อย่างไรก็ตาม การน�ำนโยบายนี้ไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านกลับมีการใช้มาตรการที่เรียกว่า “คลีนแอนด์
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ซีล” (clean and seal) เพื่อก�ำจัดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านให้หมดไป มีการกดดันผู้ใช้ยาเสพติด
อย่างหนัก เช่น ท�ำประชาคมหมูบ่ า้ นเพือ่ ค้นหาและท�ำทะเบียนผูใ้ ช้ยาเสพติด เพือ่ ส่งต่อไปให้ตำ� รวจและทางราชการ
ในระดับอ�ำเภอ หลังจากนั้นคณะกรรมการกลางระดับอ�ำเภอเรียกตัวผู้ใช้ยาเสพติดที่หมู่บ้านส่งรายชื่อมาไปเจรจา
ให้เลิกพฤติกรรม หากใครประสงค์เข้ารับการบ�ำบัดก็จะส่งเข้าสูส่ ถานบ�ำบัด หากใครไม่เปลีย่ นพฤติกรรมก็ใช้มาตรการ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นการจับกุม มีผู้ให้ความเห็นว่า “การกดดันอย่างหนัก…มันเหมือนกับการต้อนเข้าบังคับ
บ�ำบัด ก็เริ่มเฉียดการละเมิดสิทธิ” (ความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เมื่อ
11 มกราคม 2555) นอกจากนี้ การมีชื่ออยู่ในทะเบียนของท้องที่ว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ท�ำให้ผู้ใช้ยาเสพติดตกเป็น
เป้าของการถูกจับกุมและรีดไถโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย
ในขณะทีก่ ารบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดให้เลิกเสพยาเสพติดให้โทษสามารถกระท�ำได้และไม่ได้เป็นการละเมิด
สิทธิของผู้ใช้ยาเสพติด แต่การบ�ำบัดรักษาโดยไม่ได้รับการยินยอมของผู้รับการรักษาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เพราะในกระบวนการบังคับบ�ำบัดนั้น ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมต้องจ�ำใจเซ็นชื่อยินยอมเพื่อเข้ารับ
การบ�ำบัด เพราะถ้าหากไม่ยินยอมก็ไม่มีทางเลือกอื่นให้นอกจากต้องเข้าไปอยู่ในคุก การบังคับบ�ำบัดจึงนับเป็น
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งที่รัฐกระท�ำกับผู้ใช้ยาเสพติด

4.2 การมีส่วนร่วมตัดสินใจในวิธีบ�ำบัดที่คลินิกเมธาโดน
ในการไปรับบริการบ�ำบัดรักษาที่คลินิกบ�ำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดในระบบสมัครใจ ผู้ใช้ยาที่เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มส่วนใหญ่ระบุว่า ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ�ำบัดรักษาไม่เคยรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องขนาด
ยาเมธาโดนที่แพทย์สั่งให้ หรือเมื่อมีการลดปริมาณยาเมธาโดนที่ใช้ลงมา ส่วนใหญ่แล้วการลดขนาดการให้เมธาโดน
ซึ่งเป็นสารที่ให้แทนเฮโรอีน ไม่ได้ดูที่ความพร้อมของผู้รับการบ�ำบัด ท�ำให้ผู้รับการบ�ำบัดหยุดการรักษาบ�ำบัดและ
กลับไปใช้เฮโรอีนอีก เนื่องจากเมธาโดนที่ได้รับจากสถานบ�ำบัดมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ลดอาการอยาก
เสพยาลง ผูใ้ ช้ยาเสพติดทีเ่ ข้าร่วมสนทนากลุม่ กล่าวว่าการละเมิดสิทธิ “มันรวมไปถึงสิทธิทจี่ ะรับรูย้ า แต่สถานบริการ
ของรัฐไม่เปิดเผย” “ลดตัวยาลงมาก็ไม่บอกเรา” (ข้อมูลสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร)
ในขณะที่ทางการแพทย์อธิบายว่า ผู้ป่วยนอกที่มารับการบ�ำบัดด้วยการให้ยาเมธาโดนแบบต่อเนื่องนั้นมักใช้
เวลาบ�ำบัดนานกว่าผู้ป่วยใน ดังนั้น ควรต้องลดขนาดการให้เมธาโดนอย่างช้าๆ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยปลอดจากอาการ
ขาดยา นอกจากนี้ การรักษาแบบผู้ป่วยนอกจะพบปัญหาการแอบเสพสารเสพติดระหว่างการรักษา และอาจจะเลิก
การรักษากลางคันได้สูงกว่า ท�ำให้มีอัตราการกลับไปใช้ยาเสพติดอีก จึงต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการ
ลดขนาดเมธาโดน กระบวนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย ระหว่างผูร้ บั การบ�ำบัด นักจิตวิทยา แพทย์
นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักการใน พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา พ.ศ. 2545 กระบวนการนี้
ต้องเกิดขึ้นไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับพบว่า ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาบ�ำบัดโดยใช้เมธาโดน ไม่ได้รับรู้
เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลดขนาดของยาเมธาโดนลง หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงส่วนผสมตัวยา
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้ารับการบ�ำบัดมีสิทธิได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (พิชัย และวีระ, 2541)
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4.3 การเลือกปฏิบัติในการรักษาพยาบาล
ประเทศไทยพบการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 ถึงแม้ผู้ใช้ยา
เสพติดชนิดฉีดเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มแรกๆ ที่พบในประเทศไทย แต่อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มนี้ไม่เคยลดลง ตรงกันข้ามกลับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทางระบาดวิทยาอธิบายว่าความเสี่ยงของ
การติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ นีม้ สี าเหตุหลักๆ มาจากการมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ใช้ถงุ ยางอนามัย และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับ
ผู้มีเชื้อเอชไอวี แต่งานวิจัยของฮิวแมนไรท์วอชท์ (2549) ซึ่งท�ำงานร่วมกับกลุ่มรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ ระบุว่า
ผูใ้ ช้ยาเสพติดในประเทศไทยยังเผชิญกับความเสีย่ งเชิงสังคมทีเ่ ป็นสาเหตุของการติดเชือ้ เอชไอวี เช่น การเลือกปฏิบตั ิ
การตีตรา และแบ่งแยก อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�ำเป็นทั้งการป้องกันและการรักษา ที่พบ
คืออคติและทัศนะแบบผิดพลาดต่อผู้ใช้ยาเสพติด
สิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิที่พลเมืองในประเทศไทยทุกคนพึงได้รับ แต่สถานบริการ
สาธารณสุขบางแห่งเมือ่ ทราบว่าผูใ้ ช้ยาเสพติดมีประวัตกิ ารใช้ยาและติดเชือ้ เอชไอวี การให้บริการจะเป็นไปในลักษณะ
เลือกปฏิบตั ิ ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าทีบ่ ริการสาธารณสุขบางแห่งจัดคิวให้ไปอยูค่ วิ สุดท้าย “ผมไปท�ำฟันแล้วเค้ารูว้ า่
เป็นผู้ใช้ยาและติดเชื้อ ให้ไปอยู่ในคิวสุดท้าย ไปตั้งแต่เช้าได้ท�ำบ่าย ก็ถูกเลือกปฏิบัติเหมือนกัน” (ข้อมูลสนทนา
กลุ่มจากผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร) หรือแม้แต่การไปตรวจเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่ามีเชื้อ
ยังมีการเลือกปฏิบัติให้อยู่ในคิวสุดท้ายเช่นกัน (ข้อมูลสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ยาเสพติดจากต่างจังหวัด)
กลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติดทีร่ ว่ มสนทนากลุม่ ยังระบุปญ
ั หาทีเ่ ข้าข่ายการไม่เคารพสิทธิดา้ นสุขภาพหลายเรือ่ ง ตัวอย่าง
เช่น ผู้ให้บริการด้านเอชไอวีและผู้ให้บริการบ�ำบัดการติดยาขาดความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลและการบ�ำบัด
การที่ผู้ให้บริการมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ใช้ยาน�ำไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้ใช้ยา ผู้ให้บริการสุขภาพจ�ำนวนมากยังคง
ปฏิเสธที่จะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแก่ผู้ใช้ยาที่อยู่ระหว่างการบ�ำบัดด้วยเมธาโดน ผู้ให้บริการสุขภาพบางคน
ปฏิเสธที่จะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ใช้ยาเสพติด แม้ว่า CD4 จะต�ำ่ ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับยาแล้วก็ตาม
เพราะผู้ให้บริการสุขภาพมีทัศนคติเชิงตัดสินว่า การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดยาเสพติดจะเป็นการเสียของ เพราะผู้ใช้
ยาเชือ่ ถือไม่ได้และจะไม่กนิ ยาอย่างต่อเนือ่ งตามแผนการรักษา ท�ำให้เชือ้ ดือ้ ยาได้งา่ ย หรืออาจท�ำให้มกี ารแพร่ระบาด
ของเชื้อเอดส์ในสายพันธุ์ที่ดื้อยานี้ เป็นต้น ทัศนคติของผู้ให้บริการที่กล่าวมา ส่งผลให้ผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งได้รับยา
ต้านไวรัสไม่กล้าบอกให้แพทย์รวู้ า่ ตัวเองใช้ยาเสพติดอยู่ และไม่กล้าขอข้อมูลเกีย่ วกับการบ�ำบัดภาวะพึง่ พายาเสพติด
จากผู้ให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวี เนื่องจากกลัวจะถูกต่อว่า นอกจากนี้ สถานพยาบาลบางแห่งไม่เต็มใจที่จะรักษา
ผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดและติดเชื้อเอชไอวี เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ผู้ให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
บางคนน�ำนโยบาย “หากไม่ถาม ก็ไม่บอก” มาใช้กบั ผูใ้ ช้ยาเสพติด ท�ำให้ผใู้ ช้ยาไม่มขี อ้ มูลและเข้าไม่ถงึ บริการ (ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่ม)
โรงพยาบาลของรัฐจ�ำนวนมากยังไม่มบี ริการเมธาโดน ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นชุดสิทธิประโยชน์ทอี่ ยูใ่ นหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า แม้ว่ามีนโยบายให้ผู้ติดยาเสพติดใช้เมธาโดนที่สถานบ�ำบัดหรือศูนย์ drop - in ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด แต่เนื่องจากการให้เมธาโดนนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคือ ประมาณ 400 บาทต่อครั้ง
ท�ำให้โรงพยาบาลหรือคลินิกที่จัดบริการนี้มีอยู่จำ� กัด อาสาสมัครผู้ใช้ยายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ตำ� รวจมักจะไปจับกุม
ผู้ใช้ยาที่ไปรับบริการตามศูนย์บ�ำบัดรักษายาเสพติดต่างๆ นอกจากนี้ มีข้อมูลจากผู้ใช้ยาเสพติดว่า โรงพยาบาลและ
คลินกิ ของรัฐหลายแห่งส่งข้อมูลเกีย่ วกับผูใ้ ช้ยาไปให้กบั หน่วยงานผูร้ กั ษากฎหมาย ซึง่ เป็นทัง้ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
และการปฏิบัติ (ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม)
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4.4 นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุขคาดประมาณว่า เมื่อปี 2551 ประเทศไทยมีผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดอยู่จ�ำนวน
ไม่ต�่ำกว่า 30,000 คน และมีอัตราการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกันสูงถึงร้อยละ 36 และช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2543 - 2552) อัตราการติดเชือ้ เอชไอวีในประชากรกลุม่ นีส้ งู ถึงร้อยละ 30 - 40 หากไม่เร่งรัดหามาตรการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดให้สอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา ในแต่ละปี
ประเทศไทยจะมีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ทเี่ ป็นผูใ้ ช้ยาเสพติดด้วยวิธฉี ดี สารเสพติดเข้าหลอดเลือดเพิม่ ขึน้ อีก (กระทรวง
สาธารณสุข, 2553)
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง การประณาม การจ�ำคุก ตลอดจนการบังคับบ�ำบัด
ผู้เสพยาเสพติดให้โทษที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมไทย เป็นแนวทางที่ควรปรับเปลี่ยน เพราะท� ำให้ผู้ใช้ยาเสพติด
ถูกเหยียบย�่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จนเกิดความบอบช�้ำทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่
เข้ามาใช้อำ� นาจเกินขอบเขตกับผู้ใช้ยาเสพติด เกิดการทุจริตคอรัปชั่น และผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ เนื่องจากต้องอยู่อย่างหลบซ่อน ท�ำให้หันไปพึ่งพาวิธีการเสพสารเสพติด
ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น ใช้กระบอกฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น
เครือข่ายผู้ใช้ยาเสพติดประเทศไทยและองค์กรภาคีเข้าพบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้รัฐบาลไทย
สนับสนุนนโยบายการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดอย่างจริงจัง นอกจากนีพ้ วกเขาขอมีสว่ นร่วมในการออกแบบ
มาตรการและกิจกรรมการลดอันตรายจากการใช้ยา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขของผู้ใช้ยา
ในประเทศไทย เพราะการติดยาเสพติดเป็นอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง การติดสารเสพติดบางประเภท เช่น เฮโรอีนนั้น
ยากที่ผู้ติดจะเลิกเสพได้ในระยะเวลาการบ�ำบัดที่สั้นและด้วยวิธีการบังคับ โอกาสกลับมาเสพซ�้ำมีสูงมาก หากการ
บ�ำบัดรักษาไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งไม่เป็นความพร้อมด้านจิตใจของผู้ติดยาเสพติดเอง การเรียกร้อง
นี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคนท�ำงานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข องค์การ
สหประชาชาติด้านเอดส์ รวมทั้งเครือข่ายผู้ใช้ยาระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสพสารเสพติดสามารถใช้สารเสพติด
ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่ยังเลิกยาไม่ได้ ซึ่งจะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบ
ตลอดจนโรคอื่นๆ ที่ติดต่อกันทางเลือด ตลอดจนช่วยลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด
มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหายาเสพติด เพราะเป็นแนวทางที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและมีมนุษยธรรม
ต่อผูใ้ ช้ยาเสพติดและครอบครัว ให้ทางเลือกและให้โอกาสแก่คนใช้ยาเสพติดได้เข้าสูก่ ระบวนการลดอันตราย ไปจนถึง
เข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนสมรรถนะในการท�ำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ
ในสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
มาตรการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดมีให้เลือกน�ำมาใช้ได้หลายมาตรการ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมและ
การท�ำความเข้าใจกับสังคมให้เกิดการยอมรับในมาตรการเหล่านี้ ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการด�ำเนินมาตรการให้ความรู้
และสอนวิธีการใช้สารเสพติดอย่างถูกวิธีแก่ผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด มาตรการสอนวิธี
การล้างเข็มฉีดยาให้สะอาดพร้อมแจกชุดท�ำความสะอาดอุปกรณ์ฉีดยาก่อนน�ำกลับมาใช้ใหม่ มาตรการจัดสถานที่
ให้ผู้ติดยาเสพติดมีสถานที่เสพยาที่ปลอดภัยจากต�ำรวจและมีอุปกรณ์เสพยาที่สะอาดปลอดภัยไว้บริการ มาตรการ
แจกเข็มฉีดยาสะอาดให้แก่ผู้ใช้ยาเสพติดที่อยู่ในชุมชน มาตรการให้การบ�ำบัดรักษาด้วยเมธาโดนแบบสมัครใจ และ
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ผู้รับการบ�ำบัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการบ�ำบัด เป็นต้น (ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด, 2551)
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้ดำ� เนินโครงการน�ำร่องเพือ่ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดไปแล้วในหลายจังหวัดและ
หน่วยงาน อาทิ โครงการทดลองของโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย โครงการป้องกันการแพร่ระบาดเอชไอวี/เอดส์
ของส�ำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ของกรมราชทัณฑ์ และ
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดเอชไอวี/เอดส์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ส�ำนักพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2551) ส่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก�ำลังด�ำเนินโครงการลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดใน 14 จังหวัด ภายใต้
การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทย โดยมีอาสาสมัครที่เคยติดยาเสพติดร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้
ยาเสพติดประเทศไทยเข้ามามีบทบาทเข้าถึงและประสานให้ผู้ใช้ยาเสพติดมาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความสมัครใจ
ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ ยาด้วยวิธกี ารฉีดเข้าร่วมโครงการนีป้ ระมาณ 4,000 - 5,000 ราย แต่ละรายได้รบั มาตรการลดอันตราย
จากการใช้ยาแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีโครงการลดอันตรายจากการใช้ยา ด�ำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ท�ำงานผ่านบทบาทของอาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดเช่นกัน และมีการจัดสถานที่พบปะของผู้ใช้ยาที่เรียกว่าศูนย์
drop - in หลายแห่งเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม การน�ำนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยามาใช้ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะความไม่เข้าใจของ
สังคม ผูก้ �ำหนดนโยบาย และผูน้ �ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ยังมีประเด็นโต้แย้ง เช่น หลายภาคส่วนแสดงความวิตกกังวลต่อ
การใช้มาตรการแจกเข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาดให้กับผู้ใช้สารเสพติดว่า การแจกเข็มและกระบอกฉีดยาสะอาด
จะไปกระตุ้นส่งเสริมให้มีการใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเพิ่มขึ้น แต่อุปสรรคที่มีผลต่อทิศทางของนโยบายเรื่องนี้มาก
ที่สุดคือ การตีความกฎหมายที่คับแคบของคณะกรรมการกฤษฎีกา
สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการน�ำมาตรการ
แจกเข็มและกระบอกฉีดยาไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าผิดกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ตีความว่า มาตรการแจกเข็มและอุปกรณ์ส� ำหรับฉีดยาขัดต่อมาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งตามมาตราดังกล่าวเข็มและอุปกรณ์ฉีดย่อมจะ
เป็นอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการกระท�ำความผิด หากมีบุคคลใดแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดแก่ผู้ติดยาเสพติด โดยมีเจตนา
ให้น�ำเข็มและอุปกรณ์ฉีดนั้นไปใช้ในการเสพยาเสพติด การกระท�ำดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก
ในการเสพยาเสพติด จึงถือเป็นการสนับสนุนการกระท�ำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554)
คณะกรรมการกฤษฎีกายังวินิจฉัยเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 93 ในพระราช
บัญญัติเดียวกันที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดยุยง
ส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
2554) ข้อวินิจฉัยนี้ส่งผลให้อาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดที่พกพาอุปกรณ์ฉีดยาติดตัว เพื่อน�ำไปแจกให้ผู้ใช้ยาเสพติด
ในชุมชนต้องเสีย่ งต่อการถูกต�ำรวจเรียกค้นตัวและจับกุม อีกทัง้ ท�ำให้ผใู้ ห้บริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ลังเลที่จะท�ำงานเพื่อสนองนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดโดยวิธีการแจกอุปกรณ์ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้
ยาเสพติด
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อย่างไรก็ตาม ในการด�ำเนินโครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในกลุ่ม
ประชากรมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายคนท�ำงานเพือ่ ลดอันตรายจาก
การใช้ยาเสพติดร่วมกับมูลนิธิพีเอสไอประเทศไทย ได้ท�ำหนังสือหารือเกี่ยวกับการน�ำมาตรการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพติดด้วยการแจกเข็มและอุปกรณ์สำ� หรับการเสพยาทีป่ ลอดภัยให้แก่ผใู้ ช้ยาเสพติดไปยังส�ำนักจุฬาราชมนตรี
ทั้งนี้เพื่อให้วินิจฉัยว่าวิธีการนี้ขัดแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ ซึ่งส�ำนักจุฬาราชมนตรีชี้แจงว่าไม่ขัดแย้งกับ
หลักการอิสลามหากท�ำในภาวะจ�ำเป็นขัน้ อุกฤษฎ์ โดยส�ำนักจุฬาราชมนตรีวนิ จิ ฉัยเพิม่ เติมว่าสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ตลอดจนความยากล� ำบากในการบ�ำบัดรักษาให้ผู้เสพยาเสพติดละเลิกจาก
การเสพยาอย่างเด็ดขาด เป็นภาวะจ�ำเป็นขั้นอุกฤษฎ์ที่ศาสนาอนุโลมให้บริการเข็มฉีดยาและอุปกรณ์สะอาดแก่ผู้รับ
บริการได้ (ส�ำนักจุฬาราชมนตรี, 2554)
ขณะนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ ร่วมกับเครือข่ายผูใ้ ช้ยาฯ ประเทศไทย และเครือข่ายคนท�ำงาน
เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือเครือข่าย 12D พยายามรณรงค์กับสังคมและหาทางออกเชิงนโยบาย
เพื่อแก้ไขการตีความกฎหมายอันคับแคบของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อท�ำให้นโยบายและมาตรการลดอันตราย
จากการใช้ยาถูกน�ำไปปฏิบัติ หากพิจารณาข้อวินิจฉัยทางกฎหมายแล้ว เราจะเห็นว่าวิธีการตีความพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษก�ำลังกระท�ำความรุนแรงต่อผูใ้ ช้ยาเสพติด เนือ่ งจากปิดกัน้ โอกาสไม่ให้คนกลุม่ นีเ้ ข้าถึงอุปกรณ์ฉดี ยา
ที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ความรุนแรงที่เกิดจากจากเงื่อนไขในกฎหมายในลักษณะนี้ เป็นความรุนแรง
เชิงโครงสร้างที่สังคมมองไม่เห็น

5. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดทอนภาวะชายขอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่น�ำเสนอในบทความนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สังเคราะห์มาจากการระดมความคิด
เห็ น ของตั ว แทนกลุ ่ ม คนใช้ ย าเสพติ ด และคนท� ำ งานสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้ใช้ยาเสพติด ที่ผู้เขียนจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ
ในโครงการแชมเปี ้ ย น ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายต่ อ สั ง คมไทยที่ ทุ ก คนที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเห็ น ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ
และเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน�ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยในกรณีปัญหายาเสพติดและคุณภาพชีวิตของ
ผู้ใช้ยาเสพติด มีด้วยกัน 10 ข้อ เรียงล�ำดับตามความส�ำคัญดังนี้
(1) รัฐบาลควรสนับสนุนอย่างจริงจังให้นโยบายและมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสามารถด�ำเนิน
การต่อไปได้ เพือ่ ไม่ให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจตัง้ ข้อหาการมีอปุ กรณ์สำ� หรับเสพยากับกลุม่ ผูใ้ ช้ยาหรือกลุม่ อาสา
สมัคร อันจะส่งผลให้ผู้ใช้ยาเสพติดกล้าแสดงตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และสามารถลดความ
เสีย่ งในการใช้เข็มและอุปกรณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารลดจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ได้ดว้ ย
(2) ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายไม่ให้เอาผิดผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติด
เป็นผู้ป่วย และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่ประกาศไว้
(3) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านยาเสพติดควรได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องในนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นตระหนักถึงความส� ำคัญ
และลดปัญหาการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยาเสพติด
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(4) ให้ความส�ำคัญกับการรณรงค์ผา่ นสือ่ มวลชนและสือ่ สาธารณะทุกช่องทางในเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของผูใ้ ช้
ยาเสพติด สือ่ มวลชนควรได้รบั การแนะน�ำไม่ให้ตอกย�ำ้ หรือสร้างภาพลักษณ์ดา้ นลบให้แก่ผใู้ ช้ยาเสพติด
ทั้งนี้เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและลดการรังเกียจกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด เนื่องจากผู้ใช้ยาเสพติดยังถูก
รังเกียจ ตีตรา และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับทีร่ นุ แรงเพราะการรับข้อมูลจากสือ่ มวลชนเป็นหลัก
(5) ส่งเสริมการเพิม่ ทางเลือกในกฎหมายให้ผตู้ ดิ ยาเสพติดทีถ่ กู จับกุมด�ำเนินคดีสมัครใจบ�ำบัดรักษามากกว่า
การบังคับ เนื่องจากการบังคับฝืนใจในการบ�ำบัดรักษาไม่มีประสิทธิผล ผู้ใช้ยากลับมาใช้ยาใหม่อีกครั้ง
เมื่อเสร็จสิ้นการบ�ำบัด
(6) หน่วยงานสาธารณสุขควรสนับสนุนให้มีการอบรมจิตวิทยาในการให้บริการส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
โดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็นมาและประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพติด
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรให้ความส�ำคัญและจัดสรรเจ้าพนักงานผู้หญิงเพื่อ
สอบสวนหรือค้นตัวผูห้ ญิงและเด็กทีต่ อ้ งสงสัยว่าเกีย่ วข้องกับยาเสพติด เพือ่ ไม่ให้เกิดการปฏิบตั ทิ ลี่ ะเมิด
สิทธิคนสองกลุ่มนี้
(8) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ นักจิตวิทยา หรือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ท�ำหน้าที่บ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผูใ้ ช้ยาเสพติด ควรท�ำความเข้าใจและให้คำ� ปรึกษากับผูใ้ ช้ยาเสพติดทีม่ าท�ำการรักษาบ�ำบัด
โดยให้ข้อมูลเรื่องรูปแบบการรักษาบ� ำบัด รวมถึงชนิดของยา และขนาดของยาที่ใช้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา ชนิดและขนาดของยา ก็ควรแจ้งแก่ผู้ป่วยก่อนเพื่อความเข้าใจร่วมกัน
(9) รัฐบาลและภาคเอกชนควรร่วมมือกันขยายศูนย์ drop - in ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เพือ่ เพิม่ เครือข่ายอาสา
สมัครผู้ใช้ยาเสพติดให้มากขึ้น จะได้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และญาติผู้ป่วยเอดส์
ที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติด และท�ำการส่งต่อในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีญาติ
(10) ขยายการบริการบ�ำบัดรักษาด้วยยาเมธาโดนแก่ผู้ใช้ยาเสพติดที่สมัครใจรับการบ�ำบัดให้ครอบคลุมใน
โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าถึงการบ�ำบัดรักษา เพราะยาเมธาโดนเป็นหนึ่ง
ในสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอยู่แล้วในประกันสุขภาพถ้วนหน้า

6. บทส่งท้าย
กล่าวโดยรวม เห็นได้ชัดเจนว่าคนใช้ยาเสพติดถูกกระท�ำความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์และเชิงโครงสร้างยิ่งกว่า
คนชายขอบกลุม่ อืน่ ๆ และยากทีพ่ วกเขาจะตอบโต้กบั ความรุนแรงนัน้ คนในสังคมยอมรับว่า สามารถท�ำความรุนแรง
กับคนใช้ยาเสพติดได้ เพราะเป็น “คนไม่ดี” เป็น “อาชญากร” คนใช้ยาเสพติดจึงมีประสบการณ์ชีวิตที่มีลักษณะ
เฉพาะ ถูกกระท�ำอย่างรุนแรงจากนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐ ต้องหลบซ่อนตัว ไม่มงี านท�ำ เผชิญความ
ยากจน เผชิญกับการรังเกียจเดียดฉันท์และการตีตราจากสังคม เข้าไม่ถึงความเป็นธรรมในแทบทุกด้าน
ความพยายามจากทัง้ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทัง้ เครือข่ายผูใ้ ช้ยาฯ ทีเ่ ข้าด�ำเนินงานเชิงรุกเพือ่ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเอชไอวีและฟื้นฟูคุณค่าและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด เช่น การจัดให้มีอาสาสมัครเข้าไปให้
ค�ำปรึกษาเพือ่ การป้องกันการแพร่ของเอชไอวี/เอดส์ องค์กรพัฒนาเอกชนบางกลุม่ ได้พยายามให้ความรูแ้ ละสนับสนุน
ให้กลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติดป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ตรวจเอชไอวี และมาเข้ารับบริการบ�ำบัดเพือ่ เลิกยาทีศ่ นู ย์ drop - in
ในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมา ท�ำให้ผู้ใช้ยาเสพติดจ�ำนวนหนึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครค้นหาผู้ใช้สาร
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เสพติดทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงบริการฟืน้ ฟูสขุ ภาพได้ ผูใ้ ช้ยาเสพติดจ�ำนวนหนึง่ ได้เข้าสูร่ ะบบการรักษาและบ�ำบัดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเฉพาะให้ผู้ใช้สารเสพติดเลิกใช้ยาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการช่วยเหลือ
ฟืน้ ฟูให้ผใู้ ช้ยาเสพติดสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี ได้รบั การยอมรับจากชุมชน และใช้กฎหมายทีม่ อี ยูค่ มุ้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพของพวกเขา ผลทีเ่ กิดขึน้ คือผูใ้ ช้ยาเสพติดหรืออดีตผูใ้ ช้ยาเสพติดส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นอาสาสมัคร
มีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับบทบาทของตน รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าและเห็นถึงศักยภาพของตนเองในการลุกขึน้ มาช่วยเหลือตัวเอง
เพื่อนผู้ใช้ยา และสังคม
จากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาท�ำให้เครือข่ายผูใ้ ช้ยาเสพติดประเทศไทย รวมทัง้ เครือข่ายคนท�ำงานเพือ่ ลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติดตระหนักดีวา่ คนในสังคมไทยยังรูส้ กึ ตะขิดตะขวงใจทีจ่ ะพูดถึงสิทธิมนุษยชนของคนใช้ยาเสพติด
หรือเมื่อต้องให้ความช่วยเหลือแก่คนใช้ยาเสพติด เพราะค�ำพูดที่คนใช้ยาเสพติดบอกว่าพวกเขาได้ยินเสมอจาก
คนทัว่ ไป ได้แก่ “ไปดูแลมันท�ำไม” และ “ท�ำไมต้องเอาภาษีมาดูแลคนพวกนี”้ และเมือ่ พวกเขาถูกกระท�ำความรุนแรง
โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ค�ำพูดที่ได้ยินคือ “สมควรแล้วที่จะต้องเป็นอย่างนั้น” เพราะคนมีอคติและเห็นว่าความรุนแรงที่
เกิดขึน้ กับคนกลุม่ นีเ้ ป็น “ความรุนแรงทีจ่ ำ� เป็น” เพือ่ ปกป้องความสงบสุขของสังคมส่วนรวม จะเห็นว่าความเป็นชาย
ขอบของผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยฝังรากลึกและถูกประกอบสร้างอย่างแยบยล การคิดหาหนทางแก้ไขจึงต้อง
ใช้แนวทาง (approach) และภาษา/วาทกรรม (discourse) ที่แยบยลเช่นกัน
แนวทางและวาทกรรมที่เครือข่ายคนใช้ยาประเทศไทยและองค์กรภาคีเลือกมาใช้ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
ของคนใช้ยาเสพติด จึงแอบอิงอยู่กับวาทกรรมทางการแพทย์ว่าด้วยการป้องกันเอดส์/เอชไอวีแพร่ระบาด แกนน�ำ
คนหนึง่ กล่าวว่า “เราจะไม่ชปู ระเด็นการเรียกร้องเรือ่ งสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก แต่เราจะสูเ้ รือ่ งนโยบายการลดอันตราย
จากการใช้ยาฯ เพราะการพูดถึงนโยบายนี้ จะท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย
ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ทั้ ง มวลที่ ไ ปละเมิ ด สิ ท ธิ ผู ้ ใ ช้ ย าเสพติ ด หรื อ ท�ำ ให้ เ ข้ า ไม่ ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ และ
ความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ - สังคม” (สัมภาษณ์ผู้แทนเครือข่ายคนท�ำงานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด,
9 มีนาคม 2555)
ทั้งยังพบว่า วาทกรรมการลดอันตรายจากการใช้ยาสร้างความชอบธรรมและสร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้พูดถึง
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาได้มากขึน้ เพราะสังคมเริม่ เห็นว่าคนใช้ยาเสพติดมีสทิ ธิที่
จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการสังคม และได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ที่สำ� คัญ
กว่านั้น การเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องสิทธิของคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทยจะประสบความส� ำเร็จก็ต่อเมื่อคนในสังคม
ก้าวพ้นอคติ มองคนใช้ยาเสพติดในทัศนะใหม่ และรัฐบาลต้องน�ำหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริงในมาตรการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) คุณลักษณะของการเป็นคนชายขอบตามนิยามของนักวิชาการ และนิยามของผู้รับงาน
ไปท�ำทีบ่ า้ นเอง 2) กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ และ 3) บทบาทของภาครัฐทีน่ ำ� ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นสูส่ งั คมแห่งความเป็นธรรมมาก
ขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจการรับงานไปท�ำที่บ้านของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจากการสนทนากลุ่มกับผู้เย็บผ้าโหล
และกลุม่ ท�ำความสะอาดต้นกุยช่ายเขียว ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จากการส�ำรวจพบว่า ผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นเป็นประชากรชายขอบเมือ่
เปรียบเทียบกับแรงงานไทยในระบบตามนิยามของนักวิชาการในหลากหลายมิติ แต่สำ� หรับมุมมองของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเองจากการ
สนทนากลุ่มไม่ได้มองว่าตนเองเป็นคนชายขอบ เหตุผลหลักคือประโยชน์ทางด้านครอบครัว กระบวนการเข้าสู่การท�ำงานของกลุ่มรับงาน
ไปท�ำทีบ่ า้ นเชือ่ มโยงกับระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค และระดับชุมชน ใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทรี่ จู้ กั กับคนท�ำงานประเภทเดียวกัน เชือ่ ม
โยงกับผู้รับเหมาช่วง เอางานมาส่งให้ถึงบ้าน การเข้าสู่การท�ำงานประเภทนี้มาจากปัญหาความยากจนเป็นหลัก ไม่ได้เรียนหนังสือต่อหลัง
จากจบ หรือไม่จบภาคบังคับ การรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นควรจะได้รบั การส่งเสริม เพราะสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับสังคม
รัฐควรหาทางช่วยปกป้องพวกเขาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มบี ทบาทในการท�ำให้ผรู้ บั งานได้รบั ความเป็นธรรม
ในสังคมมากขึน้ อยูแ่ ล้ว โดยผ่านกระบวนการการจดทะเบียน การออกกฎหมายในปี 2553 คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น
และการขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบในปี 2554
ค�ำส�ำคัญ: ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน, คนชายขอบ, ความเป็นธรรมในสังคม, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, เครือข่ายทางสังคม

Abstract

The objectives of this study are to examine homeworkers in terms of: 1) their characteristics as marginal
people from academic or the other perspectives and self - identification; 2) the process of marginalisation; and
3) the government’s role in increasing social justice. The survey of homeworkers in 2007 by the National Statistical
Office, and focus group discussions among two groups of homeworkers (workers sewing pants and cleaning
green Chinese chives) carried out in March 2012, are utilized for analysis. The findings of this research show that
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รองศาสตราจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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homeworkers are marginal workers in several ways when compared with workers in the formal sectors based
on others’ definitions but they are not marginalised if self - definition is taken into account mainly due to several
advantages provided by their work to their families. The marginalisation of homeworkers links the macro and local
economy as at the local level, social networking plays a major role in exploiting homeworkers, which mainly results
from poverty. Homeworkers need to leave school even before compulsory education ends to find jobs. Homework
should however, it is argued, be promoted since the family is one of the most important institutions. Homeworkers
should be protected for human development. Only recently, the government has released policies concerning
equity including registration, a law of homeworker protection in 2010 and has expanded social security systems
to cover workers in the informal sectors in 2011.
Keywords: homeworkers, marginalised people, social justice, family relation, social networking.
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1. น�ำเรื่อง
ในบริบทการพัฒนาประเทศด้วยระบบทุนนิยมทีม่ งุ่ เน้นการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สถานประกอบการใช้ระบบ
การเหมาช่วงออกไปผลิตนอกสถานประกอบการ เพื่อลดการใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลก�ำไรสูงที่สุด
(Kaplinsky & Morris, 2001) ดังนั้น แรงงานเหมาช่วงเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
ขณะเดียวกัน ผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ส� ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้เกิดกลุ่มแรงงาน
ชายขอบต่างๆ (สุริชัย, 2550) รวมถึง “ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน4 (homeworkers)” องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
ให้ความหมายของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านว่า เป็นงานที่ท�ำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบ้านของบุคคลนั้น หรือในสถานที่
อื่นๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง ที่มิใช่สถานที่ท�ำงานของนายจ้างเพื่อรับค่าตอบแทน ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามทีน่ ายจ้างก�ำหนด โดยไม่คำ� นึงถึงว่าผูใ้ ดเป็นผูจ้ ดั หาอุปกรณ์ วัสดุ หรือสิง่ ของอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในการท�ำงาน (ILO, 1996)
การศึกษานี้ใช้ค�ำจ�ำกัดความเช่นเดียวกับขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (ร้อยละ 62.6) หมายถึงผู้มีงานท�ำที่ไม่ได้รับ
ความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันสังคมจากการท�ำงาน ที่เหลือร้อยละ 37.4 เป็นแรงงานในระบบ (ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) ผู้รับงานไปท� ำที่บ้านเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่งในบรรดาแรงงานนอกระบบ
กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของกลุ่มคน “รับงานไปท�ำที่บ้าน” เกี่ยวข้องโดยตรงกับห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับ
ประเทศ ซึ่งเป็นคนจน มีการศึกษาน้อย มีทักษะในการท�ำงานน้อย ขาดอ�ำนาจต่อรอง ไม่ได้รับสวัสดิการเท่าเทียม
กับแรงงานในระบบ และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
อย่างไรก็ตาม การรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นมีคณ
ุ ลักษณะทีข่ ดั แย้งกันอยู่ คือมองในมุมหนึง่ เป็นการใช้ประโยชน์จาก
แรงงานที่อาจก่อให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่ได้พัฒนาคุณภาพมนุษย์ (UNDP, 2003) ขณะที่ในทางตรงกันข้ามมอง
ว่าการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ (Nussbaum, 2000) โดยงานนีเ้ ป็นการให้เครือ่ งมือขยายความ
สามารถของสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และรวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจรายย่อย (microenterprise) หรือวิสาหกิจ
ชุมชน (community enterprise) ซึ่งช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่าประชากร
ชายขอบมีลักษณะเป็นพลวัต สามารถท�ำให้คนชายขอบเข้าสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมมากขึ้นได้ (สุริชัย, 2550)
การศึกษาการรับงานไปท�ำที่บ้านในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะ ปัญหาต่างๆ สิทธิ
และสวัสดิการของผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน (วินัย, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะผู้รับงานไปท�ำที่บ้านที่เป็นหญิง (มัทนา และคณะ,
2552; Namsonboon & Kusakabi, 2011) ผูห้ ญิงและเด็ก (อมรา และคณะ, 2547) ผลกระทบต่อวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ที่มีต่อการรับงานไปท�ำที่บ้าน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน, 2545) แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับการเป็น
คนชายขอบ และขาดมุมมองความสัมพันธ์ทางสังคมทีท่ ำ� ให้เป็นคนชายขอบ นอกจากนี้ การให้นยิ ามของคนชายขอบ
เป็นนิยามโดยนักวิชาการ หรือ “คนอื่น” (สุริชัย, 2550) ขาดเสียงสะท้อนจากตัวตนของคนชายขอบเอง
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์ศกึ ษาการรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นทีเ่ กีย่ วข้องกับ (1) คุณลักษณะของการเป็นคนชายขอบ
ตามนิยามของนักวิชาการ และนิยามของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเอง (2) กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ และ
(3) บทบาทของภาครัฐที่น�ำผู้รับงานไปท�ำที่บ้านสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลทั้งจากการส�ำรวจ
การรับงานไปท�ำที่บ้าน ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการส�ำรวจ
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การที่เรียกแรงงานกลุ่มนี้ว่า “ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน” เพราะส่วนใหญ่ท�ำงานที่บ้าน หรือบริเวณบ้าน
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การส�ำรวจการรับงานไปท�ำที่บ้านครั้งนี้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified One - Stage Sampling
โดยท�ำการนับจดครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่างที่เลือกมาอย่างมีระบบจากทั่วประเทศ
และท�ำการนับจดเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 เพื่อหาครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ
15 ปีขึ้นไปรับงานมาท�ำที่บ้าน หลังจากนั้นท�ำการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งหมดพร้อมกัน
ในเดือนมกราคม 2550 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ได้จ�ำนวนประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 11,528 คน
ในการศึกษาครัง้ นีศ้ กึ ษาเฉพาะผูร้ บั งานด้วยตนเอง และผูช้ ว่ ยผูร้ บั งาน จ�ำนวนทัง้ สิน้ 11,461 คน และท�ำการ
ถ่วงน�้ำหนักแล้ว5 ทั้งนี้ ผู้รับงานด้วยตนเอง (contract workers) หมายถึง ผู้ที่รับงานมาจากผู้ว่าจ้างและท�ำงานนั้น
ด้วยตนเอง และบางครั้งอาจส่งต่อให้ผู้อื่นท�ำด้วย คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของผู้รับงานทั้งหมด และ ผู้ช่วยผู้รับงาน
(unpaid homeworkers) หมายถึง ผู้ที่ช่วยผู้รับงานด้วยตนเองท�ำงาน และอยู่ในครัวเรือนเดียวกับผู้รับงานด้วย
คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของผู้รับงานทั้งหมด
บทความนี้ นอกจากต้องการวิเคราะห์แสดงภาพระดับมหภาคของการเป็นคนชายขอบแล้ว ยังมุ่งเสนอภาพ
ระดับจุลภาค เพื่อสะท้อนเสียงของผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน โดยการจัดสนทนากลุ่มกับ ผู้เย็บผ้าโหล ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ที่นับว่าเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุด (ดูตาราง 3) และกลุ่มท�ำความสะอาดต้นกุยช่าย
เขียว จัดเป็นกลุ่มบริการการเกษตร ซึ่งถึงแม้มีจ�ำนวนน้อย แต่น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่ง
ในเชิงรายได้

2. ความเป็น “ประชากรชายขอบ” ของผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านมีคุณลักษณะของการเป็นประชากรชายขอบในหลายมิติ ดังค�ำจ�ำกัดความที่ว่า
“...ประชากรชายขอบ ขาดอ�ำนาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เข้าถึงอ�ำนาจ และถูกกีดกัน
ออกจากระบบการต่อรองอ�ำนาจและการจัดสรรทรัพยากร อ�ำนาจและความมั่งคั่งในสังคม…ตัวอย่างกลุ่มประชากร
ชายขอบ ได้แก่ ชนกลุม่ น้อย ผูอ้ พยพ...แรงงานไร้ทกั ษะฝีมอื ...” (Seymour - smith, 1986 อ้างใน สุรชิ ยั , 2550: 20)

2.1 มิติประชากรและสังคม
จากข้อมูลเชิงปริมาณของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การส�ำรวจการรับงานไปท�ำที่บ้านปี 2550 พบว่ากลุ่ม
รับงานไปท�ำที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 77) ซึ่งมีหลายบทบาท ทั้งทางด้านครอบครัว ในบทบาทของหัวหน้า
ครอบครัว และภรรยา นอกจากนี้ผู้หญิงมีสัดส่วนของผู้ที่หย่า แยก หรือเป็นม่ายสูงกว่าชายเกือบ 4 เท่า อายุเฉลี่ย
ของทั้งหญิงและชายอยู่ในวัยท�ำงานประมาณ 41 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ควรจะมีงานท�ำที่เหมาะสม ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ก่อให้เกิดรายได้สำ� หรับตนเองและครอบครัว และการออมส�ำหรับ
อนาคต ส่วนใหญ่โดยเฉพาะหญิงมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า และอยู่ในเขตชนบท (ตาราง 1)

5

ไม่รวม ผู้รับช่วงงาน (subcontractors) หมายถึง ผู้ที่รับงานมาจากผู้ว่าจ้าง โดยที่ตนเองไม่ได้ท�ำงานนั้นแต่น�ำงานไปให้ผู้อื่นท�ำ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผู้รับงานทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มนี้มีคุณลักษณะต่างจากสองกลุ่มแรกชัดเจน เช่น มีการศึกษา และรายได้สูงกว่ามาก
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
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ตาราง 1 คุณลักษณะของผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน ในมิติประชากรและสังคม จ�ำแนกตามเพศ (n=11,461)
ลักษณะทางประชากร
และสังคม
เพศ
อายุเฉลี่ย
หัวหน้าครัวเรือน
คู่สมรส
สถานภาพสมรส
มีคู่
หย่า แยก ม่าย
โสด
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า
เขตชนบท

รวม
100.0
41.4
32.7
39.6

ร้อยละ
ชาย
23.1
41.5
67.0
7.3

หญิง
76.9
41.4
22.4
49.4

76.5
11.4
12.1
80.1
74.1

83.1
3.5
13.4
72.4
61.9

74.5
13.8
11.8
82.5
77.7

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพรวมของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ พบว่ามีคุณลักษณะ
ทางประชากรแตกต่างจากการรับงานไปท�ำที่บ้าน กล่าวคือ แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาย และมีการศึกษาสูงกว่า
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน โดยเฉพาะแรงงานในระบบ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตาราง 2)
ตาราง 2 คุณลักษณะของแรงงานในระบบ และนอกระบบ ในมิติประชากรและสังคม
ลักษณะทางประชากรและสังคม
แรงงานในระบบ
เพศ
อายุเฉลี่ย
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า
แรงงานนอกระบบ
เพศ
อายุเฉลี่ย
ประถมศึกษาและต�่ำกว่า
ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553

รวม

ชาย

หญิง

100.0
36.7
34.3

54.3
37.0
36.1

45.7
36.4
32.2

100.0
42.8
65.9

53.9
42.2
63.2

46.1
43.4
69.0
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ส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของงานที่รับมาท�ำที่บ้าน เป็นประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ โดยเฉพาะ
ผู้หญิง เกือบร้อยละ 60 ท�ำงานอยู่ในหมวดนี้ ส่วนหมวดอื่นๆ ซึ่งมีจ�ำนวนผู้รับงานรองลงมาและมีสัดส่วนเพศชาย
มากกว่าหญิง คือผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ และเครื่องประดับเพชรพลอย ส�ำหรับในหมวดเกษตรกรรมมีเพียง
ร้อยละ 0.6 เท่านั้น (ตาราง 3)
ตาราง 3 ประเภทของงานที่รับไปท�ำที่บ้านที่มีจ�ำนวนมากใน 5 อันดับแรก จ�ำแนกตามเพศ (n=11,461)
ประเภทของงาน
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ
การขายส่ง ขายปลีกฯ ของใช้ส่วนบุคคล และในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ
เครื่องประดับเพชรพลอย
สินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ม ไม้กวาด มาลัย

รวม
53.9
11.4
8.6
8.1
5.8

ชาย
36.3
10.4
12.4
18.3
4.6

หญิง
59.3
11.7
7.5
5.0
6.2

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553

2.2 มิติทางเศรษฐกิจ การท�ำงาน รายได้ และอ�ำนาจต่อรอง
กลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้าน ใช้เวลาในการท�ำงานสูง เกือบร้อยละ 30 มีชั่วโมงการท�ำงานตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไป
ต่อวัน ส่วนใหญ่ของชายถือว่ารายได้จากการรับงานมาท�ำที่บ้านเป็นอาชีพหลัก ในขณะที่ของหญิงเป็นอาชีพรอง
หญิงมีหลายบทบาท ทั้งจากการรับงานมาท�ำที่บ้านและงานอื่น เช่น หญิงที่ท�ำงานในภาคเกษตรจ�ำนวนมากรับงาน
มาท�ำที่บ้านเป็นอาชีพเสริม รวมทั้งดูแลบ้านและครอบครัวด้วย แต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการรับงานมาท�ำที่บ้าน
ของหญิงน้อยกว่าชายมากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ของชายรับงานไปท� ำที่บ้านเป็นอาชีพหลัก
ส่วนหญิงเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริม ในขณะที่คนกลางที่น�ำงานมาให้ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
ผู้รับงานประมาณ 3.6 เท่า หรือโดยเฉลี่ยเดือนละ 11,893 บาท (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างการรับงานไปท� ำที่บ้านกับแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบอื่นๆ
พบว่ารายได้ของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบอื่นๆ สูงกว่า โดยเฉพาะแรงงานในระบบมีรายได้สูงกว่า
การรับงานไปท�ำที่บ้านเกินกว่า 3 เท่า สิ่งที่น่าสังเกตเมื่อพิจารณาตามเพศแล้ว รายได้ที่ผู้ชายรับงานไปท�ำที่บ้าน
สูงกว่ารายได้ของผูช้ ายทีเ่ ป็นแรงงานนอกระบบ ขณะทีผ่ หู้ ญิงมีรายได้นอ้ ยกว่าผูช้ าย ไม่วา่ จะเป็นแรงงานประเภทใด
(ตาราง 4)
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ตาราง 4 ชั่วโมงการท�ำงาน และรายได้ จ�ำแนกตามเพศ (n=11,461)
จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงาน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1 - 2 ชั่วโมง
3 - 4 ชั่วโมง
5 - 6 ชั่วโมง
7 - 8 ชั่วโมง
9 - 11 ชั่วโมง
12 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม
จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานเฉลี่ยต่อวัน
เป็นรายได้หลัก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รับงานไปท�ำที่บ้าน)
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน (แรงงานในระบบ)*
ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน (แรงงานนอกระบบ)*

รวม
2.1
10.7
23.3
34.9
17.3
11.8
100.0
7.6
45.3
3,322
11,223
4,525

ชาย
2.1
7.0
17.4
31.0
21.8
20.8
100.0
8.5
73.0
6,166
11,624
4,768

หญิง
2.2
11.8
25.0
36.0
16.0
9.1
100.0
7.4
37.7
2,552
10,771
4,134

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550
*ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554

เมื่อแยกการรับงานไปท�ำที่บ้านจ�ำแนกตามประเภทของงาน พบว่า งานในกลุ่มเครื่องประดับเพชรพลอย
และเครื่องใช้ที่ท�ำด้วยหนังมีรายได้สูงกว่างานนอกระบบในภาพรวม โดยเฉพาะเพศชาย ส� ำหรับกลุ่มเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ถึงแม้ในภาพรวมรายได้จะน้อยกว่าแรงงานนอกระบบอื่นๆ แต่ส�ำหรับเพศชายแล้วรายได้
มากกว่า กลุ่มที่ท�ำงานในภาคเกษตรกรรมมีรายได้ต�่ำที่สุด (ตาราง 5)
ตาราง 5 รายได้เฉลี่ย จ�ำแนกตามเพศ และประเภทของงานที่รับไปท�ำที่บ้าน (n=11,461)
ประเภทของงาน
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ
การขายส่ง ขายปลีกฯ ของใช้ส่วนบุคคลและในครัวเรือน
ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ
เครื่องประดับเพชรพลอย
สินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ม ไม้กวาด มาลัย
เครื่องใช้ที่ท�ำด้วยหนัง
เกษตรกรรม
ที่มา: การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

รวม
3,322
2,472
2,196
6,171
2,055
6,119
1,050

ชาย
7,466
4,198
2,894
7,454
3,809
8,387
1,185

หญิง
2,721
2,092
1,846
4,306
1,815
3,805
982
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การรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นในประเทศอืน่ ๆ ส่วนใหญ่ไม่มสี ญ
ั ญาเป็นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูร้ บั งานกับผูว้ า่ จ้าง
(Mehrothra & Biggeri, 2005) ซึ่งน่าจะเหมือนกับประเทศไทย (ไม่มีข้อถามในการส�ำรวจนี้) ขาดอ�ำนาจต่อรอง
อาจเนือ่ งมาจากส่วนใหญ่มกี ารศึกษาน้อย และประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท�ำงาน จากการส�ำรวจเดียวกันนี้
พบว่าในภาพรวมประมาณร้อยละ 85 ก�ำหนดค่าตอบแทนโดยนายจ้าง ประมาณร้อยละ 8 ก�ำหนดโดยผู้รับงาน
และร้อยละ 2 ตกลงร่วมกัน ประมาณร้อยละ 63 ตอบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการท�ำงาน โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ
ความไม่ปลอดภัยจากการท�ำงาน เช่น จากสายตา ฝุ่นละออง สารเคมี ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่ท�ำ เป็นที่น่าสังเกต
ว่ามีถึงร้อยละ 37 ที่ตอบว่าไม่มีปัญหา (ตาราง 6)
ตาราง 6 ร้อยละของปัญหาที่พบจากการท�ำงาน จ�ำแนกตามเพศ (n=11,461)
ปัญหาที่พบ
ไม่ปลอดภัยจากการท�ำงาน
ค่าตอบแทน
งานขาดความต่อเนื่อง
ชั่วโมงท�ำงานมากเกินไป

รวม
45.5
34.4
28.2
11.8

ชาย
43.8
33.5
31.0
11.2

หญิง
46.0
34.7
27.4
12.0

หมายเหตุ: ตอบได้หลายค�ำตอบ
ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550

ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ได้รบั วัตถุดบิ จากนายจ้าง ซึง่ เป็นเหตุผลข้อหนึง่ เมือ่ กล่าวถึงข้อดีของการรับงาน
ไปท�ำที่บ้าน ประมาณร้อยละ 33 เคยได้รับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้รับงานด้วยกันเอง
(ร้อยละ 60) รองลงมาคือจากนายจ้าง (ร้อยละ 36) การรับการฝึกอบรมเช่นนี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศมากนัก

2.3 มิติด้านสวัสดิการสังคม
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86) ได้รับสวัสดิการจากระบบสุขภาพบัตร 30 บาท (บัตรทองในปัจจุบัน) เท่านั้น ไม่ได้รับ
สวัสดิการใดๆ จากนายจ้าง แต่เมือ่ สอบถามว่าต้องการเข้าระบบประกันสังคมหรือไม่ ประมาณร้อยละ 70 ไม่ตอ้ งการ
(ร้อยละ 64.6 ส�ำหรับผูช้ าย ร้อยละ 72.7 ส�ำหรับผูห้ ญิง) เหตุผลส่วนใหญ่ทไี่ ม่ตอ้ งการเนือ่ งมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ
มีรายได้ไม่แน่นอน หรือไม่มีเงินจ่ายสมทบ (ตาราง 7)
ข้อมูลส�ำรวจการรับงานไปท�ำที่บ้าน พ.ศ. 2550 ที่ใช้ในบทความนี้ เป็นเวลาที่รัฐยังไม่ได้ขยายประกันสังคม
ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ในปัจจุบันแรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ ตามมาตรา 40
ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข โดยเริ่มจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง โดยมีรัฐร่วมจ่ายตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2554 (ส�ำนักงานประกันสังคม, 2555) แต่ไม่มขี อ้ มูลจ�ำนวนผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ นทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกัน
สังคมแล้ว
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ตาราง 7 ร้อยละของเหตุผลที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในระบบประกันสังคม (n=11,461)
เหตุผลที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในระบบประกันสังคม
รายได้ไม่แน่นอน
ไม่มีเงินจ่ายสมทบ
ไม่มีความรู้เรื่องประกันสังคม
อื่นๆ
รวม

รวม
40.7
36.6
12.2
10.4
100.0

ชาย
40.9
31.6
14.0
13.5
100.0

หญิง
40.7
38.0
11.8
9.6
100.0

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550

ถึงแม้ว่าการรวมกลุ่มจะสามารถท�ำให้เกิดอ�ำนาจต่อรอง แต่ประมาณร้อยละ 75.5 (ชายร้อยละ 80.7
หญิงร้อยละ 73.9) ไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม
พอใจกับรายได้ที่ได้รับถึงร้อยละ 24 และไม่มีความแตกต่างเรื่องรายได้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ คิดเป็น
ร้อยละ 19 (ตาราง 8)
ตาราง 8 ร้อยละของเหตุผลที่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือองค์กร จ�ำแนกตามเพศ (n=11,461)
เหตุผลที่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม
พอใจกับรายได้ที่ได้รับ
คิดว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องรายได้
ไม่มีความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม
สามารถหางานเองได้สม�่ำเสมอ
ไม่ทราบว่ามีการรวมกลุ่ม
อื่นๆ
รวม

รวม
32.5
24.2
19.4
11.4
6.3
2.8
3.4
100.0

ชาย
30.3
25.8
19.2
11.1
7.0
2.9
3.7
100.0

หญิง
33.3
23.6
19.4
11.6
6.1
2.7
3.3
100.0

ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550

ภาพรวมในระดับมหภาคพบว่า การรับงานไปท�ำที่บ้านในประเทศไทยมีลักษณะเป็นชายขอบตามนิยามของ
นักวิชาการ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ คือ เป็นแรงงานที่ใช้ทักษะน้อย มีช่วงเวลาการท�ำงาน
นาน แต่รายได้ตำ�่ มีการศึกษาน้อย ขาดอ�ำนาจในการต่อรอง ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีสวัสดิการเพียงอย่างเดียวคือ ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการเข้าสูร่ ะบบประกันสังคม หรือเป็นสมาชิกของกลุม่ หรือองค์กร เนือ่ งจาก
เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานนอกระบบด้วยกัน ยังไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจาก
การรับงานไปท�ำที่บ้านบางประเภทมีรายได้สูงกว่า
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อย่างไรก็ตาม ยังขาดภาพเชิงลึกจากมุมมองของผู้รับงานเอง เช่น คิดว่าตนเองเป็นคนชายขอบหรือไม่
กระบวนการที่ท�ำให้รับงานมาท�ำที่บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องราวจากการสนทนากลุ่มเย็บผ้า
โหล จัดอยู่ในภาคการผลิตประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้า และเลือกต้นกุยช่ายเขียว ซึ่งอยู่ในภาคบริการทางการเกษตร
ถึงแม้ว่าประเภทของงานจะแตกต่างกัน แต่มีมุมมองคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน การสนทนากลุ่มได้ด�ำเนินการ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

3. ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่มผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
กลุ่มเย็บผ้าโหล อยู่ในเขตอ�ำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหญิง 6 คน อายุต�่ำสุด 22 ปี สูงสุด 48 ปี
ส่วนใหญ่จบชั้น ป. 6 อีก 2 คนจบชั้น ป. 4 และ ม. 3 ส่วนใหญ่อยู่กินกับสามี มีลูก 1 - 4 คน มี 1 คนที่เป็นโสด
อาชีพหลักคือการท�ำนา งานเย็บผ้าโหลเป็นอาชีพรอง
กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว อยู่ในเขตชานเมือง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วยผู้หญิง 5 คน ชาย 2 คน
ผู้หญิงอายุระหว่าง 22 - 63 ปี การศึกษาอยู่ระหว่าง ป. 1 ถึง ม. 3 โสด 1 คน ที่เหลือเป็นผู้มีคู่ มีลูก 1 - 3 คน ลูกเป็น
ผู้ใหญ่หมดแล้ว ยกเว้น 1 คนที่ลูกยังเล็กอยู่ยังไม่เข้าเรียน ส่วนผู้ชาย 2 คน อายุ 55 ปี และ 77 ปี จบการศึกษา
ป. 4 และ ป. 6 มีลูก 2 คน และ 3 คน ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเช่นกัน งานเลือกต้นกุยช่ายเขียวเป็นอาชีพเดียว
ที่ท�ำอยู่

3.1 กระบวนการเข้าสู่การรับงานไปท�ำที่บ้าน: เครือข่ายเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ส่วนตัว และ
คนกลาง
กลุ่มเย็บผ้าโหล ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ (ป. 6) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะยากจน
ต้องหางานท�ำ คนในพื้นที่ที่เคยเย็บผ้าโหลมาก่อนได้มาชวน เริ่มต้นต้องไปฝึกหัดที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆ
ในการเย็บเสื้อผ้า หน้าที่แรกคือ ตัดขี้ด้ายก่อน แล้วค่อยๆ ฝึกการเดินฝีเข็ม ใช้เวลาในการฝึกหัดประมาณ 1 เดือน
ก็สามารถเย็บได้ ในช่วงไปหัดเย็บผ้า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีรายได้เดือนละ 800 บาท เป็นค่าอาหาร ส่วนที่พัก พักกับ
เถ้าแก่
เถ้าแก่ (เป็นผูเ้ หมาช่วงทีร่ บั งานมาจากกรุงเทพฯ อีกทอดหนึง่ ) เป็นคนเอางานมาส่งให้ถงึ หมูบ่ า้ น เป็นผ้าทีต่ ดั
เป็นชิ้นส่วนมาแล้ว ผู้รับงานเย็บตามแบบเท่านั้น ต่างคนต่างท�ำอยู่กับบ้านตัวเอง เริ่มหลังจากท�ำงานบ้านเสร็จและ
ส่งลูกไปโรงเรียนกันหมดแล้ว ตั้งแต่ประมาณ 10 โมงเช้า มีเวลาพักช่วงเที่ยงกินข้าว หลังจากนั้นท�ำงานยาวต่อเนื่อง
พักอีกครั้งตอน 4 โมงเย็น เพื่อเตรียมอาหารเย็น บางคนเย็บต่ออีกจนถึงสามทุ่ม สี่ทุ่ม ดูโทรทัศน์ไปด้วย ท�ำให้เพลิน
จนลืมเวลา ดึกทีส่ ดุ บางครัง้ ท�ำกันถึงเทีย่ งคืน ท�ำกันทุกวันไม่มวี นั หยุด วันทีไ่ ม่เย็บผ้าคือวันทีม่ ธี รุ ะจ�ำเป็นต้องออกไป
ข้างนอก แต่ก็จะต้องรีบกลับมาท�ำเพิ่มเติมช่วงดึก เพื่อท�ำงานได้ทันตามนัดของเถ้าแก่ งานมีให้ท�ำตลอดปี ช่วงที่
งานชุกมากคือ ช่วงเวลาท�ำนา อาจเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปท�ำงานในไร่นา ท�ำให้คนที่รับงานมาเย็บมีน้อยลง
ช่วงน�้ำท่วมใหญ่ปี 2554 มีงานน้อย เพราะการเดินทางมีความล�ำบากในการส่งของ
กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว การเข้าสู่การท�ำงานนี้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเล่าว่า เพราะมีคนที่รู้จักหรือญาติ
รับมาท�ำก่อน คนที่รับมาท�ำครั้งแรก เดิมเป็นคนปลูกผัก มีเถ้าแก่มารับผักในสวนไปส่งตลาดปากคลองอีกทอดหนึ่ง
แต่เมื่ออายุมากขึ้นจึงเลิกท�ำสวน เถ้าแก่คนเดิมซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาก่อน เลยเอาผักกุยช่ายเขียวที่รับมา
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จากสวนคนอื่นมาส่งให้เลือก ลอก และท�ำให้สะอาด ไม่ให้ติดเศษดิน ล้างด้วยน�้ำคลองที่ใกล้หรือติดกับบ้าน
ถ้าบ้านใครอยู่ไกลจากคลองก็จะต้องมานั่งใกล้คลองเพราะต้องใช้นำ�้ ล้างท�ำความสะอาด เมื่อเถ้าแก่น�ำผักมาส่งให้
ถึงหน้าบ้าน จึงชักชวนคนรู้จักและญาติมาช่วยกันท�ำ
ท�ำงานทุกวันไม่เว้นวันหยุด เถ้าแก่จะเอาผักกุยช่ายเขียวมาทิ้งไว้หน้าบ้านตั้งแต่ตี 5 ในบางครั้งถ้าเถ้าแก่
ต้องเดินทางไปรับผักทีส่ วนต่างจังหวัดทีอ่ ยูไ่ กล เช่น ปากช่อง จะมาทิง้ ไว้เทีย่ งคืน แต่จะเริม่ ท�ำการเลือกล้างผักตัง้ แต่
6 โมงเช้าของทุกวัน ถ้ามีผักมาให้ท�ำมากก็จะเสร็จประมาณ 6 โมงเย็น ถ้าผักที่เถ้าแก่มาส่งไม่มากนัก ก็จะเสร็จ
ประมาณบ่ายโมง หลังจากน�้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เถ้าแก่จะมาส่งผักไม่มากเหมือนสมัยก่อนน�้ำท่วม

3.2 การท�ำงานและค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ท�ำได้ และความยากง่ายของงาน
กลุ่มเย็บผ้าโหล เป็นงานเสริมของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ เพราะอาชีพหลักคือ ท�ำนา และรับจ้างในไร่นา
เช่น รับจ้างพ่นปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งการรับจ้างพ่นปุ๋ยนี้มีรายได้ไร่ละ 100 บาท วันหนึ่งท�ำได้ 10 ไร่ ก็จะได้
ค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อถึงหน้านา กลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่หยุดการรับงานมาท�ำที่บ้าน แต่จะไปท�ำงานใน
ไร่นา ซึ่งมีรายได้มากกว่าการรับเสื้อผ้ามาตัดเย็บที่บ้าน ค่าตอบแทนในการรับเสื้อผ้ามาเย็บที่บ้านนั้นขึ้นอยู่กับแบบ
ที่เย็บ ปกติจะเป็นแบบกางเกง โดยจะได้รับผ้าที่ตัดเป็นส่วนๆ ตามแบบกางเกง แล้วมาเย็บส่วนต่างๆ นั้นให้เป็น
รูปร่างของกางเกง ถ้าเป็นแบบยาก เช่น มีกระเป๋าด้านข้างขาทัง้ 2 ข้าง ได้ตวั ละ 20 กว่าบาท แต่ผรู้ บั งานต้องซือ้ จักร
และด้ายเอง เดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณ 3,000 - 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับความขยัน ถ้าแบบง่ายๆ เช่น กางเกงเจเจ
กางเกงขาสัน้ ผ้าฝ้ายลายดอก ซึง่ ไม่ตอ้ งเย็บขอบเอว เพราะเถ้าแก่จะน�ำไปให้คนอืน่ เย็บขอบเอวต่อไป ได้ตวั ละ 3 บาท
วันหนึ่งอย่างน้อยได้ 30 - 40 ตัว ขึ้นอยู่กับการให้เวลากับการเย็บ
กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ผู้หญิงทุกคนที่มาเลือกต้นกุยช่ายเขียวไม่มีงานที่มีรายได้
อื่นอีก ดังนั้น งานนี้เป็นงานหลักของตนเอง เหตุผลของการมาท�ำงานนี้คือจะได้มีเงินเป็นของตัวเอง แม้ว่าจะเป็น
รายได้ที่ไม่มากนัก (100 - 200 บาทต่อวัน) แต่ส่วนใหญ่เป็นรายได้ส�ำหรับค่าขนมของลูก ค่าของใช้ในบ้าน เช่น สบู่
ยาสีฟัน ผงซักฟอก แต่ส�ำหรับค่าน�้ำค่าไฟในบ้าน สามีเป็นคนจ่าย เวลาที่ใช้ท�ำงานต่อวันประมาณ 5 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย
เคยท�ำสูงสุด 12 ชม. แต่ท�ำมากก็ได้มาก เพราะได้ตามน�้ำหนักที่ตนเองท�ำได้ คือ 1 ก.ก. ได้ 4 บาท
ส�ำหรับผู้ชายที่มาเลือกต้นกุยช่ายเขียวก็ไม่มีงานอื่นเช่นกัน ค่าตอบแทนก็ได้เช่นเดียวกับผู้หญิงคือ ก.ก.ละ
4 บาท แต่ละวันรายได้ประมาณ 100 - 200 บาท เช่นกัน รายได้ที่ได้ก็ไม่ได้ให้ลูก แต่ใช้ส่วนตัว

3.3 การต่อรองค่าตอบแทนท�ำได้ยาก สัญญาด้วยปากเปล่า
กลุม่ เย็บผ้าโหล ส่วนใหญ่รบั ค่าตอบแทนหลังจากทีท่ ำ� งานเสร็จตามข้อตกลงหรือช่วงทีส่ ง่ งาน แต่อาจรับเป็น
รายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับคนเหมาช่วงที่มารับส่งของว่าสามารถให้ค่าตอบแทนได้ช่วงไหน ซึ่งใน
บางครั้งผู้รับงานมาท�ำที่บ้านต้องการเบิกเงินก้อนหนึ่งก่อนเวลาที่ก�ำหนดเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าได้
ส�ำหรับค่าตอบแทนนั้น นายทุนเป็นผู้ก�ำหนดมาให้ เคยมีการต่อรองราคาขอเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท เนื่องจาก
แบบทีเ่ ย็บค่อนข้างจะยาก แต่นายทุนก็ไม่ให้ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ เขาก็รบั มาราคาเดิมเหมือนกัน แต่ผรู้ บั งานสามารถเลือก
จากคนเหมาช่วงคนอื่นๆ ได้ หากคนเหมาช่วงพูดจาไม่ดี หรือค่าตอบแทนไม่เหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณงานเป็น
จ�ำนวนมาก
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ส�ำหรับการจ้างงานในลักษณะนี้ ไม่มีการท�ำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงสัญญาปากเปล่า เคยเกิด
เหตุการณ์นายทุน (ผู้เหมาช่วง) ไม่จ่ายค่าตอบแทนก็มี แต่ก็ไม่สามารถด�ำเนินการใดๆ ได้ ก็ต้องปล่อยไป
กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ปัจจุบันนี้ค่าตอบแทนที่ได้จากการเลือกและล้างกุยช่ายเขียวคือ ก.ก.ละ 4 บาท
เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก.ก.ละ 3 บาท ดังนั้นเมื่อ 2 ปีก่อนได้บอกเถ้าแก่ว่าขอขึ้นเป็น ก.ก.ละ 4 บาท เนื่องจากราคาสินค้า
ขึ้นราคา รายได้ไม่พอใช้ เถ้าแก่ก็ยอมให้ขึ้นเป็น 4 บาทต่อ ก.ก. โดยไม่ได้เกี่ยงงอนอะไร ส่วนในกลุ่มอื่นที่เถ้าแก่
ไปส่งให้เลือกกุยช่ายเขียวก็ได้ราคานี้เช่นกัน ในอนาคตยังไม่ทราบว่าจะขอขึ้นอีกหรือไม่ เพราะต้องดูราคาสินค้า
และเห็นใจเถ้าแก่ที่ต้องเดินทางไปรับผักจากต่างจังหวัด หลังน�้ำท่วมปี 2554 ต้นทุนของเถ้าแก่ก็สูงด้วย

3.4 เปรียบเทียบกับงานในระบบ: ท�ำงานที่บ้านดีกว่า
กลุ่มเย็บผ้าโหล กลุ่มสนทนาให้ความเห็นว่าการรับงานมาท�ำที่บ้านดีกว่างานในระบบโรงงาน เพราะการ
รับงานมาท�ำทีบ่ า้ นได้อยูก่ บั ครอบครัว รูส้ กึ อบอุน่ แต่การท�ำงานในระบบโรงงาน จะเย็บจักรยากกว่า เพราะเป็นจักร
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การท�ำงานในโรงงานต้องไปท�ำในกรุงเทพฯ ซึ่งรู้สึกอึดอัด เพราะวัฒนธรรมที่แตกต่าง
โดยเฉพาะส�ำเนียงการพูดที่แตกต่างจากคนกรุงเทพ และคนงานที่มาท�ำในโรงงานจากภาคอื่นๆ บางคนบอกว่ารู้สึก
อึดอัด ไม่สามารถท�ำได้ อยูไ่ ด้เพียงหนึง่ อาทิตย์กต็ อ้ งกลับบ้าน หญิงคนหนึง่ เคยมาท�ำงานเย็บผ้าทีโ่ รงงานในกรุงเทพฯ
ท�ำงานอยูไ่ ด้ 1 ปีกต็ อ้ งย้ายกลับมาเย็บผ้าโหลทีบ่ า้ น มีผเู้ ย็บกางเกงโหลคนหนึง่ เล่าว่าได้เข้าสูร่ ะบบประกันสังคมแบบ
สมัครใจ โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท (มี 2 แบบให้เลือกคือ แบบแรก ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท
รัฐสมทบ 30 บาท หรือแบบที่สอง ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท (ส�ำนักงานประกันสังคม,
2555))
กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ข้อดีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเย็บผ้าโหล คือสามารถเอาเวลาหลังจากการท�ำงาน
เสร็จไปดูแลบ้าน ท�ำกับข้าว เลี้ยงลูกเล็ก หรือไปเที่ยวเดินเล่นได้ ในกรณีที่ไม่ต้องดูแลบ้านหรือผู้ชายเป็นส่วนใหญ่
ถ้าวันไหนไม่สบายก็หยุดหรือพักได้ นอกจากนี้ ยังคิดว่าเป็นอาชีพที่เหมาะส�ำหรับคนมีการศึกษาน้อย ผู้หญิงที่มี
ลูกเล็ก ผูส้ งู อายุ และคนทีไ่ ม่สบาย มีสขุ ภาพไม่ดี ขณะเดียวกัน การท�ำงานทีบ่ า้ นดีกว่าการท�ำงานในโรงงาน เนือ่ งจาก
ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเสื้อผ้า
ข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับงานในระบบหรืองานในโรงงานคือ สวัสดิการบางอย่างไม่ได้เท่าประกันสังคม
ถึงแม้ทุกคนมีบัตรทอง นั่นคือ ผู้หญิงที่คลอดลูกแม้ว่าบัตรทองจะไม่เสียเงินค่าคลอดลูก แต่จะต้องเสียเงินเมื่อมี
ยานอกบัญชี แต่ได้สิทธิไม่เท่าเทียมกับบัตรประกันสังคม เพราะคนมีบัตรประกันสังคมเมื่อผู้หญิงคลอดลูกจะได้รับ
เงินช่วยเหลือด้วย นอกจากนี้งานที่ตนเองท�ำอยู่ไม่มั่นคง หากเถ้าแก่ที่มาส่งผักเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ก็จะไม่สามารถ
มาส่งผักให้ท�ำได้

3.5 เปรียบเทียบงานที่รับมาท�ำที่บ้านด้วยกัน
กลุ่มเย็บผ้า: ต้องมีทักษะ ลงทุนจักรเย็บผ้า และด้าย มีปัญหาสายตา และปวดเมื่อย
การเย็บกางเกงที่ท�ำอยู่ปัจจุบันต้องใช้ฝีมือ ต้องมีการฝึกอบรมทักษะ แต่ต้องซื้อจักรและด้ายเอง มีปัญหา
ด้านสายตาบ้าง เพราะต้องใช้สายตาในการเพ่ง เนื่องจากต้องท�ำงานจนถึงมืดและท�ำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
แต่พอได้นอนพัก รุ่งขึ้นก็เป็นปกติ หรือมีปัญหาเรื่องการนั่งนานๆ ก็มีเมื่อยล้า แต่ปัจจุบันชินแล้ว
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กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว: ลงแรงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้ฝีมือ แต่มีปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก
ข้อดีคือ ลงแรงอย่างเดียว ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ และไม่ต้องใช้ฝีมือมากนัก ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรม
ก่อนท�ำงาน ข้อเสียคือ ผู้สนทนาคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้น้อยกว่าการรับงานมาท�ำที่บ้านประเภทอื่น เช่น เย็บเสื้อโหล
และปัญหาเรื่องยาฆ่าแมลง ผักที่รับมาส่งให้เลือกและล้างจะมียาฆ่าแมลงอยู่ด้วย ถ้ามียาหลงเหลืออยู่มาก ท�ำให้
คนเลือกและล้างผักแพ้ โดยมีผื่นขึ้นที่มือได้ ก็ต้องไปอนามัยเพื่อขอยามาทาหรือกินในกรณีที่แพ้มาก

3.6 ความสัมพันธ์กับคู่สมรส และสมาชิกในบ้าน: ลดการพึ่งพิงสามี แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัว
กลุ่มเย็บผ้าโหล การได้มีโอกาสรับงานมาท�ำที่บ้านเป็นผลดีตรงที่ว่า ภรรยาได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายใน
ครัวเรือน ท�ำให้สามีเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวภรรยา เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากสามีเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ ทั้งนี้
เมือ่ สอบถามว่าการรับงานมาท�ำทีบ่ า้ นส่งผลต่อการดูแลเรือ่ งงานบ้านหรือไม่ แม่บา้ นตอบว่าไม่สง่ ผล เพราะการท�ำงาน
บ้านใช้เวลาในการท�ำไม่นาน เวลาที่เหลือก็สามารถมานั่งเย็บผ้าได้
กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วบอกว่า ถ้าไม่รับงานมาท�ำที่บ้านหรือมีรายได้ก็จะมีปัญหา
กับคู่สมรส เนื่องจากการพึ่งพิงสามีโดยไม่มีรายได้จะท�ำให้เกิดการทะเลาะวิวาทในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านเกิดขึ้น
พอมาท�ำงานนี้ การทะเลาะลดลง ซ�้ำยังได้เงินเป็นค่าขนมให้ลูกในกรณีมีลูกเล็ก หรือมีเงินซื้อกับข้าว สิ่งของใช้
ในครัวเรือน ไม่ต้องพึ่งสามีเพียงอย่างเดียว เพราะครอบครัวและสามีก็มีหนี้สินอยู่ ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระด้าน
เศรษฐกิจครอบครัวและสามี ดูแลบ้านได้บ้าง

3.7 ผู้ชายไม่เหมาะกับการรับงานมาท�ำที่บ้าน: ค่านิยมชายเป็นหลักให้ครอบครัว
ทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นคล้ายคลึงกันคือ ไม่ใช่งานของผู้ชาย ส�ำหรับกลุ่มเย็บผ้าโหลนั้น ผู้ชายจะออกไป
ท�ำนาและรับจ้างก่อสร้าง ส่วนกลุม่ เลือกกุยช่ายเขียวให้ความเห็นว่า หญิงหรือชายก็รบั งานมาท�ำทีบ่ า้ นได้ แต่มปี ญ
ั หา
บ้างในด้านเจตคติที่ว่า ผู้ชายเป็นเพศที่เป็นหลักให้กับครอบครัว แต่การรับงานมาท�ำบ้านเป็นงานที่ไม่มั่นคง
หากไม่มีงานแล้วก็จะท�ำให้เศรษฐกิจครอบครัวสั่นคลอน ดังนั้น ถ้าผู้ชายรับงานมาท�ำที่บ้านน่าจะเป็นผู้ชายที่มีอายุ
หรือไม่ก็เจ็บป่วย มีโรคประจ�ำตัว

3.8 เด็กช่วยพ่อแม่เมื่อมีเวลาว่าง
ทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นสอดคล้องกันคือ งานเลือกกุยช่ายเขียว เด็กก็สามารถช่วยพ่อแม่ได้เมื่อมีเวลาว่าง
เพราะเป็นงานที่ไม่ต้องการทักษะหรือการฝึกอบรม สามารถท�ำได้เลยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนลักษณะงาน
การเย็บผ้า เด็กๆ สามารถช่วยได้ตั้งแต่การตัดขี้ด้ายและช่วยเย็บ หากต้องการช่วยพ่อแม่ ไม่คิดว่าเป็นการใช้แรงงาน
เด็กที่ไม่สมควร เพราะไม่ใช่งานหนัก ไม่ได้บังคับ แล้วแต่เด็ก เป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่เด็ก
ในปัจจุบันไม่ค่อยช่วยท�ำ เนื่องจากค่านิยมสุขสบายที่เกิดขึ้นในสังคม เด็กและวัยรุ่นเมื่อจบ ม. 3 ก็มักจะเรียนต่อ
ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกได้ท�ำงานดีๆ ด้วย
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3.9 คุณค่าของงานต่อตนเองและสังคม: ไม่ ใช่เป็นคนชายขอบ
กลุ่มเย็บผ้าโหล คิดว่าสังคมไม่ได้มองพวกเขาเป็นคนชายขอบ คนรอบข้างกลับมองว่างานที่พวกเขาท�ำ
เป็นงานสบาย อยู่ในร่ม และไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชายขอบด้วย เมื่อสอบถามต่อว่าแล้วคิดว่าใครเป็นคนชายขอบ
ให้ความเห็นว่า พวกที่ท�ำงานอยู่ในโรงงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น พวกแรงงานต่างชาติ เช่น พม่าที่ท�ำงานในโรงงานที่
โดนนั่งคุมตลอดเวลา
กลุม่ เลือกต้นกุยช่ายเขียว สังคมหรือเพือ่ นฝูงบางคนอาจมองว่า เป็นงานทีค่ า่ ตอบแทนน้อย และมีการชักชวน
ให้ไปท�ำงานอื่น แต่ในความคิดของผู้มาสนทนาเห็นว่า งานเลือกกุยช่ายเขียวเป็นงานที่มีคุณค่าส�ำหรับตนเองและ
สังคม คุณค่าส�ำหรับตนเองคือ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวทางหนึง่ แม้ไม่มากนัก แต่ลดภาระให้กบั ครอบครัว
ได้บา้ ง นอกจากนี้ งานเหล่านีร้ องรับผูม้ กี ารศึกษาน้อย คนมีอายุ และคนเจ็บป่วยได้ ส�ำหรับคุณค่าต่อสังคมคือ ผูร้ ว่ ม
สนทนามองว่า เป็นขั้นตอนหนึ่งของงานบริการที่ส่งผลต่อผู้บริโภคต่อไป
จะเห็นได้ว่า มุมมองของผู้รับงานส่วนใหญ่เป็นข้อดีส�ำหรับตนเองและครอบครัว ถึงแม้จะมีปัญหาบ้าง
ที่ไม่สามารถต่อรองค่าตอบแทน และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการท� ำงาน แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มี
ความพยายามที่จะให้ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านอยู่ในระบบ และมีความเป็นธรรมมากขึ้น ดังนี้

4. บทบาทของภาครัฐต่อผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
กรมการจัดหางานได้มีการจดทะเบียนรวมกลุ่มรับงานไปท�ำที่บ้าน เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงในการท�ำงาน
(กองส่งเสริมการมีงานท�ำ, 2555ก) และมีกองทุนกู้ยืมการรับงานไปท�ำที่บ้าน (กองส่งเสริมการมีงานท�ำ, 2555ข)
แต่พบว่าการจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 มี 496 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวน
6,366 คน จากทั่วประเทศ (กองส่งเสริมการมีงานท�ำ, 2554) แต่จากการประมาณของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี
2550 มีผู้รับงานไปท�ำที่บ้านจ�ำนวน 440,251คน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
ภาครัฐได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน พ.ศ. 2553 ก�ำหนดให้ต้องมีการท�ำสัญญา
ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างผูว้ า่ จ้างและผูร้ บั งานไปท�ำทีบ่ า้ น มีการคุม้ ครองค่าตอบแทน ตามมาตรา 16 หมวด
3 หากงานทีร่ บั ไปทําทีบ่ า้ นมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผจู้ ้างงานกําหนดค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการ
กําหนด และห้ามมิให้หญิงมีครรภ์หรือเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี รับงานไปท�ำทีบ่ า้ น ถ้างานนัน้ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน พ.ศ. 2553) นอกจากนี้ ภาครัฐได้ขยายประกัน
สังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบตามความสมัครใจด้วยดังกล่าวแล้ว
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5. สรุป
จากการศึกษาเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นได้ว่าผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเป็นแรงงานชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานไทยในระบบ ตามนิยามของนักวิชาการในหลากหลายมิติ ทัง้ ในด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการ
เป็นหญิงมากกว่าชาย การศึกษาน้อย รายได้ตำ�่ ไม่มีอ�ำนาจในการต่อรองค่าตอบแทน ไม่มีสัญญาการว่าจ้างเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีชั่วโมงการท�ำงานที่ยาวนาน แต่มีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากนิยามแรงงานชายขอบ
เช่น ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือเสียทีเดียว เนื่องจากงานบางชนิดต้องมีการฝึกอบรมก่อน เช่น
การเย็บเสื้อผ้า ผู้รับงานบางคนเคยท�ำงานในโรงงานมาก่อน และรายได้ของผู้รับงานในบางประเภทสูงกว่าแรงงาน
นอกระบบอื่นๆ
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการสุขภาพ (บัตรทอง) (ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงบริการสุขภาพ
ในระบบใดระบบหนึ่ง) แต่ส�ำหรับในมุมมองของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านเองจากการสนทนากลุ่ม ไม่ได้มองว่าตนเอง
เป็นคนชายขอบ กลุ่มเย็บผ้าโหลและเลือกผักกุยช่ายเขียวให้ความเห็นว่า การท�ำงานที่บ้านไม่ต้องลงทุนมากนัก
ได้อยู่กับครอบครัว ดูแลครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน ผู้สูงอายุสามารถท� ำงานนี้ได้ เป็นงานที่มีคุณค่า
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมือง ซึ่งแม้แต่เพียงส�ำเนียงภาษาพูด
ที่ไม่เหมือนกันก็จะท�ำให้ตนเองมีความรู้สึกด้อยคุณค่าและไม่มีความสุข
กระบวนการเข้าสูก่ ารท�ำงานของกลุม่ รับงานไปท�ำทีบ่ า้ นเชือ่ มโยงกับระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค และระดับ
ชุมชน กลุ่มเย็บผ้าโหลและกลุ่มเลือกกุยช่ายเขียวใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ที่รู้จักกับคนท�ำงานประเภทเดียวกัน
เชื่อมโยงกับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาช่วง ซึ่งไม่ทราบว่างานที่ส่งมานั้นมีกี่ทอด เอางานมาส่งให้ถึงบ้าน การเข้าสู่
การท�ำงานประเภทนี้มาจากปัญหาความยากจนเป็นหลัก ไม่ได้เรียนหนังสือต่อหลังจากจบภาคบังคับ หรือไม่จบ
ภาคบังคับ ต้องหางานท�ำ และปัจจุบันก็ยังยากจนอยู่ สอดคล้องกับการศึกษาเชิงปริมาณที่พบว่า ร้อยละ 70 ของ
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้านไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีเงินส่งเข้าระบบ
ประกันสังคม รายได้ไม่แน่นอน การแก้ไขปัญหาคนชายขอบในกรณีนี้ คือการแก้ไขปัญหาความยากจนควบคู่กันไป
นั่นเอง
การรับงานไปท�ำทีบ่ า้ นควรจะได้รบั การส่งเสริม เพราะสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับสังคม
รัฐควรหาทางช่วยปกป้องเพื่อการพัฒนามนุษย์ เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางสังคม ดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในการท�ำงาน การเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมที่นอกเหนือจากระบบสุขภาพ การปรับระบบสุขภาพ
ให้ครอบคลุมเงินช่วยเหลือบุตรด้วย หรือการปรับระบบสุขภาพของประเทศทั้งสามระบบให้มีความเท่าเทียมกัน
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีบทบาทในการท�ำให้ผู้รับงานได้รับความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นอยู่แล้ว โดยผ่าน
กระบวนการจดทะเบียน การออกกฎหมายในปี 2553 ให้คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านในระดับ
หนึ่ง เช่น การคุ้มครองค่าตอบแทน และการก�ำหนดให้มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ขยายการประกันตนให้
ครอบคลุมแรงงานนอกระบบด้วยตั้งแต่ปี 2554 โดยใช้ระบบสมัครใจและรัฐช่วยจ่ายเงินสมทบให้ด้วย แต่ยังไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
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บทคัดย่อ
แรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แม้จะได้รับการขึ้นทะเบียนตามนโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลและขออนุญาตท�ำงานตามกฎหมายการท�ำงานของคนต่างด้าวแล้วก็ตาม แต่แรงงานเหล่านี้
ก็ยังคงมีสถานะเป็น “คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับ” แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้
จึงถูกจ�ำกัดสิทธิหลายๆ ประการในความเป็นจริง โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและสิทธิในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ
เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน เรื่องจริงของ นางหนุ่ม แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ที่เป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุก่อสร้างตึก และ
นายแขก แรงงานข้ามชาติเชื้อสายมอญถูกเครื่องจักรโรงงานตัดแขนขวา เป็นตัวอย่างหนึ่งของแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน เงื่อนไขของการมี “หนังสือเดินทาง” เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ที่ปรากฏใน หนังสือเวียน
รส.0711/ว.751 ว่าด้วย แนวปฏิบตั ใิ นการให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานต่างด้าวทีป่ ระสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้ปดิ กัน้ โอกาสของนางหนุม่
และนายแขก รวมไปถึงแรงงานข้ามชาติกว่า 1,200,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยและก�ำลังรอพิสูจน์สัญชาติตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาล ภาพสะท้อนความอยุติธรรมที่ปรากฏในนโยบายการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงานนี้
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการการอพยพย้ายถิ่นของประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีความต่อเนื่องและ
ไม่ปรากฏพัฒนาแนวนโยบายในลักษณะที่เป็นองค์รวมจากแนวคิดระยะยาวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน
ค�ำส�ำคัญ: ความอยุติธรรมทางสังคม, อุบัติเหตุจากการท�ำงาน, กองทุนเงินทดแทน, ความเป็นชายขอบ, แรงงานข้ามชาติ
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ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาปริญญาโท ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

Migrant workers, particularly those who are classified as ‘irregular’ and who have yet to pass the Nationality
Verification (NV) process, despite registering and possessing work permits according to Thailand’s migration policy
requirements, continue to be classified as persons who receive ‘permission to remain in Thailand on an exceptional
basis awaiting deportation.’ These workers only have a temporary status to remain in Thailand and continue to be
classified as persons who do not comply with Thailand’s immigration laws. These workers have restricted rights in
practice, particularly related to freedom of movement and the right to access work related accident compensation.
The cases of Nang Noom, a Shan migrant worker who incurred a construction site accident which left her disabled,
and Nai Khek, a Mon worker whose right arm was cut off in a machine accident, illustrate the injustice faced by
migrant work accident victims in Thailand. Such workers are unable to access work accident compensation as they
do not possess a passport as required by circular RS0711/W751, the circular which outlines the means by
which migrant workers should access such compensation. Circular RS0711/W751 denies access to work accident
compensation to over 1.2 million migrant workers, in addition to Nang Noom and Nai Khek, who have registered
to legally work in Thailand and are awaiting NV. The denial of work accident compensation to migrant workers is
a reflection of Thailand’s lacking migration policy which remains inconsistent and short term. Such policy fails to
prioritise equally national, economic and human security. Thailand’s migration policy continues to prioritise
economic development and addressing labour shortages rather than national and human security and human rights
of the workers and populations concerned.
Keywords: social injustice, migrant accidents at work, accident compensation fund, marginalisation, irregular
migration, nationality verification
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บทความนีม้ เี ป้าหมายวิเคราะห์เรือ่ งจริงทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอันเกีย่ วเนือ่ งกับ “การเข้าไม่ถงึ กองทุนเงิน
ทดแทนอุบตั เิ หตุ” ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง “ความอยุตธิ รรมทางสังคม” ต่อ “กลุม่ แรงงานข้ามชาติ” ในประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น�ำ “การวิเคราะห์เชิงกฎหมายนโยบายอย่างที่ควรจะเป็น (normative analysis of laws and
policies)” มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์

ภาพสะท้อนที่ 1: เรื่องจริงของแรงงานข้ามชาติที่เข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทน
อุบัติเหตุ
นางหนุ่ม--แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ อัมพาตจากอุบัติเหตุก่อสร้างตึก
เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2549 เวลา10.00 น. ขณะทีน่ างหนุม่ แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่จากประเทศพม่าก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ในสถานที่ท�ำงานก่อสร้างโรงแรงแชงกรีล่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่นั้น แบบเทปูนขนาดใหญ่ได้ตกลงมาจาก
ชั้น 12 ของตึก และชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของแบบเทปูนได้กระเด็นมาทับนางหนุ่มบริเวณฝั่งขวาของศีรษะและร่างกาย
ผลจากอุบัติเหตุดังกล่าว นางหนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกสันหลังแตกกดทับไขสันหลัง กระดูกซี่โครงหัก
เลือดออกในช่องปอด กระบังลมฉีก กระดูกสะบักขวาหัก กระดูกต้นขาหัก และร่างแหประสาทแขนขวาได้รับ
บาดเจ็บ หลังจากเหตุการณ์ นางหนุ่มได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2549 จนถึง 20 กุมภาพันธ์
2550 จากอุบัติเหตุในครั้งนั้น นางหนุ่มเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไปและไม่สามารถท�ำงานได้อีก
นางหนุ่มยังประสบความยากล�ำบากในการฟื้นฟูร่างกายภายหลังอุบัติเหตุจากนโยบายอันเลือกปฏิบัติของ
รัฐบาลที่ปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนและความช่วยเหลือในการฟื้นฟูร่างกายจากกองทุนเงินทดแทน ด้วยข้ออ้างที่ว่า
นางหนุม่ มี “สถานะของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย” แม้นางหนุม่ จะได้รบั การขึน้ ทะเบียนแรงงานและขออนุญาตท�ำงาน
อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม เงื่อนไขที่ว่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ว่าด้วย “แนวปฏิบัติ
ในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย” (ดูต้นฉบับในภาคผนวกท้ายเรื่อง) และ
แม้นายจ้างจะได้จ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน แต่หากแรงงานข้ามชาติ เช่น นางหนุ่ม ยังคงสถานะเป็น
คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย คือ ไม่มี “หนังสือเดินทาง” มาแสดงเป็นหลักฐานในการใช้สทิ ธิ (นางหนุม่ และแรงงานข้ามชาติ
หลายคนในสถานการณ์เดียวกันยังไม่ได้เข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ จึงยังไม่สามารถมีเอกสารดังทีไ่ ด้กล่าวมาได้)
นางหนุ่มก็ไม่เข้าข่ายที่จะเข้าถึงสิทธิในกองทุนเงินทดแทนซึ่งถูกจ�ำกัดเงื่อนไขโดยหนังสือเวียน รส.0711/ว.751
หนังสือเวียน รส.0711/ว.751 เรียกร้องให้นายจ้างของแรงงานที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเป็นผู้จ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่แรงงานที่เป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเนื่องจากการท�ำงาน แต่การเจรจาระหว่างนางหนุ่ม นายจ้าง และ
ส�ำนักงานประกันสังคมที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ประสบความล้มเหลว จนท้ายที่สุดในเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2550 ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้นายจ้างของนางหนุ่มจ่ายเงินทดแทนให้แก่นางหนุ่ม
ทุกเดือนเป็นเวลา 15 ปี (HRDF, 2010)
อย่างไรก็ตาม ค�ำสั่งดังกล่าวท�ำให้นางหนุ่มต้องยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งส�ำนักงานประกันสังคมเชียงใหม่ต่อ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากไม่เห็นด้วยและไม่มั่นใจว่าค�ำสั่งดังกล่าวเป็นธรรมและจะปฏิบัติได้จริง
ตามหลักการแล้ว นางหนุม่ ควรทีจ่ ะได้รบั เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรงตามพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน
พ.ศ. 2537 ซึ่งนายจ้างได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อให้กองทุนจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแล้ว ดังนั้น
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กองทุนเงินทดแทนควรที่จะจ่ายเงินทดแทนเป็นเงินก้อนเดียวหรือคราวเดียวให้กับนางหนุ่ม และด้วยผลจาก
การเคลื่อนไหวเข้มข้นผ่านสื่อมวลชนในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2550 นายจ้างจึงได้ตกลงจะจ่ายเงิน
คราวเดียวตามข้อเรียกร้องให้กับนางหนุ่ม
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของนางหนุ่ม
และแนะน�ำให้ส�ำนักงานประกันสังคมแก้ไขหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ด้วยเหตุของการเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติในการเข้าสู่เงินทดแทนเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน แต่ต่อมาเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการฯ
กลับยกค�ำอุทธรณ์ของนางหนุ่ม และกล่าวว่านายจ้างของเหยื่อซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุจาก
การท�ำงานต้องเป็นผู้จ่ายเงินทดแทนรายเงินให้แก่แรงงานเอง นางหนุ่มจึงอุทธรณ์ค�ำปฏิเสธของคณะกรรมการฯ
ทีว่ า่ แรงงานข้ามชาติไม่มสี ทิ ธิในกองทุนเงินทดแทนต่อศาลแรงงานภาค 5 แต่ศาลกลับพิพากษายืนตามคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน เดือนสิงหาคม 2551 นางหนุ่มยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งเพื่อให้แรงงานข้ามชาติ
มีสิทธิในกองทุนเงินทดแทน แต่ยังไม่ได้ถูกไต่สวนจนปัจจุบันนี้ (พฤษภาคม 2555)
กรณีของนางหนุ่มได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกลุ่ม
นักสิทธิมนุษยชนและสหภาพแรงงาน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ยังท�ำให้มีการประชุมเพื่อเจรจาหา
แนวทางในหลายต่อหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเลขาธิการส�ำนักงาน
ประกันสังคม และเมือ่ เดือนเมษายน 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอแนะให้มกี ารเพิกถอนหนังสือ
เวียน รส.0711/ว.751 เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติในเชิงระบบต่อแรงงานข้ามชาติและยังเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนางหนุ่มซึ่งกลายเป็นคนพิการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏการตอบกลับต่อ
ข้อเสนอดังกล่าว
ในช่วงเวลาไม่ห่างกันมากนัก กลุ่มของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งนางหนุ่มได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่เมื่อ
เดือนเมษายน 2551 เพือ่ ขอให้ศาลมีคำ� สัง่ เพิกถอนหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ลือกปฏิบตั ิ
และขัดต่อหลักการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าศาลปกครองปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีดังกล่าว ด้วยเห็นว่า
คดีลกั ษณะนีไ้ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและเป็นอ�ำนาจของศาลแรงงาน กลุม่ ของแรงงาน
ข้ามชาติยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ศาลปกครองสูงสุดมีค� ำสั่งยืนตาม
ศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับฟ้องไว้พิจารณาและจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบบความในเดือนธันวาคม
กลุ่มของแรงงานข้ามชาติกลุ่มเดิมยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเพื่อให้ศาลเพิกถอนหนังสือเวียนดังกล่าว
ซึ่งรับค�ำร้องไว้พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2552 พร้อมทั้งส่งเรื่องไปให้ศาลแรงงานภาค 5 เป็นผู้พิจารณา ในเดือน
กันยายน 2552 ศาลแรงงานภาค 5 มีค�ำพิพากษายกฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีค�ำสั่งเพิกถอนหนังสือเวียนที่เลือกปฏิบัติ
ดังกล่าวโดยศาลเห็นว่า “ประเด็นความชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของหนังสือเวียนดังกล่าวนัน้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งท�ำให้นางหนุ่มและพวกไม่มีอ�ำนาจฟ้อง” (HRDF, 2010)
ล่าสุดนางหนุ่มยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2555) คดีนี้ยังอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยสรุป การต่อสู้ของนางหนุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ถูกน�ำมาใช้เป็น
ประสบการณ์และเป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อที่จะยุติการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ
ในเชิงระบบ และเพื่อที่จะรับรองการเข้าถึงสิทธิในกองทุนเงินทดแทนอย่างเป็นทางการ แต่การเคลื่อนไหวกรณี
นางหนุ่มก็ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควรในแง่ของการปฏิรูปนโยบายที่เกี่ยวข้อง
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นายแขก -- แรงงานข้ามชาติเชื้อสายมอญ แขนขวาถูกตัดจากเครื่องจักรโรงงาน
นายแขกบุญมา แรงงานข้ามชาติเชื้อสายมอญจากประเทศพม่าซึ่งท�ำงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนจากแผ่นยาง
และพลาสติกสังเคราะห์ เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท�ำงานและถูกเลือกปฏิบัติในการได้รับ
การคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน นายแขกท�ำงานได้ค่าจ้างวันละ 150 บาท ขณะที่ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำที่ก�ำหนด
ในปี 2551 อยู่ที่ 203 บาทต่อวัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 แขนขวาของนายแขกตั้งแต่ข้อศอกลงไปถูกตัด หลังจาก
ที่เขาและลูกจ้างอีกคนพยายามยกแผ่นยางหนักกว่า 30 กิโลกรัมขึ้นเครื่องตัดในโรงงาน แพทย์วินิจฉัยว่านายแขก
สูญเสียของความสามารถทางกายภาพในการท�ำงานถึงร้อยละ 56 นายแขกจึงขอลาออกจากโรงงานและเรียกร้อง
เงินทดแทนจากนายจ้าง แต่นายจ้างกลับให้เงินมาเพียงแค่ 8,000 บาท
ในเดือนกรกฎาคม 2551 นายแขกแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวต่อส�ำนักงานประกันสังคมสมุทรสาคร แต่ไม่ได้รับ
การตอบกลับใดๆ นายแขกจึงยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังส�ำนักงานประกันสังคม ในเดือนธันวาคม 2551 ส�ำนักงาน
ประกันสังคมออกค�ำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างนายแขกร้อยละ 60 ในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 112 เดือน (หรือ
9.33 ปี) เป็นจ�ำนวนรวม 354,681.60 บาท นั่นคือ นายจ้างสามารถจ่ายได้เป็นงวด งวดละ 3,166.80 บาท/เดือน
จนกว่าจะครบตามจ�ำนวน นายแขกได้สอบถามถึงวิธกี ารของส�ำนักงานฯ ในการบังคับให้นายจ้างท�ำตามค�ำสัง่ ดังกล่าว
แต่กลับได้ค�ำตอบว่านายแขกต้องเจรจากับนายจ้างด้วยตัวเอง
นายแขกต้องการให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนเต็มจ�ำนวนเพือ่ จะได้เดินทางกลับประเทศพม่าในทันที แต่นายจ้าง
สามารถจ่ายได้แค่สูงสุด 70,000 บาทในแต่ละครั้งเท่านั้น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 นายแขกจึงยื่นค�ำฟ้องต่อ
ศาลแรงงานเพื่อร้องขอให้ศาลบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 534,425 บาท หลังจากที่มี
การเจรจาอย่างต่อเนื่อง ศาลแรงงานจึงมีข้อสรุปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติม
ให้แก่นายแขกจ�ำนวน 80,000 บาท โดยสรุป นายแขกได้รับเงินทดแทนทั้งหมด 150,000 บาท
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2552 ขณะที่นายแขกพยายามให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ตน นายแขก
ก็ได้ยื่นอุทธรณ์แนวปฏิบัติในหนังสือเวียนต่อคณะกรรมการกองทุนทดแทน เพื่อเรียกร้องเงินทดแทนจากกองทุนฯ
เช่นเดียวกับที่นางหนุ่มได้เคยด�ำเนินการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2552 คณะกรรมการฯ มีความเห็นยืนยัน
ในกรณีของนางหนุ่มว่า หนังสือเวียน รส.0711/ว.751 นั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และนายแขกเองก็ไม่เข้า
เงื่อนไขในการได้รับเงินทดแทนจากกองทุนฯ นายแขกอุทธรณ์ค�ำตัดสินของคณะกรรมการฯ ต่อศาลแรงงาน
ในเดือนธันวาคม 2552 และยืน่ ฟ้องต่อศาลฎีกาอีกครัง้ ในเดือนกรกฎาคม 2553 หลังจากทีถ่ กู ยกฟ้องในศาลแรงงาน
จนกระทั่งปัจจุบัน (พฤษภาคม 2555) คดีของนายแขกก็ยังไม่ได้รับการไต่สวน
ขณะเดียวกัน ภายหลังทีม่ กี ารปฏิเสธไม่รบั ค�ำร้องคดีทนี่ างหนุม่ ยืน่ ขอถอดถอนหนังสือเวียน รส.0711/ว.751
ในศาลปกครองชั้นต้น ปัจจุบันคดีของนางหนุ่มก็ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลฎีกาเช่นเดียวกัน
นอกจากนางหนุ่มแล้ว ก็ยังมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติอีกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนายแขกด้วย ที่ได้ยื่นค�ำร้องขอถอดถอนหนังสือ
เวียน รส.0711/ว.751 ต่อศาลปกครองกลางในเดือนมกราคม 2553 ครั้งนี้ศาลปกครองกลับรับพิจารณาคดีในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกันข้ามกับศาลปกครองสูงสุดที่ปฏิเสธว่าไม่มีอำ� นาจในการพิจารณาคดีในกรณีของนางหนุ่ม
แต่จนกระทั่งปัจจุบัน (พฤษภาคม 2555) ผลของการไต่สวนก็ยังไม่ปรากฏ
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สถานการณ์ของนางหนุ่มและนายแขกที่กล่าวมาในข้างต้น แสดงอย่างเห็นได้ชัดว่า กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
เป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคล 10 กลุ่ม3 ที่ “มักถูกเลือกปฏิบัติ ถูกลดคุณค่า ถูกละเมิดสิทธิ และถูกปิดกั้นโอกาสที่จะได้ใช้
ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนเองพึงมีพึงได้ อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ จนถูกเบียดขับให้อยู่ ‘ชายขอบ’ ของสังคม”
ตามค�ำนิยามและการจัดประเภทของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ภายใต้นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ได้ถูกน�ำเสนอต่อรัฐบาลโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2551
(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
นอกจากนี้ คนชายขอบ (marginalised people) ดังเช่น นางหนุ่มและนายแขก ก็ยังด้อยโอกาส ไม่อยู่ใน
ศูนย์กลางของการพัฒนา และไม่ได้รับความเอาใจใส่จากสังคมและรัฐเมื่อเปรียบเทียบในสถานการณ์เดียวกันกับ
คนกลุ่มอื่นๆ ของสังคมไทยอีกด้วย อาทิ แรงงานที่มีสัญชาติไทย หรือนักธุรกิจชาวต่างชาติ (พันธุ์ทิพย์, 2552)
ความด้อยโอกาสที่ท�ำให้มนุษย์กลายเป็นคนชายขอบสามารถจ�ำแนกตามข้อเท็จจริงได้เป็น 3 กรณี กล่าวคือ
(1) ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม (2) ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และ (3) ความด้อยโอกาส
ทางกฎหมาย ความด้อยโอกาสอาจมีที่มาจากหลายสาเหตุ อาทิ เพราะอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลจึงมิได้เรียนสูงๆ
จึงขาดการศึกษา ท�ำให้ขาดโอกาสที่จะท�ำงานที่ดีและมีรายได้ที่ดี หรือเพราะร่างกายพิการจึงไม่อาจเรียนได้
จึงไม่สามารถท�ำงานได้ หรือแม้จะเรียนได้กย็ งั มีขอ้ จ�ำกัดในการท�ำงาน หรือเพราะเป็นคนในกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ ขี อ้ จ�ำกัด
ทางภาษาและวัฒนธรรม จนขาดโอกาสทางการศึกษาและการท�ำงาน (พันธุ์ทิพย์, 2552)
เมื่อมองย้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางหนุ่มและนายแขกแล้ว ทั้งสองคนประสบ ความด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม อย่างชัดเจน เนือ่ งจากทัง้ สองคนถูกกีดกันในการเข้าถึงทรัพยากร และไม่มสี ว่ นร่วมในการก�ำหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบกับตน และยังถูกมองว่าเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรหรือ
แรงงานในระบบเศรษฐกิจเท่านัน้ ส่วนความด้อยโอกาสทางสังคมในกรณีของนางหนุม่ และนายแขกส่วนหนึง่ เกิดจาก
ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมต่อแรงงานข้ามชาติว่ามีความต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคม
นอกจากนี้ กรณีของทัง้ คูย่ งั แสดงให้เห็นถึงความด้อยโอกาสทางกฎหมายอีกด้วย โดยปกติแล้ว กฎหมายเป็น
ได้ทั้งกลไกในการขจัดความด้อยโอกาสให้แก่คนชายขอบ และกลไกในการสร้างความด้อยโอกาสท�ำให้คนตกเป็น
คนชายขอบ ในขณะเดียวกัน ความด้อยโอกาสทางกฎหมายยังหมายถึงการถูกกีดกันในเชิงระบบทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้
กับคนทุกกลุ่มในสังคมไทย ซึ่งการศึกษานี้จะขอเน้นไปที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสถานะบุคคล หรือกลุ่มที่เรียกว่า “แรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นใน
ลักษณะไม่ปกติ (irregular migrants)” ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ ได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อ
กล่าวถึงการได้รับความคุ้มครองทางสังคม คนเหล่านี้ยังมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศต้นทางอย่างชัดเจน และไม่มี
ความผสมกลมกลืนกับสังคมไทย เห็นได้จากภาษา วัฒนธรรม หรือยังมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศต้นทาง เป็นต้น
ความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคมเช่นนี้ ท�ำให้พวกเขามักจะประสบปัญหาในการด�ำรงชีวิต

3

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะจากการจัดประเภทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ (1) กลุ่มเด็กเยาวชน (2) กลุ่มผู้หญิง
(3) กลุ่มผู้สูงอายุ (4) กลุ่มผู้พิการ (5) กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไทยพลัดถิ่น (6) กลุ่มชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน
(7) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ (8) กลุ่มแรงงานนอกระบบ (9) กลุ่มคนใน 4 จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ
(10) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ
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ในประเทศไทยพบแรงงานข้ามชาติทยี่ า้ ยถิน่ ในลักษณะไม่ปกติ (irregular migrants) แต่ได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ภายใต้นโยบายแรงงานของรัฐบาลไทยอยู่ 2 กลุม่ ใหญ่ กล่าวคือ (1) แรงงานข้ามชาติทผี่ า่ นพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศ
ต้นทางแล้ว แต่ยังเสี่ยงที่จะตกเป็นคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลอีกครั้ง และ (2) แรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางแล้ว โดยหลักการคนเหล่านี้สมควรได้รับ
การปฏิบตั จิ ากประเทศไทยด้วยยุตธิ รรมและเท่าเทียม เนือ่ งจากได้แก้ไขสถานะทีผ่ ดิ กฎหมายแล้ว จึงไม่มเี หตุทจี่ ะถูก
จ�ำกัดสิทธิเสรีภาพอีกต่อไป หลักการดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศอืน่ ๆ ปฏิบตั ติ อ่ คนสัญชาติไทยทีอ่ าศัยหรือไปท�ำงาน
ณ ประเทศนั้นๆ ในลักษณะเดียวกันตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วย “หลักต่างตอบแทน (reciprocity)”
แต่ตอ้ งยอมรับว่าการคุม้ ครองคนต่างชาติในความเป็นจริง โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติทแี่ ม้จะผ่านการพิสจู น์สญ
ั ชาติ
กับประเทศต้นทางแล้วนั้น มิได้เป็นไปตามหลักการที่วางไว้
นอกจากนี้ แม้พวกเขาจะได้รบั การรับรองสถานะเป็น ‘คนชาติ’ จากประเทศต้นทางแล้วแต่ยงั คงมีความเสีย่ ง
ที่จะประสบปัญหาสถานะบุคคลได้อีก เนื่องจากสถานการณ์จริงหลายประการที่จะเป็นสาเหตุในการกลับเข้าสู่วงจร
ของความเป็นคนผิดกฎหมายและอาจจะท�ำให้ตกเป็นคนไร้สัญชาติในที่สุด ดังนี้
แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางแล้วแต่ไม่ต่อใบอนุญาตท�ำงาน มีตัวอย่างมากมาย
จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ที่พบว่าแรงงานจ�ำนวนมากที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง แต่ไม่ได้
ไปต่อใบอนุญาตท�ำงานตามก�ำหนดเวลา 1 ปี สาเหตุอาจจะมาจากความไม่รู้ขั้นตอน หรือแรงงานได้เปลี่ยนงานหรือ
เปลี่ยนนายจ้างไปแล้ว หรือทั้งแรงงานและนายจ้างเห็นว่าขั้นตอนมีความยุ่งยาก เป็นต้น
แรงงานทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติจากประเทศต้นทาง อาศัยและท�ำงานในประเทศไทยจนครบ 4 ปี แต่ไม่กลับ
ประเทศต้นทาง เนือ่ งจากอาจสร้างครอบครัวกับคนสัญชาติไทยไปแล้ว หรืออาจต้องการอยูท่ ำ� งานต่อในประเทศไทย
แรงงานกลุ่มนี้ก็จะกลับกลายเป็นแรงงานใต้ดินที่ผิดกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง
แรงงานทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติจากประเทศต้นทางแล้ว แต่ประเทศดังกล่าวกลับมิใช่ประเทศเจ้าของสัญชาติ
ทีแ่ ท้จริง เรียกได้วา่ เป็นสถานการณ์พเิ ศษ ซึง่ สะท้อนว่า ควรต้องทบทวนกระบวนการท�ำให้แรงงานข้ามชาติมสี ถานะ
ทีถ่ กู กฎหมาย (การขึน้ ทะเบียนแรงงานและการพิสจู น์สญ
ั ชาติ) ทีอ่ าจจะยังไม่ตอบสนองต่อความเป็นจริงของประชากร
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เช่น พบแรงงานเชื้อชาติจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ยอมขึ้นทะเบียนเป็น
แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า เพราะต้องการเข้าสู่ความเป็นคนที่ถูกกฎหมายและมีเอกสารพิสูจน์ตน ภายหลัง
ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับทางการพม่า แม้จะไม่สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้เลย ปัจจุบันถือหนังสือเดินทางชั่วคราว
ที่ออกโดยประเทศพม่า (บงกช, 2553ข)
โจทย์ที่ต้องทบทวนเพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหาคือ เมื่อครบก�ำหนด 4 ปีของการท�ำงานในประเทศไทย
พวกเขาจะเดินทางกลับประเทศพม่า หรือประเทศจีน หรือยังอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายต่อไป??
แรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบทความชิ้นนี้
แม้จะได้รับการขึ้นทะเบียนตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาล และขออนุญาตท�ำงาน
ตามกฎหมายการท�ำงานของคนต่างด้าว แรงงานเหล่านี้ก็ยังมีสถานะเป็น “คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับ” กล่าวคือ ได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
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แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายคนเข้าเมือง หมายความว่า แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้จะถูกจ�ำกัดให้อยู่ใน
พื้นที่ควบคุมไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศไทย
นางหนุ่มและนายแขกก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ดังนั้น ทั้งสองจึงยัง
ไม่สามารถมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศต้นทางได้ ตามที่ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751
อนึง่ ข้อจ�ำกัดของการเข้าหรือยังไม่เข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติมไิ ด้มาจากตัวแรงงานเพียงฝ่ายเดียว แต่การเจรจา
เพือ่ ให้เกิดกระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลประเทศต้นทางเองก็มคี วามล่าช้าและไม่ตอ่ เนือ่ ง
เช่นกัน

ภาพสะท้อนที่ 2: นโยบายที่ปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ
ของแรงงานข้ามชาติ
นโยบายการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติจากการท�ำงานของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ส�ำนักงานประกันสังคมได้ออกหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ว่าด้วย
แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยระบุว่า “แรงงานข้ามชาติ
ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยในสถานะของลูกจ้างมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน”
อย่างไรก็ตาม ในหนังสือเวียนดังกล่าวปรากฏเงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1. แรงงานข้ามชาติจะมีสทิ ธิในการได้รบั เงินชดเชยจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน
และเงินสงเคราะห์อื่นๆ จากกองทุนเงินทดแทนได้ ก็ต่อเมื่อ:
(ก) มีหลักฐานการจดทะเบียนแรงงานและมีใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) ที่ราชการออกให้มาแสดง
ประกอบกับหนังสือเดินทาง หรือใบส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
(ข) นายจ้างได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ตำ�่ กว่าค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ และแรงงานต้องยืน่ แบบ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย
2. ในกรณีแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท� ำงานไม่สามารถแสดงหลักฐาน
ข้างต้นได้ นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างเอง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดให้นายจ้างในที่ทำ� งานที่มีแรงงาน
จ�ำนวนหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นขึ้นไป (ในจ�ำนวนที่จ�ำกัด) มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทนที่อยู่ภายใต้
ความดูแลของส�ำนักงานประกันสังคม เงินสมทบของนายจ้างเหล่านี้จะถูกจ่ายให้แก่แรงงาน (หรือผู้ติดตาม)
เมือ่ เกิดความเจ็บป่วย หรือสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวติ จากการท�ำงาน แรงงานผูป้ ระกันตนจะได้รบั ค่ารักษาพยาบาล
เงินทดแทนการขาดรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาและฟื้นฟูจากความพิการ ตามลักษณะการบาดเจ็บ ในกรณี
ทีแ่ รงงานผูป้ ระกันตนเสียชีวติ ผูต้ ดิ ตามจะได้รบั ค่าท�ำศพและเงินสงเคราะห์ ดังนัน้ เมือ่ นายจ้างมีหน้าทีส่ ง่ เงินสมทบ
เข้าสู่กองทุนเงินทดแทนแล้ว กองทุนก็มีหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยโดยตรงให้แก่แรงงานมิใช่แก่นายจ้าง
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ดังที่ได้กล่าวข้างต้น นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน มิเช่นนั้น นายจ้างจะต้อง
โทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส�ำนักงานประกันสังคมจึงต้องกวดขันว่านายจ้าง
จ่ายเงินสมทบดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ก็ต้องบังคับใช้อ�ำนาจเพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบของนายจ้าง โดยสรุปแล้ว
ระบบของการจ่ายเงินทดแทนเมื่อแรงงานประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงานถูกก�ำหนดอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติเงินทดแทน ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ที่บริหารจัดการโดยส�ำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกันยายนและสิงหาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ประชุมหารือ
เพือ่ สร้างกรอบความคุม้ ครองภายใต้พระราชบัญญัตเิ งินทดแทนให้แก่แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือ่ นบ้านในกรณี
ทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงาน บันทึกการประชุมแสดงให้เห็นการโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุมเพือ่
หาข้อสรุปว่าแรงงานกลุ่มใดควรได้รับเงินทดแทนกรณีดังกล่าว การถกเถียงทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดค้านการสร้าง
ระบบเฉพาะส�ำหรับการจ่ายเงินทดแทนให้แก่แรงงานในกรณีทไี่ ด้รบั อุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยเนือ่ งจากการท�ำงานจึงเป็น
ประเด็นมาโดยตลอด และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ส�ำนักงานประกันสังคมได้ออกหนังสือเวียน รส.0711/ว.751
ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยดังที่ได้กล่าวในข้างต้น
เงื่อนไขที่ถูกระบุในหนังสือเวียนดังกล่าว หมายความว่า แรงงานข้ามชาติส่วนมากในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ
ในกองทุนเงินทดแทนนี้ เนื่องจากไม่สามารถท�ำตามเงื่อนไขที่ถูกก�ำหนดไว้ในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ได้ ดังนี้
ประการแรก แรงงานไม่เพียงแค่ต้องมีใบอนุญาตท�ำงานเท่านั้น แต่ยังต้องมีหนังสือเดินทาง หรือใบส�ำคัญ
ประจ�ำตัวคนต่างด้าวอีกด้วย เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ขณะที่ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติประมาณ
ร้อยละ 34 ของแรงงานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทย ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ (ดูรูปที่ 2
หน้า 278) จึงยังไม่สามารถมีเอกสารดังที่ได้กล่าวมาได้
ประการที่สอง นายจ้างของแรงงานข้ามชาติต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน แต่สำ� นักงานประกัน
สังคมกลับไม่อนุญาตให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวหากลูกจ้างยังไม่ได้รับหนังสือเดินทาง แม้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนเงินทดแทนจะก�ำหนดความรับผิดชอบของนายจ้างในการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ไว้ อีกทั้งยังเป็นหน้าที่ของ
ส�ำนักงานประกันสังคมในการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบก็ตาม4
ประการสุดท้าย แรงงานจ�ำต้องจ่ายภาษีเพื่อเข้าถึงกองทุนฯ โดยแรงงานต้องลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขประจ�ำ
ตัวผู้เสียภาษีก่อน แต่แรงงานข้ามชาติที่แม้จะขึ้นทะเบียนแรงงานแล้วก็ยังไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากขาดเอกสาร
พิสูจน์ตนจากประเทศต้นทาง หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการเสียภาษี
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้หนังสือเวียน
รส.0711/ว.751 ได้ ดังนั้น เมื่อแรงงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท�ำงาน นายจ้างจึงต้อง
รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนให้แก่แรงงานแทนกองทุนฯ ตามทีป่ รากฏในหนังสือเวียนดังกล่าว ส�ำนักงานประกันสังคม
ยังยืนยันว่า ตามมาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.เงินทดแทน ได้ให้อ�ำนาจส�ำนักงานฯ บังคับนายจ้างให้รบั ผิดชอบต่อสถานการณ์

4

ถ้าหากนายจ้างไม่ได้จา่ ยเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนและแรงงานต้องประสบอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยจากการท� ำงาน ส�ำนักงานประกัน
สังคมสามารถเรียกเก็นเงินสมทบย้อนหลังจากนายจ้างได้ และทางกองทุนฯ ก็จะจ่ายเงินทดแทนโดยตรงให้แก่แรงงาน อย่างไรก็ตาม
การเก็บเงินสมทบย้อนหลังดังกล่าวไม่เคยเรียกร้องได้ในความเป็นจริง
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ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ยังให้อำ� นาจส�ำนักงานในการสร้างระบบอย่างไม่เป็นทางการเพือ่ ชดเชยให้แก่แรงงานข้ามชาติทเี่ ป็น
เหยื่อจากอุบัติเหตุ นอกจากเงินทดแทนแล้ว นายจ้างยังต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นอีกด้วย เนื่องจาก
ประกันสุขภาพของแรงงานภายใต้โครงการของกระทรวงสาธารณสุขนัน้ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่า นายจ้างส่วนใหญ่ไม่สามารถท�ำตามข้อก�ำหนดในการรับผิดชอบแรงงาน
ข้ามชาติที่ระบุในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ได้ ดังข้อความในบันทึกข้อความจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2554 ที่ว่า “แม้ว่าจะมีค�ำสั่งให้นายจ้างจ่าย นายจ้างก็มักจะหลบเลี่ยงไม่ด�ำเนินการตามค�ำสั่งหรือ
อาจหนีหายไป” แต่ดว้ ยแรงกดดันจากการเคลือ่ นไหวทัง้ ในประเทศไทยและระหว่างประเทศ เมือ่ เดือนธันวาคม 2552
คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจึงได้เห็นชอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงการการประกันอุบัติเหตุ
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ และเมื่อเดือนเมษายน 2553 กระทรวงแรงงานยังได้ออกแถลงข่าวว่าทางกระทรวงก� ำลัง
พยายามเร่งรัดโครงการดังกล่าวอยู่
ภายหลังจากการเจรจาอันยาวนาน เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2554 คณะรัฐมนตรีจงึ ได้มมี ติให้จดั ระบบการดูแล
ให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวและได้รบั อนุญาตท�ำงาน
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน โดยใช้ระบบประกันภัยซึง่ แยกต่างหากจากกองทุน
เงินทดแทน ในมติคณะรัฐมนตรียังมีการเน้นย�้ำว่า “สิทธิประโยชน์ของแรงงานที่จะได้รับต้องเทียบเท่าที่กองทุนเงิน
ทดแทนคุ้มครองคนไทย” โดยอ้างถึงอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 และกติการะหว่างประเทศอื่นๆ ที่ผูกพันรัฐไทย
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแต่ได้รับ
การผ่อนผันให้อาศัยอยูช่ วั่ คราวในประเทศไทยและได้รบั อนุญาตท�ำงาน ภายใต้การขึน้ ทะเบียนแรงงานในแต่ละครัง้
อีกด้วย โดยให้นายจ้างซือ้ ประกันให้แก่แรงงานต่างด้าวจากบริษทั ประกันภัยเอกชน และน�ำมาแสดงเพือ่ รับใบอนุญาต
ท�ำงานในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานประกันสังคมเป็นผูว้ นิ จิ ฉัยค่าทดแทน โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบั
บริษทั ประกันภัยเป็นผูจ้ า่ ยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิ โครงการดังกล่าวได้รบั การยอมรับมากกว่าทีจ่ ะให้แรงงาน
ข้ามชาติเข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทน ด้วยเหตุผลที่ให้ไว้ในมติคณะรัฐมนตรีว่า “การน�ำแรงงานต่างด้าวเข้าระบบ
กองทุนเงินทดแทนโดยจ่ายเงินสมทบเท่าอัตราคนไทย น่าจะเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของกองทุนเงินทดแทน”
(ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554)
ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2554 กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ “แนวทางจัดระบบการดูแลและคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีไ่ ด้รบั การผ่อนผันให้อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวและได้รบั อนุญาตท�ำงาน”
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และประกาศให้นายจ้างของแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวและได้รับอนุญาตท�ำงานนั้น ต้องด�ำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน
1. จัดท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
2. ประกันภัยดังกล่าวจะต้องคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานเดียวกับที่คนไทยได้รับภายใต้พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน
3. เมื่อมีการจัดท�ำประกันภัยแล้ว นายจ้างจะต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ท�ำงานของแรงงาน
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4. หากนายจ้างไม่จัดหาท�ำประกันภัยให้แก่แรงงาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนทั้งหมด
ให้แก่แรงงานและครอบครัว หากแรงงานประสบอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงาน ตามทีไ่ ด้กำ� หนด
ในหนังสือสั่งการของส�ำนักงานประกันสังคม
นอกจากนี้ ยังปรากฏประกาศกระทรวงแรงงานอีกหนึง่ ฉบับทีอ่ อกมาในวันเดียวกันเรือ่ ง “การก�ำหนดเงือ่ นไข
การรับประกันภัย เพื่อให้บริษัทที่รับประกันภัยจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตท�ำงาน” ซึ่งได้ก�ำหนดกลไกและจ�ำนวน
เงินทดแทนตามทีก่ องทุนฯ จะต้องจ่ายในมาตรฐานเดียวกับคนไทย อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดเกณฑ์ดงั กล่าวส�ำนักงาน
ประกันสังคมจะเป็นผู้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่ายเงินทดแทน แต่จนกระทั่งต้น พ.ศ. 2555 มีรายงานว่า
แรงงานเพียง 3,000 กว่าคนเท่านั้นที่ได้รับการจัดท�ำประกันภัย เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ก�ำหนดข้อบังคับให้
นายจ้างต้องท�ำประกันภัยให้แก่แรงงาน (Little Accident Cover for Migrant Labour, 9 January 2012)
หากมองย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม พ.ศ. 2553 ส�ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ อ อกประกาศเรื่ อ ง
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (น่าจะหมายรวมถึงแรงงาน
ที่ถูกน�ำเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ด้วย) โดยให้นายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 และเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อ
การขึ้นทะเบียนคือ ใบอนุญาตท�ำงานและหนังสือเดินทาง (หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับแรงงานไทย ประกาศดังกล่าวกลับยกเว้นการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้างของกิจการ
เพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ประกาศยังมิได้ขยายความไปถึงประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับ
การกองทุนเงินทดแทนและระบบประกันสังคม อีกทั้งมิได้กล่าวถึงการบริหารจัดการอุปสรรคอันจะเกิดจากเอกสาร
และการจ่ายผลประโยชน์ภายหลังที่แรงงานกลับประเทศต้นทางของตน

3. ข้อสังเกตเชิงนโยบายและการจัดการของรัฐไทยต่อแรงงานข้ามชาติ
ภาพสะท้อนของนโยบายการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติจากการท�ำงานดังที่กล่าวมา
ข้างต้นน่าจะเป็นผลมาจากนโยบายการบริหารจัดการการอพยพย้ายถิน่ ของประเทศไทยทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ งและไม่ครอบคลุม
มิติอื่นๆ นอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

3.1 นโยบายด้านการอพยพย้ายถิ่นของประเทศไทย
กว่า 20 ปีแล้วที่ประเทศไทยไม่เคยพัฒนานโยบายการย้ายถิ่นแบบองค์รวมระยะยาว ที่ครอบคลุมทั้งมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชน แต่กลับถือความส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการ
แรงงานข้ามชาติ ส�ำคัญยิ่งกว่าความมั่นคงของมนุษย์และหลักนิติธรรม (Hall, 2011; Huguet, 2008:8) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการย้ายถิ่นในระยะยาวที่จะรับมือ
กับปัญหาความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง (Rukumnuaykit, 2009:12) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–2559) ก็ยังมีความคลุมเครือในประเด็นดังกล่าว แม้รัฐบาลจะตระหนักแล้วว่า
ความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมิใช่สถานการณ์ชั่วคราว
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ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533–2542) ประเทศไทยเริ่มยอมรับการปรากฏตัวของแรงงานอพยพ
ย้ายถิน่ ทักษะฝีมอื ต�ำ่ จากประเทศเพือ่ นบ้าน คือ กัมพูชา ลาว และพม่า เข้ามาอยูใ่ นประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วง
ที่การพัฒนาเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตสูง และขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือต�ำ่ จ�ำนวนมาก กฎหมายการจ้างงาน
ก็ยงั คงเข้มงวดและไม่อนุญาตให้มกี ารน�ำเข้าแรงงานเหล่านีอ้ ยูด่ ี ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายลักลอบน�ำเข้าแรงงานจึงเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนการน�ำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย และเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการแรงงานทักษะฝีมือต�่ำของตลาดแรงงานไทยเสียเอง
เพียงไม่กี่ปี ความตึงเครียดอันเกิดจากประเด็นความมั่นคงของชาติ ความจ�ำเป็นในเชิงเศรษฐกิจ และ
ความต้องการแรงงานของกลุ่มนายจ้าง ท�ำให้เกิดการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติแบบ
“กึง่ ถูกกฎหมาย” ผ่านมติคณะรัฐมนตรีทอี่ นุญาตให้ “แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย” มาขึน้ ทะเบียนให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถท�ำงานในประเทศไทยได้ 1–2 ปี ในฐานะ “กรรมกร” หรือ “คนรับใช้ในบ้าน” แม้มกี ารขึน้ ทะเบียน
แรงงานแล้วก็ตาม แต่แรงงานเหล่านีก้ ย็ งั คงมีสถานะ “เข้าเมืองผิดกฎหมายและรอการส่งกลับ” อยูเ่ ช่นเดิม เนือ่ งจาก
ประเด็นของการเข้าเมืองในลักษณะทีไ่ ม่ปกติ เสรีภาพในการเคลือ่ นไหวจึงถูกจ�ำกัดอย่างมากมาย รวมถึงการถูกปฏิเสธ
ในการได้รับการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานด้วย (Hall, 2011)
รูปที่ 1 การประมาณตัวเลขแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2554
9%

34%

57%

MOU
จำนวนแรงงาน รวม 1,112,537 คน

ที่มา: Archavanitkul, 2009. และ International Organization for Migration, 2011.

จำนวนแรงงานขามชาติ

ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 รัฐบาลประกาศให้มีจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
และเปิดโอกาสให้แรงงานทีไ่ ร้เอกสารพิสจู น์ตนสามารถเข้าสูก่ ารขึน้ ทะเบียนได้ (Archavanitkul, 2009; Hall, 2011)
แรงงาน 1,011,4432,500,000
คน ได้รับการจดทะเบียนระหว่าง 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2554 (IOM, 2011)
(รูปที่ 1) ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนแรงงาน ตัวเลขของแรงงานทีม่ าต่ออายุใบอนุญาตท� ำงาน
นำเขาตาม MOU
2,000,000
จะมีจำ� นวนลดลงเสมอ
และแรงงานจ�ำผนวนมากมั
านการพิสูจนกสจะเปลี
ัญชาติ ย่ นงานและเปลีย่ นนายจ้าง ส่งผลให้พวกเขากลับเข้าสูส่ ภาวะ
ผิดกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่แรงงานรวมถึ
นายจ้ยนางส่วนหนึ่งมักจะปฏิเสธการขึ้นทะเบียนแรงงาน หรือต่ออายุ
แรงงานที่ขึ้นงทะเบี
1,500,000
ใบอนุญาตท�ำงาน เนื
่องจากกระบวนการจดทะเบียนแรงงานมีความยุ่งยาก สับสน และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
โดยที่แรงงานอีกจ�ำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนได้ เนื่องจากเพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทย
(Chantavanich et1,000,000
al., 2007; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552)
500,000
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การทีแ่ รงงานขึน้ ทะเบียนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิแรงงานได้จริงในทางปฏิบตั ิ รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อแรงงานทีไ่ ม่จดทะเบียนและนายจ้าง และการละเมิดสิทธิแรงงานโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั เสียเอง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นท�ำให้ระบบ
การจัดการแรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นมีความอ่อนแอลง (Hall, 2011:18)
ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2542 ขณะที่ ก ระบวนการจดทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วย้ า ยถิ่ น ทั ก ษะฝี มื อ ต�่ ำ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างต่อเนือ่ งเป็นระยะๆ การเจรจาระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และพม่า เกีย่ วกับการร่วมมือเพือ่ ท�ำให้แรงงานจาก
ประเทศเหล่านี้มีสถานะที่ถูกกฎหมายก็เริ่มต้นขึ้น การเจรจาดังกล่าวน�ำไปสู่การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการจ้างงานกับประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ในช่วง พ.ศ. 2545–2546 (Rukumnuaykit, 2009:10)
แนวทางสองประการทีท่ ำ� ให้แรงงานทีย่ า้ ยถิน่ ในลักษณะไม่ปกติเหล่านีม้ สี ถานะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย คือการพิสจู น์
สัญชาติของแรงงานจดทะเบียนทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย เพือ่ ให้ตวั แรงงานได้รบั สถานะทีถ่ กู กฎหมาย และมีเอกสารพิสจู น์
ตนอย่างเป็นทางการที่ออกโดยประเทศต้นทาง5 และการน�ำเข้าแรงงานที่มีสถานะที่ถูกกฎหมายจากประเทศ
เพือ่ นบ้านโดยตรง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวย้ายถิน่ ทีไ่ ด้พำ� นักอยูใ่ นประเทศไทยแล้วจะด�ำเนินการต่อในอนาคต
ก็ต่อเมื่อสองวิธีการข้างต้นไม่บรรลุผล
นอกจากนี้ การจับกุมและการส่งกลับแรงงานข้ามชาติที่ไร้เอกสารพิสูจน์ตนก็ยังคงด�ำเนินต่อไปอย่างเข้มงวด
ในเวลาเดียวกัน (Hall, 2011) ตัวเลขล่าสุดเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จากส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการ
จัดหางาน กระทรวงมหาดไทย ระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติจ�ำนวน 631,7736 คน จากแรงงานที่ขึ้นทะเบียนจ�ำนวน
1,011,443 คน ทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติกบั ประเทศต้นทางแล้ว รวมกับแรงงานน�ำเข้าอย่างถูกกฎหมายผ่านช่องทาง
ของ MOU อีกจ�ำนวน 101,0947 คน หมายความว่า โดยสรุปแล้วมีแรงงานจ�ำนวน 379,670 คน (หรือประมาณ 34%
ของแรงงานจดทะเบียนทัง้ หมดในประเทศไทย) ทีย่ งั คงมีสถานะเป็นแรงงานทีจ่ ดทะเบียนแต่ยงั มีสถานะทางกฎหมาย
ที่ไม่ปกติ (IOM, 2012) (ดูรูปที่ 2)

5

ในส่วนหนึ่งของกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประเทศต้นทางเพื่อพิสูจน์ตนและ
รับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือส�ำคัญประจ�ำตัว หลังจากนั้น แรงงานก็จะต้องขอวีซ่าเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2
ปีในเบื้องต้น (วีซ่าดังกล่าวสามารถขยายต่อไปได้อีก 2 ปี หลังจากนั้นแรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นระยะเวลา 3 ปี) และ
เปลีย่ นสถานะเป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมาย และเมือ่ แรงงานผ่านกระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติแล้ว แรงงานจะมีสทิ ธิตา่ งๆ เพิม่ ขึน้ อาทิ ประกัน
สังคม เงินทดแทนเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และเสรีภาพในการเดินทางทั่วประเทศไทย และ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทางด้วย
6 565,669 คน จากประเทศพม่า 34,999 คน จากประเทศลาว และ 31,105 คน จากประเทศกัมพูชา (IOM, 2012)
7 69,829 คน จากประเทศกัมพูชา 23,985 คน จากประเทศลาว และ 7,280 คน จากประเทศพม่า (IOM, 2012) จากงานวิจัยเสนอว่า
แรงงานจากกัมพูชาและลาวจ�ำนวนมากที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมาก่อนมักจะกลับสู่สถานะผิดกฎหมายอีกครั้ง เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ยุ่งยากเพื่อท�ำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เงื่อนไขดังกล่าวหมายรวมถึงการเปลี่ยนนายจ้าง การขาดความรู้เกี่ยว
กับหน้าที่ตามกฎหมาย และการเข้ามายุ่งเกี่ยวในกระบวนการของนายหน้าผิดกฎหมาย (Vasuprasat, 2008)
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จำนวนแรงงาน รวม 1,112,537 คน

รูปที่ 2 จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตท�ำงานจ�ำแนกตามสถานะที่ขึ้นทะเบียน
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554)
2,500,000

จำนวนแรงงานขามชาติ

2,000,000

นำเขาตาม MOU
ผานการพิสูจนสัญชาติ
แรงงานที่ขึ้นทะเบียน
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500,000
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ที่มา: IOM, 2012.

กระบวนการท�ำให้แรงงานข้ามชาติมีสถานะที่ถูกกฎหมายได้เพิ่มทั้งความมั่นใจ และท�ำให้แรงงานสามารถ
เข้าถึงสิทธิตา่ งๆ ได้มากขึน้ เมือ่ สถานะทางกฎหมายพัฒนาขึน้ แรงงานข้ามชาติทถี่ กู กฎหมายอย่างสมบูรณ์จะมีสทิ ธิ
เข้าถึงประกันสังคม การชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน และสามารถขอใบอนุญาตในการขับขี่ได้ และ
สามารถเดินทางได้อย่างอิสระทั่วประเทศไทย รวมถึงการเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางอย่างถูกกฎหมายด้วย
นอกจากนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า ได้พยายาม
ท�ำให้กระบวนการท�ำให้แรงงานข้ามชาติมสี ถานะทีถ่ กู กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึน้ เรือ่ ยๆ (Hall, 2011) แต่ยงั คง
มีความท้าทายหลายด้านทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้กระบวนการท�ำให้แรงงานข้ามชาติมสี ถานะทีถ่ กู กฎหมาย ดังนี้ (Hall, 2011;
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552: 64-70)
(1) ความซับซ้อนของกระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติและกระบวนการน�ำเข้าแรงงาน ตลอดจนการไม่มจี ดุ บริการ
การพิสูจน์สัญชาติแบบเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว
(2) ขาดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการ และสิทธิที่แรงงานจะได้หลังจากกลายเป็น
แรงงานที่ถูกกฎหมาย
(3) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการที่ถูกเรียกในราคาสูงจากนายหน้าผิดกฎหมาย
(4) ขาดการเชื่อมต่อของกระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับกระบวนการทางทะเบียนราษฎรในประเทศต้นทาง
(5) การขาดการคุ้มครองสิทธิที่แท้จริงหลังกระบวนการ
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ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้ยนื ยันว่าจะไม่มกี ารขึน้ ทะเบียนแรงงานข้ามชาติทไี่ ร้เอกสารพิสจู น์ในประเทศไทย
ในอนาคตอีก แรงงานเหล่านี้ควรจะกลับประเทศต้นทาง หากไม่เป็นโดยความสมัครใจก็จะต้องถูกส่งกลับในที่สุด
และหากมีความประสงค์จะเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย แรงงานก็จะต้องถูกน�ำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายตามช่องทาง
ตามบันทึกข้อตกลงของรัฐบาลสองประเทศเท่านั้น (Archavanitkul & Hall, 2011)
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้รณรงค์เพื่อเรียกร้องให้มีการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวย้ายถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่นายจ้างก็เรียกร้องให้มีการจดทะเบียนแรงงานครั้งใหม่เช่นกันเพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนแรงงานทักษะต�ำ่ ทีม่ มี าโดยตลอด ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีจงึ มีมติอนุมตั ิ
ให้มกี ารเปิดลงทะเบียนแก่แรงงานอีกครัง้ และยอมให้แรงงานเหล่านีเ้ ข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติดว้ ย การเปลีย่ น
ในเชิงนโยบายครั้งนี้สร้างความยินดีให้แก่นายจ้าง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน และตัวแรงงานเอง แม้นโยบาย
ในการบริหารจัดการการอพยพย้ายถิ่นของไทยจะยังคงเป็นนโยบายระยะสั้นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็ตาม
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลไทยก็ประกาศยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่มีการเปิดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีก
ในอนาคต
มาตรการอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการกับปัญหาการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวมีความจ�ำเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากการที่รัฐบาลให้ค�ำมั่นต่อการสร้างมาตรการที่ชัดเจนในการท�ำให้แรงงานข้ามชาติมีสถานะ
ถูกกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 ท�ำให้มีแรงงานข้ามชาติสามารถ
เข้าสู่การมีเอกสารพิสูจน์ตนได้เกือบ 2 ล้านคน อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

3.2 การให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
(1) มาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานข้ามชาติ อนุสัญญาว่าด้วย
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (การชดเชยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ) ค.ศ.1925 (Equality of Treatment (Accident
Compensation) Convention (in 1925) or ILO C-19 ซึ่งรัฐบาลของทั้งประเทศไทยและประเทศพม่าต่างก็ได้
ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญา ILO C-19 ในข้อ 1 แห่งอนุสัญญาดังกล่าวระบุว่า
1. แต่ละสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีไ่ ด้ลงนามเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ต้องปฏิบตั ิ
ต่อคนชาติของรัฐภาคีอื่นรวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน
เทียบเท่าการปฏิบัติต่อคนชาติของรัฐตนในประเด็นการจ่ายเงินทดแทนให้แก่คนท�ำงาน
2. แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามควรจะได้รับหลักประกันส�ำหรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันดังกล่าวโดย
ปราศจากเงื่อนไข ดังเช่นผู้ที่พ�ำนักอยู่ในรัฐนั้นๆ ได้รับ8
เมื่อ พ.ศ. 2528 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติที่ 40/144 เห็นชอบปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลซึ่งมิใช่คนชาติของประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ (Declaration on the Human Rights of Individuals
who are not Nationals of the Country in Which They Live) บทบัญญัติข้อ 8 (C) ระบุไว้ว่า “แรงงานต่างด้าว

8

อย่างไรก็ตาม ขอบเขตที่เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานข้ามชาตินั้นจะครอบคลุม
ไปถึงแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติหรือไม่ ยังเป็นข้อโต้เถียงจนกระทั่งปัจจุบัน (Kapuy, 2009; Schoukens and Pieters,
2004; Schoukens, 2004).
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ทุกคนควรที่จะสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ได้อย่างเต็มที่... (c) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสาธารณสุข สิทธิในการ
ได้รับการรักษาพยาบาล สิทธิในหลักประกันสังคม และสิทธิในสวัสดิการทางสังคม...อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมจ่าย ซึ่งรัฐไม่ควรแบกรับภาระที่เกินความจ�ำเป็น”
(General Assembly, 1985)
นอกจากนี้ ในข้อ 27, 28, 43 และ 45 แห่งอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิก
ในครอบครัว (International Convention on the Rights of Migrant Workers and their Families) ยังได้วาง
ภารกิจให้แก่รัฐภาคีว่า แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวทุกคนควรได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเต็มที่
ไม่ต่างจากคนชาติของรัฐนั้นๆ และหากความคุ้มครองดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นจริงได้ แรงงานข้ามชาติและสมาชิก
ในครอบครัวก็ควรที่จะได้หลักประกันว่าสวัสดิการที่เท่าเทียมกันจะถูกชดเชยภายใต้มาตรการอื่นๆ (General
Assembly, 1990)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเองก็มีมาตรฐานมากมายเพื่อการคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานข้ามชาติ
เหล่านี้ (ILO, 2011:5) เครื่องมือก�ำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความนี้มากที่สุด คือ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกัน (การชดเชยในกรณีทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุ) พ.ศ. 2468 (Equality of Treatment
(Accident Compensation) Convention (in 1925) or ILO C-19) ซึ่งรัฐบาลทั้งไทยและพม่าต่างลงนามเป็นภาคี
ในอนุสัญญา ILO C-19 ดังที่เน้นย�้ำในข้างต้น
แม้จะมีมาตรฐานระหว่างประเทศที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในความเป็นจริงแรงงานข้ามชาติทั่วโลก โดยเฉพาะ
แรงงานข้ามชาติทยี่ า้ ยถิน่ ในลักษณะไม่ปกติ (irregular migrant workers) ก็ยงั คงประสบปัญหาต่อเนือ่ งในการเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังช่วงเวลาของการอพยพย้ายถิน่ แรงงานเหล่านีม้ กั จะถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงการคุม้ ครอง
ทางสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศผู้รับแรงงาน หรือไม่ก็มักจะถูกจ้างงาน
ในภาคธุรกิจนอกระบบหรือในภาคส่วนอื่นๆ ที่ทำ� ให้ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองดังกล่าว นอกจากนั้น ยังพบว่า
มีชอ่ งว่างขนาดใหญ่ระหว่างการมีสทิ ธิในการคุม้ ครองทางสังคมของแรงงาน และการเข้าถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั ผลตอบแทน
หรือการชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน สถานการณ์ทั่วโลกยังพบว่าการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกว่าด้วยการคุ้มครอง
ทางสังคมยังคงขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคธุรกิจทีย่ งั ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติ (Cholewinski, 2005;
Cuddy et. al., 2006; ISSA, 2011; Kulke, 2006)
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางมักจะจ�ำกัดความคุ้มครองทางสังคมต่อแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากไม่มี
มาตรการเฉพาะในการอ�ำนวยความสะดวกให้แรงงานสามารถเข้าถึงผลตอบแทนหรือการชดเชย เมือ่ ต้องอพยพย้าย
ถิน่ ไปสูอ่ กี ประเทศหนึง่ หรือหากต้องเดินทางกลับประเทศแม่กต็ าม เนือ่ งจากการคุม้ ครองทางสังคมเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในระยะยาว หมายถึงการชดเชยเมื่อพิการหรือได้รับโรคติดต่อ รวมทั้งการได้รับบ�ำนาญ ประเทศที่รับรอง
สิทธิเหล่านีอ้ าจไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของแรงงานก็เป็นได้ และแรงงานข้ามชาติเองก็มกั จะอพยพเคลือ่ นย้ายอยูเ่ สมอ
จึงเข้าสู่ระบบประกันสังคมที่มีแตกต่างไปในแต่ละประเทศ ดังนั้น การก้าวข้ามอุปสรรคจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็น
เรือ่ งยาก หากหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความคุม้ ครองทางสังคมในรัฐมีความอ่อนแอและไม่มเี จตจ�ำนงทางการเมืองทีจ่ ะ
ผลักดันเรื่องดังกล่าว (ILO, 2011; Tamagno, 2008)
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ยิ่งไปกว่านั้น ในสถานการณ์จริงปรากฏว่า บางประเทศมีกฎหมายกีดกันแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม โดยอ้างข้อจ�ำกัดของแรงงานหลายประการ ได้แก่ การเป็นคนต่างชาติ ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
ภูมิล�ำเนาที่จะได้รับความคุ้มครองในประเทศแม่หรือประเทศที่รับแรงงาน ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเอกสาร ข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการเข้าเมือง อาทิ ระยะเวลาของการได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่หลังจากที่ว่างงานหรือเจ็บป่วย บทบัญญัติ
ซึ่งก�ำหนดถึงการจ่ายเงินสมทบในโครงการต่างๆ เพื่อชดเชยในช่วงเวลาที่แรงงานไม่สามารถท�ำงานในประเทศนั้นๆ
ได้ตามที่ก�ำหนด และความเหมาะสมของแต่ละภาคการท�ำงาน แม้เงื่อนไขนี้จะใช้ทั้งกับคนชาติและคนต่างชาติ
แต่แรงงานข้ามชาติมักจะประสบปัญหามากกว่าเสมอ ขณะที่ในบางประเทศ แรงงานข้ามชาติสามารถใช้สิทธิได้รับ
ความคุม้ ครองทางสังคมได้ตามกฎหมาย แต่การเข้าถึงสิทธิดงั กล่าวในทางปฏิบตั มิ กั จะถูกจ�ำกัดเช่นกัน เช่น การระบุ
เงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอใช้สิทธิว่าต้องถูกรับรองอย่างเป็นทางการ การก�ำหนดวิธีการในการโอนเงิน
อุปสรรคทางภาษา วิธีการจ่ายเงินข้ามประเทศ อุปสรรคที่เกิดจากการก� ำหนดเอกสารที่ต้องใช้เมื่อต้องมอบผล
ประโยชน์ให้แก่ญาติหรือคู่สมรสในกรณีที่แรงงานได้เสียชีวิตลง (ILO, 2011; Kulke, 2006: 2; Tamagno, 2008:1)
ความตกลงระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง หรือความตกลงที่กว้างกว่านั้นในระดับพหุภาคี
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการคุม้ ครองทางสังคมแก่แรงงานข้ามชาติได้ ดังทีถ่ กู เน้นในข้อเสนอแนะขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 167 ว่าด้วย “บทบัญญัติต้นแบบส�ำหรับการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประกันสังคม (Model
Provisions for the Maintenance of Social Security Rights)” (ILO, 1983) วัตถุประสงค์ของความตกลงด้าน
การประกันสังคมของแรงงาน หมายรวมถึง (Franssen, 2006: 7; ILO, 2011: 19; Tamagno, 2008:9)
· การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกัน หลักการนีจ้ ะช่วยเอาชนะข้อจ�ำกัดด้านสัญชาติในการรับรองการใช้ประโยชน์
จากความคุ้มครองทางสังคมต่อตัวแรงงานและครอบครัว
· บทบัญญัติว่าด้วยผลประโยชน์ในต่างประเทศ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองทางสังคมอาจมี
ข้อห้ามการจ่ายผลประโยชน์ในต่างประเทศ หรือก�ำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน หรือ
ก�ำหนดภูมลิ ำ� เนาภายในประเทศ ดังนัน้ บทบัญญัตนิ จี้ ะก�ำหนดให้รฐั จ่ายผลประโยชน์ของแรงงานไปยัง
ประเทศแม่หรือประเทศที่สามได้
· การพิจารณาก�ำหนดกฎหมายทีน่ ำ� มาใช้ เป็นการเลือกใช้ระบบกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองทางสังคม
แก่แรงงาน เพือ่ หลีกเลีย่ งการจ่ายเงินซ�้ำซ้อนในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแรงงานที่มีกิจการเป็นของตัวเองและแรงงานประมง
· การรวมระยะเวลาที่ต่อเนื่อง เป็นการช่วยให้แรงงานเข้าถึงคุณสมบัติด้านระยะเวลาที่ก�ำหนดส�ำหรับ
การได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม ซึง่ รวมถึงระยะเวลาการจ้างงาน และ/หรือความจ�ำเป็นของการเข้าร่วม
โครงการเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะได้รบั สิทธิดงั กล่าว (อาทิ การได้รบั บ�ำนาญเมือ่ เกษียณอายุ) การรวมระยะเวลา
พ�ำนักของแรงงานในแต่ละประเทศภาคีอย่างต่อเนื่องจะเป็นการช่วยให้แรงงานสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของคุณสมบัติด้านระยะเวลาได้
· ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ ด้วยการท�ำให้กระบวนการเรียกรับเอกสารหรือพยานทีถ่ กู เสนอ
ในหลายประเทศง่ายขึ้น และท�ำให้ขั้นตอนในการรับรองเอกสารต่างๆ เป็นระบบเดียวกัน
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นอกจากนี้ นวัตกรรมใหม่ๆ ในทางส่งเสริมให้เกิดการคุม้ ครองทางสังคมต่อตัวแรงงาน ยังรวมไปถึงการก�ำหนด
ให้บริษัทจัดหาแรงงานจ่ายเงินสมทบให้แก่แรงงานในต่างประเทศ หรือการจ่ายเงินสมทบโดยสมัครใจในโครงการ
ระดับชาติส�ำหรับคนชาติที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือการจัดให้มีการประกันแบบกลุ่มส�ำหรับแรงงานที่ท�ำงาน
ในต่างประเทศ หรือการจ่ายเงินสมทบย้อนหลังให้แก่คนชาติที่กลับมาจากการท�ำงานในต่างประเทศ หรือการจัดตั้ง
กองทุนส�ำหรับแรงงานในต่างประเทศ หรือการงดเว้นระยะเวลาส�ำหรับการจ่ายเงินสมทบ หรือการให้เรียกคืนค่าใช้จา่ ย
ในการรักษาพยาบาล หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการส่งคืนเงินสมทบ และการก�ำหนดผลประโยชน์สำ� หรับครอบครัว
ของแรงงานต่างด้าว (Domingo, 2008; Hirose, 2007; Holzmann et al., 2005; ISSA, 2011:3; Kulke, 2006:7;
Rosario, 2008)
(2) ความยุติธรรมภายใต้กฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย ในประเทศไทย
ปรากฏบทบัญญัติว่าด้วย “แนวนโยบายด้านกฎหมายและความยุติธรรม” ตามมาตรา 81 ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก�ำหนด “หน้าที”่ ของรัฐทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามกฎหมายหรือทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ดังต่อไปนี้
· ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง
· คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้ จากการล่วงละเมิด และต้องอ�ำนวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชน
อย่างเท่าเทียมกัน
· จั ด ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค์ ก รเพื่ อการปฏิรูป กฎหมาย ต้ องรับ ฟั งความคิด เห็น ของผู ้ที่ไ ด้ รับ
ผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
· จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
· สนับสนุนการด�ำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เมื่อกล่าวถึง “ความยุติธรรม” ของแต่ละสังคม สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือ “กฎหมายแห่งรัฐ”
เนื่องจากกฎหมายเป็น “เครื่องมือ” อย่างหนึ่งที่จะก�ำหนดทั้ง “เนื้อหาอันว่าด้วยความยุติธรรม” และ “วิธีการ
ในการสร้างหรือรักษาความยุติธรรม” ในสังคม แม้ว่าหลายต่อหลายครั้ง เราทราบดีว่าสิ่งที่กฎหมายก�ำหนดอาจจะ
ไม่ได้ถกู น�ำมาบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิ และการมีบทบัญญัตดิ งั กล่าวก็อาจจะไม่ทำ� ให้ความยุตธิ รรมเกิดขึน้ ได้จริงในสังคม
ดังนั้น รัฐย่อมมีหน้าที่ในการด�ำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ
บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ในมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หลักการของความยุติธรรมมิเคยเลือกคุ้มครองเพียงบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น มิเคยก�ำหนดสัญชาติหรือ
สถานะตามกฎหมายของบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเลือกคุ้มครองหรือไม่คุ้มครอง หากเป็นเช่นนั้น ก็ถือว่า “ความ
อยุตธิ รรม” ได้เกิดขึน้ แล้ว ดังนัน้ กฎหมายหรือนโยบายของรัฐใดๆ ทีม่ บี ทบัญญัตขิ ดั ต่อรัฐธรรมนูญซึง่ กฎหมายสูงสุด
ของประเทศจึงไม่อาจมีผลบังคับได้ ปัญหาของความไม่เป็นธรรมจึงอยูใ่ นระดับของกฎหมายและนโยบายทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ หรือมักจะเป็นปัญหาทีค่ วามไม่มปี ระสิทธิภาพของกฎหมาย หรือปัญหาของการบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหา
ด้านทัศนคติที่บุคคลมีต่อคนที่แตกต่าง เช่น คนชายขอบ
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในศาลไทย พบว่าในช่วง พ.ศ. 2548–2552 ศาลไทยได้มี
ค�ำพิพากษาหลายครั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนชายขอบที่มีปัญหาสถานะบุคคล ดังต่อไปนี้ (พันธุ์ทิพย์, 2552)
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1. คดีซึ่งอัยการจังหวัดระนองฟ้องนายประเสริฐ อินทรจักร ซึ่งเป็นคนไร้รัฐหนีภัยความตายจากประเทศ
พม่า ต่อศาลจังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ. 25489 คดีนี้สุดท้ายศาลนี้กลับมีค�ำพิพากษาในทิศทางที่จะไม่ส่งตัว
นายประเสริฐ อินทรจักร ออกไปจากประเทศไทย เนื่องจากศาลฟังข้อเท็จจริงได้ว่า นายประเสริฐเป็นคนหนีภัย
ความตายจากพม่าและเป็นคนเชื้อสายไทย แม้นายประเสริฐเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม
หมายความถึงการให้ความคุ้มครองในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจากภัยความตายที่หนีมานั่นเอง
2. คดี ซึ่ ง สามี สั ญ ชาติ ไ ทยของหญิ ง ไร้ สั ญ ชาติ ซึ่ ง เป็ น อดี ต คนหนี ภั ย ความตายจากประเทศลาว
ฟ้องนายอ�ำเภอนาแห้วต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อ พ.ศ. 254910 คดีนี้นายอ�ำเภอนาแห้วถูกฟ้องในศาลปกครอง
สูงสุด เพราะปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยให้แก่ชายสัญชาติไทยและหญิงซึ่งเป็น “คนลาวอพยพ”
โดยอ้างว่าไม่มีหนังสือรับรองความเป็นโสดหรือความไม่เป็นเครือญาติกันจากสถานทูตลาว ศาลเห็นว่าการรับรอง
ความเป็นโสดอาจท�ำได้โดยการให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก�ำนันท้องที่ที่หญิงลาวอพยพอาศัยอยู่ออกหนังสือรับรองให้
การรับรองว่ามิใช่เครือญาติกันก็อาจพิสูจน์ได้โดยการตรวจหมู่เลือด ซึ่งเป็นสิ่งที่ท� ำได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องสร้างภาระ
เกินจ�ำเป็นให้ต้องไปร้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตลาว ค�ำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้จึงมี
ผลเป็นการคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมายของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
3. คดีซงึ่ ลูกจ้างเรือประมงซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายฟ้องนายจ้าง ต่อศาลแรงงานกลาง
เมื่อ พ.ศ. 255111 คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 ให้นายศุภสิทธิ์ พงศ์สถาพร
และพวกอีก 5 คน ซึ่งเป็นนายจ้าง รับผิดชอบต่อลูกเรือประมงประภาสนาวี 45 คน โดยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายรวม
ค่าชดเชยการเลิกจ้าง 3 เดือน และค่าเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้าอีก 1 เดือน รวมจ�ำนวนเงินที่จ�ำเลยต้องจ่ายทั้งสิ้น
4 ล้านบาทเศษ การเยียวยาความเสียหายนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เห็นได้ว่าศาลไทยรับรอง
สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแรงงานจากพม่าที่แม้ว่าจะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือบางรายสวมชื่อ
เป็นคนไทยโดยผิดกฎหมาย แต่สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชน จึงไม่สิ้นไป แม้ผู้ทรงสิทธิจะมีความผิดตามกฎหมาย
คนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แยกต่างหากออกไป
ตัวอย่างของค�ำพิพากษาทั้ง 3 คดีสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของฝ่ายตุลาการของประเทศไทยที่มีความเข้าใจ
ในปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลเป็นอย่างดี และมีเจตนาในการสร้างมาตรฐานของ
ความยุติธรรมต่อบุคคลทุกกลุ่มในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน แม้จะมีสถานะทางกฎหมายที่ต่างกันก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีอีกหลายสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนชายขอบที่มีปัญหาสถานะบุคคล โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะ
ไม่ปกติ และยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางจึงยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ดังเช่น กรณีนางหนุ่มและนายแขกที่ยกมาตอนต้นบทความนี้

9

คดีในศาลจังหวัดระนอง (คดีหมายเลขด�ำที่ 1325/2546 และคดีหมายเลขแดงที่ 3641/2548) เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ระหว่าง
พนักงานอัยการจังหวัดระนอง โจทก์ ประเสริฐ อินทรจักร จ�ำเลย เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
10 ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ระหว่าง นายนิยม จันทะคุณ และพวก กับนายอ�ำเภอนาแห้ว
11 ศาลสั่งนายจ้างจ่าย 4 ล. ให้ลูกเรือประมง เหตุเลิกจ้าง-ปล่อยตายกลางทะเล. (18 กันยายน 2551). มติชน.
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4. การรณรงค์ เ คลื่ อ นไหวเพื่ อ สร้ า งความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ แ รงงานข้ า มชาติ
ที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การกีดกันแรงงานข้ามชาติไม่ให้สามารถเข้าสู่สิทธิในกองทุนเงินทดแทน
เป็นประเด็นที่นักสิทธิมนุษยชนรวมถึงสหภาพแรงงานใช้ในการรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิให้แก่แรงงานมาโดยตลอด
การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ท�ำทั้งในระบบกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ การมีแถลงการณ์ต่อรัฐบาล และ
การใช้กลไกขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ ILO และสหประชาชาติ รวมทัง้ การใช้สอื่ มวลชนในการน�ำเสนอข่าวสาร
ต่อสังคม และตัวอย่างที่ก�ำลังจะกล่าวถึงต่อไปคือ กรณีศึกษาที่ส�ำคัญที่ถูกน�ำมาใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้
ในประเด็นการเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมให้แก่แรงงานที่ประสบอุบัติจากการท�ำงาน (HRDF, 2010)
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้
มีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานระบุว่า การปฏิเสธสิทธิของแรงงานจากประเทศพม่าในการเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน
ถือว่าเป็นการผิดต่อบทบัญญัติของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 แต่เมื่อไม่ได้มีการตอบกลับของกระทรวงแรงงานใน
ประเด็นดังกล่าว นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จึงได้ยื่นความเห็น
แย้งรัฐบาลไทยเกี่ยวกับมาตรา 23 ว่าเป็นการละเมิด ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและข้อเสนอแนะ
ในระหว่างการประชุมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 98 ณ กรุงเจนีวา กรณีที่ทาง สรส. ได้ยื่นข้อมูล
เพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นั้น ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนในปี
เดียวกัน และต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการฯ จึงท�ำความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกร้อง
ให้ประเทศไทยถอดถอนหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ และเป็น
การละเมิดอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันอีกด้วย
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 สรส. ได้ยื่นความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับโครงการ
ประกันภัยส�ำหรับแรงงานข้ามชาติว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานอีกเช่นกัน และเมื่อยังไม่ปรากฏความคืบหน้า
สรส. จึงได้ยื่นค�ำร้องอีกครั้งต่อ ILO ในเดือนมิถุนายน 2553 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติจัดท�ำโครงการประกันภัย
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ และเมื่อเดือนกันยายน 2554 ค�ำร้องดังกล่าวได้รับการพิจารณา จนกระทั่งในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2555 ปรากฏรายงานของ ILO ให้ความเห็นว่า แม้ว่ารัฐบาลไทยจะพยายามแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนเงิน
ทดแทนของแรงงานข้ามชาติด้วยการจัดหาประกันภัยให้แก่แรงงานแทนนั้น ก็ไม่อาจรับรองสิทธิของแรงงานได้
เนื่องจากการซื้อประกันภัยให้แก่แรงงานดังกล่าวมิได้เป็นข้อก�ำหนดตามกฎหมาย และเปิดให้เป็นดุลยพินิจของ
นายจ้างอยู่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังเสี่ยงต่อการปฏิบัติในสองมาตรฐานอีกด้วย
นอกจากจะมีการรณรงค์เคลือ่ นไหวผ่านกลไลของ ILO แล้ว ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 องค์กรเครือข่ายภาค
ประชาสังคมและสหภาพแรงงานก็ยังได้ยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก
รูปแบบ (CERD Committee) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ผู้รายงาน
พิเศษแห่งสหประชาชาติด้านรูปแบบของการเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การรังเกียจคนต่างชาติ
และการไม่ยอมรับความต่างในลักษณะอื่นๆ และผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศพม่า โดยใช้พนื้ ฐานการร้องทุกข์ทวี่ า่ การปฏิเสธมิให้แรงงานเข้าสูก่ องทุนเงินทดแทนเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
ในเชิงระบบ และยังละเมิดบทบัญญัติในอนุสัญญา CERD รวมไปถึงการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนอื่นด้วย
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ส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านแรงงานข้ามชาติและ
การเหยียดเชื้อชาติได้มีหนังสือถึงรัฐบาลไทยว่าได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก
การออกหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 เป็นการละเมิดสิทธิ นอกจากนี้ ยังปรากฏกรณีของนายชาลี ดีอยู่ ซึง่ เป็นหนึง่
ในแรงงานข้ามชาติทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 255412 คณะท�ำงานด้านการต่อต้าน
การควบคุมตัวโดยมิชอบและผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม พร้อมกับผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านแรงงานข้ามชาติ จึงมีหนังสือถึง
รัฐบาลไทยในประเด็นคล้ายๆ กันอีกครั้งหนึ่ง องค์กร Human Rights Watch เองก็ได้หยิบยกประเด็นหนังสือเวียน
รส.0711/ว.751 มากล่าวถึงในการประชุมคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2552
(ในสมัยที่ 11) และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 (ในสมัยที่ 14) และการประชุมระหว่างรัฐบาลแต่ละประเทศ
ระหว่างการทบทวนรายงานตรวจสอบสากลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review - UPR) ของ
ประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
แรงงามข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติ (irregular migrant workers)
ในประเทศไทย คือคนทีม่ จี ดุ เกาะเกีย่ วกับประเทศต้นทางอย่างชัดเจน มักจะอพยพเข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยในลักษณะ
ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง จึงท�ำให้เป็นประสบปัญหาสถานะบุคคลในประเทศไทย บางคนอาจจะ
ได้รับการพัฒนาสถานะผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้วในภายหลัง แต่ก็ยังปรากฏความเสี่ยงในการกลับสู่วงจร
ของความผิดกฎหมายคนเข้าเมืองอีกครัง้ และอาจท�ำให้มปี ญ
ั หาสถานะบุคคลอีกในเวลาต่อมา ซึง่ ปัญหาสถานะบุคคล
เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้พวกเขาตกเป็น “คนชายขอบ” ของสังคมไทยได้โดยง่าย
เมือ่ วิเคราะห์จากสถานการณ์จริงแล้ว แรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรมทางสังคมเมือ่ ประสบอุบตั เิ หตุ
จากการท�ำงานนั้น เป็นคนชายขอบที่ประสบความด้อยโอกาสในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง
นางหนุ่มและนายแขกประสบ ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างชัดเจน เห็นได้จากการที่ทั้งคู่
ถูกกีดกันในการได้รับประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน รวมถึงเหตุผลของส� ำนักงานประกันสังคมที่ระบุในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ว่าไม่ควรน�ำแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบกองทุน “เนื่องจากจะท�ำให้
มีปัญหาในแง่ของความมั่นคงของกองทุน และอาจจะต้องน�ำเงินสมทบส่วนของคนไทยมาช่วยจ่าย จึงไม่เป็นธรรม”
สะท้อนถึงแนวคิดในการมองแรงงานข้ามชาติเป็นเพียงแหล่งทรัพยากร หรือเพียงแค่แรงงานไร้ฝมี อื ในระบบเศรษฐกิจ
เท่านั้น มิได้มองในมุมของการให้คุ้มครองทางสังคมแก่คนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และตระหนักถึงความส�ำคัญของ
แรงงานกลุ่มนี้ที่มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

12

หลังจากที่เอกสารของนายชาลี ดีอยู่ สูญหายไปเมื่อครั้งเกิดอุบัติเหตุในที่ท�ำงาน นายชาลีจึงถูกล่ามโซ่ติดกับเตียงในโรงพยาบาล แม้ว่า
จะเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและก�ำลังบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุก็ตาม (Ashayagachat, 2011)
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นอกจากนี้ นางหนุม่ และนายแขกก็ยงั ประสบความด้อยโอกาสทางกฎหมาย ซึง่ น่าจะเป็น “ความด้อยโอกาส
จากความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย” เสียมากกว่า ทั้งที่พันธกรณีของประเทศไทยบนเวทีแรงงาน
ระหว่างประเทศ ระบุไว้ดังนี้
(1) เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ พ.ศ. 2512 มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 ซึ่งก�ำหนดว่า “รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติในทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ และ
จะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จ�ำแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือ
ชาติก�ำเนิด” ทั้งยังปรากฏตามข้อเสนอทั่วไปว่า “ประเทศภาคีสมาชิกอาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลที่มิใช่
พลเมืองท�ำงานหากไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน แต่หากมีการจ้างงานหรือใช้แรงงานแล้ว คนเหล่านี้จะต้อง
ได้รับหลักประกันด้านสิทธิแรงงาน”
(2) ให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมกันในค่าทดแทนกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
ส�ำหรับคนงานในชาติและคนงานต่างชาติ พ.ศ. 2468 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511
(3) ลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เรื่อง การปกป้องและ
ส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ซึง่ ก�ำหนดว่า แต่ละประเทศต้อง “ใช้ความพยายามในอันทีจ่ ะปกป้อง
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิภาพ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ
และส่งเสริมการคุ้มครองการจ้างแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง และการมีสภาพการท�ำงานและสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยุติธรรมและเหมาะสม”
ดังนั้น พันธกรณีทั้ง 3 ฉบับต่างผูกพันประเทศไทยอย่างชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้เลย แต่ประเทศไทยก็ยัง
ไม่สามารถน�ำข้อตกลงมาปรับใช้เพื่อบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้ มุมมองของกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537
แม้ไม่มเี กณฑ์ใดๆ ทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ แรงงานข้ามชาติ หากแต่การบังคับใช้กฎหมายด้วยแนวปฏิบตั ภิ ายใต้หนังสือเวียน
รส.0711/ว.751 เป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักการของกฎหมาย กล่าวคือ ก�ำหนดเงื่อนไขที่เกินสมควรและ
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม
เพือ่ แก้ปญ
ั หาความอยุตธิ รรมทางสังคมต่อแก่แรงงานข้ามชาติทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานในประเทศไทย
และเพื่อท�ำให้ความเป็นธรรมทางสังคมเกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะ
ไม่ปกติ ซึ่งยังมีปัญหาสถานะบุคคลในประเทศไทยหรือเคยมีปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังปรากฏความเสี่ยงในการกลับสู่
วงจรของความผิดกฎหมายคนเข้าเมืองอีกครั้ง การด�ำเนินงานควรแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
· การด�ำเนินการเพื่อเยียวยาปัญหาจากความอยุติธรรมทางสังคมในอดีต อาทิ การก�ำหนดเกณฑ์
ในการเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วต่อแรงงานข้ามชาติ เช่น แรงงานข้ามชาติทพี่ กิ ารจากการท�ำงานแต่ยงั ท�ำงาน
อยู่ซึ่งควรได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น
· การด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมในปัจจุบัน อาทิ
- การวางกรอบนโยบายในการบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยสร้างกลไก
ที่ก�ำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย
- การให้สิทธิในการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ เพื่อด�ำเนินกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม
- การให้สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดหาล่าม เป็นต้น
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· การด�ำเนินการเพื่อเตรียมการต่อปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- การมีนโยบายส�ำหรับการจัดการปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในระยะยาวและรอบด้าน
- การมีนโยบายส�ำหรับกลุ่มพิเศษที่ต้องรับการคุ้มครองและดูแล เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐเพิ่มมากขึ้น
- การให้การศึกษาเรื่องสิทธิของแรงงานกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
- การให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่แรงงานที่ไม่สามารถพูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยได้
โดยให้มีการแปลเอกสารที่เป็นประโยชน์เป็นภาษาของแรงงาน
- การปรับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อแรงงานข้ามชาติให้เห็นคุณค่าทางเศรษฐกิจของแรงงาน
มากขึ้น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
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บทคัดย่อ
บทความใช้แนวคิดเรือ่ งชายขอบทีว่ า่ ด้วยความเป็นอืน่ เพือ่ อธิบายปรากฏการณ์การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติภายใต้นโยบาย
การศึกษาถ้วนหน้าของรัฐไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เด็กข้ามชาติ
พร้อมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ในสวนยางพาราจ�ำนวน 230 คน ซึ่งเป็นข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน และการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จ�ำนวน 7 องค์กร โดยแบ่งการเข้าถึงการศึกษาเป็น 4 ประเภท
คือ เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาใดๆ เลย เข้าถึงระบบการศึกษาไทย เข้าถึงการศึกษาในระบบพม่า และเข้าถึงการศึกษานอกระบบ (ศูนย์
การเรียนรู้) ส่วนความเป็นอื่นนั้นวัดจากความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัย และความเป็นอื่นเชิงอัตวิสัย ซึ่งได้แก่ สถานที่เกิด สัญชาติ เชื้อชาติ
สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และความสามารถในการพูดภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า
ความเป็นชายขอบที่ว่าด้วยความเป็นอื่นนั้นประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การข้ามพรมแดนเพื่อมาเป็นอื่นในสังคมใหม่ การเป็นอื่น
ในแผ่นดินเกิดสู่ความเป็นอื่นบนพื้นที่ใหม่ และการเกิดบนแผ่นดินอื่นด้วยความเป็นอื่น ซึ่งความเป็นอื่นเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการเข้าถึง
การศึกษา โดยมีเพียงร้อยละ 13.5 เท่านั้นที่เข้าสู่การศึกษาในระบบในประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 15.7 ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาใดๆ
เลย ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยความเป็นอื่นนั้นเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�ำให้เด็กข้ามชาติถูกเลือกปฏิบัติ ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษา
ที่จัดให้โดยรัฐไทย
ค�ำส�ำคัญ: เด็กต่างชาติ, การศึกษาถ้วนหน้า, ความเป็นชายขอบ, ความเป็นอื่น
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Abstract

This paper aims to apply the concept of marginalisation or otherness to explain such a phenomena within
the context of “Education for All” in Thailand. This study employs both quantitative and qualitative approaches.
Face to face interviews were conducted with 230 migrant children and their guardians living in rubber plantations.
Data at individual and household levels were collected. The in - depth - interviews of 7 key informants who work in
jobs related to education were also undertaken. Measurement of access to education was divided into 4 categories,
including: 1) no access to any educational system; 2) access to Thai formal education; 3) access to Myanmar formal
education; and 4) access to non - formal education (migrant learning centers). Otherness is measured in terms of place
of birth, nationality, ethnicity, registration status, duration of living in Thailand and ability to speak Thai. The research
found three patterns of otherness including: 1) cross - border to be others in a new society; 2) others from their own
hometown to be others in the new place; and 3) born in another place with otherness. These patterns of otherness
are related to access to education. There were 13.5 percent of respondents entering Thai formal education while
15.7 percent were not entering any educational system. There were also other factors related to access to education
of migrant children, namely using Thai language, education of guardian, household economic status, importance of
education and the practices of educational personnel.
Keywords: migrant children, Education for All, marginalisation, otherness
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1. น�ำเรื่อง
การข้ามพรมแดนเชิงภูมิศาสตร์และการข้ามเขตพลเมืองตนเองสู่ความเป็นพลเมืองอื่นนั้น แม้ว่าจะมีปัญหา
อุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความบีบคั้นทางเศรษฐกิจและการเมือง ท�ำให้แต่ละปียังมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้านของไทยหาหนทางข้ามพรมแดนเพื่อเข้ามาหางานในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก และมีผู้ติดตามที่เป็น
เด็กอีกจ�ำนวนหนึ่งที่เดินทางมากับแรงงานเหล่านั้น มีการคาดประมาณว่ามีเด็กข้ามชาติอายุต�่ำกว่า 17 ปี ที่เป็น
แรงงานและผู้ติดตามอาศัยอยู่ในประเทศไทยจ�ำนวน 200,000 - 400,000 คน ขณะที่ในแต่ละปีมีเด็กซึ่งเป็นลูกของ
แรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยอีกจ�ำนวนหนึ่ง จากสถิติการคลอดในโรงพยาบาลในแต่ละปีพบว่า มีเด็ก
ข้ามชาติประมาณ 2,000 คนที่คลอดในโรงพยาบาล แต่ยังมีเด็กข้ามชาติอีกจ� ำนวนหนึ่งที่คลอดที่บ้านหรือที่อื่นๆ
ที่มิใช่โรงพยาบาล ซึ่งยังไม่ทราบตัวเลขแน่ชัด ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะทราบว่าจริงๆ แล้วจ�ำนวนเด็กข้ามชาติ
มีเท่าไรในประเทศไทย (IOM, 2009; Jampaklay, 2011)
แม้จ�ำนวนเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจะยังไม่ชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึงคือการได้รับการศึกษาของ
เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐไทยมีนโยบาย “การศึกษาถ้วนหน้า” มาตั้งแต่ปี 2548
นั่นคือการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีสถานะการอยู่อาศัยหรือสถานะทางทะเบียนอย่างไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555) แต่ดว้ ย “ความเป็นอืน่ ” การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติจงึ มีปญ
ั หาอีกมากมายหลายประการ
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านตัวเด็กและครอบครัว หรือว่าการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของภาครัฐ
หากพิจารณาปัจจัยที่ท�ำให้เด็กข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้ ก็พบว่าทางด้านตัวเด็กนั้น
มักจะมีปัญหาด้านภาษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากเด็กบางส่วนต้องท�ำงานให้กับครอบครัว และบางส่วนอยู่
ห่างไกลโรงเรียนหรือเดินทางไปโรงเรียนล�ำบาก ด้วยข้อจ�ำกัดเหล่านีท้ ำ� ให้เด็กข้ามชาติสว่ นหนึง่ ไม่มโี อกาสเข้าถึงการ
ศึกษาใดๆ เลย และเด็กส่วนหนึง่ หาทางเลือกในการศึกษาโดยการเข้าเรียนในศูนย์การเรียนรูท้ ดี่ �ำเนินการโดยองค์การ
พัฒนาเอกชน แต่ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่ได้รับยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่
สถานศึกษาที่ด�ำเนินการโดยภาครัฐเองก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ครูไม่ยอมรับให้เด็กเข้าเรียนเนื่องจากกลัวว่าจะ
ผิดกฎระเบียบ หรือครูจะยอมรับเด็กเข้าเรียนก็ต่อเมื่อครอบครัวสามารถจ่ายได้ ทั้งๆ ที่รัฐมีนโยบายให้เรียนฟรี
(กฤตยา, 2554) ดังนัน้ จึงมีความหวังไม่มากนักทีเ่ ด็กข้ามชาติจะเข้าสูร่ ะบบโรงเรียนของรัฐได้ หรือแม้จะสามารถเข้า
สูร่ ะบบโรงเรียนได้ แต่กย็ ากทีจ่ ะได้รบั ใบรับรองการศึกษาซึง่ มีความจ�ำเป็นส�ำหรับอนาคตพวกเขา ทัง้ ในด้านการเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการใช้ประกอบการสมัครงาน
การศึกษานีไ้ ด้ให้ความสนใจต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทีอ่ ยูใ่ นสวนยางพารา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสวนยางพารา
เป็นงานเป้าหมายอย่างหนึ่งของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะท�ำกันเป็นครอบครัว และหลายๆ ครอบครัวได้
พาลูกๆ มาอาศัยอยูด่ ว้ ย และทีส่ ำ� คัญในสวนป่ายางพาราทีแ่ รงงานข้ามชาติรบั จ้างท�ำงานนัน้ ค่อนข้างอยูห่ า่ งไกลชุมชน
ยิง่ สวนยางพาราห่างชุมชนออกไปเท่าไรก็ดเู หมือนว่าคนข้ามชาติเหล่านัน้ จะอยูห่ า่ งไกลจากศูนย์กลางบริการสาธารณะ
ต่างๆ ที่จัดให้โดยรัฐไทยมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงมีประชากรเป้าหมายอยู่ที่เด็กข้ามชาติที่ท� ำงาน
ในสวนยางพารา หรือเด็กข้ามชาติที่ผู้ปกครองท�ำงานในสวนยางพารา โดยเลือกพื้นที่เฉพาะเจาะจงที่ 2 จังหวัด
ในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการท�ำสวนยางพาราและมีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น
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ค�ำถามหลักของบทความนี้คือ เด็กข้ามชาติที่ข้ามชายแดนเพื่อมาเป็นชายขอบในชุมชนและสังคมใหม่ด้วย
ความเป็นอืน่ และเด็กข้ามชาติทเี่ กิดบนแผ่นดินอืน่ ด้วยความเป็นอืน่ นัน้ เข้าถึงการศึกษาได้หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่การปกครองของรัฐไทยที่มีนโยบาย “การศึกษาถ้วนหน้า”

2. แนวคิดเรื่องกระบวนการเป็นชายขอบกับเด็กข้ามชาติ
จากค�ำถามที่ว่าด้วยเด็กข้ามชาติกับความเป็นอื่นในสังคมไทยนั้น คงต้องสนใจแนวคิดความเป็นชายขอบที่ว่า
ด้วยความเป็นอื่นที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการสาธารณะ และหากให้นิยามของคนชายขอบว่าคือ “คนที่มีชีวิตอยู่
ห่างไกลจากศูนย์กลางทัง้ ในทางภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา” (Gurung & Kollmair, 2005;
สุริชัย, 2550) ก็ยิ่งเป็นภาพสะท้อนความ (ไม่) สามารถเข้าถึงทรัพยากร และการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ที่จัดให้โดยรัฐไทย ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาถูกมองว่าเป็น
“คนอื่น” ที่มีสถานะเป็นเพียงแรงงานราคาถูกในกระบวนการผลิตเท่านั้น
ความเป็นชายขอบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ทว่าเกิดจากการถูกกระท�ำให้เป็นชายขอบ โดยมี
สาเหตุใหญ่ๆ สามประการคือ การก�ำเนิดรัฐชาติ การพัฒนา และโลกาภิวัตน์ เริ่มต้นจากการก�ำเนิดรัฐชาติ ท�ำให้
คนทีม่ ใิ ช่พลเมืองของรัฐชาติหรือ “คนอืน่ ” (other) กลายเป็นคนชายขอบ เนือ่ งจากไม่ได้ถกู นับรวมว่าเป็นพวก (self/
one) ส่วนการพัฒนานัน้ ทีผ่ า่ นมา มิตกิ ารพัฒนาได้มงุ่ เน้นไปทีศ่ นู ย์กลาง โดยท�ำให้พนื้ ทีท่ ถี่ กู ละเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ท�ำให้พนื้ ทีเ่ รียกว่า “ไกลปืนเทีย่ ง” กลายเป็นพืน้ ทีช่ ายขอบ และคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ก็กลายเป็นคนชายขอบ
ส�ำหรับโลกาภิวัตน์ กระแสของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นและด�ำเนินอยู่ได้ท�ำให้ผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแส
ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม กลายเป็นคนชายขอบอีกรูปแบบหนึ่ง (สุริชัย, 2550)
ส่วน “ความเป็นอื่น (otherness)” นั้นถูกนิยามว่าเป็นความแตกต่างจากตน (self/oneness) ในด้านหลักๆ
2 ด้าน คือ ความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัย (objective otherness) และความเป็นอื่นเชิงอัตวิสัย (subjective
otherness) โดยความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัยหลักๆ หมายถึงความเป็นอื่นทางภูมิศาสตร์ (geographical others)
ซึ่งหมายถึงคนที่มาจากที่อื่นๆ ที่มิใช่พื้นที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นภาค ประเทศ โซน และทวีป เป็นต้น ขณะที่
ความเป็นอื่นเชิงอัตวิสัยนั้นไปไกลกว่า คือหมายถึงความเป็นอื่นในแง่ของกลุ่มหรือองค์กรที่มีพื้นที่เฉพาะ (spatial
organization) ซึ่ ง มิ ใ ช่ พื้ น ที่ ท างธรรมชาติ เ ช่ น เดียวกับความหมายแรก แต่เป็นในแง่ของสังคม วัฒนธรรม
ความประพฤติ หรือแม้กระทัง่ ความแตกต่างในเรือ่ งของความคิดเห็นหรือมุมมอง และรวมถึงส�ำเนียงการพูด (Murdick
et al., 2004)
หากกล่าวถึงความเป็นอื่น (otherness) แล้ว คงต้องกล่าวถึง ความเป็นไทย (Thainess) ภายใต้บริบทของ
สังคมไทยที่ท�ำให้ภาพของ “ความเป็นอื่น” นั้นเด่นชัดขึ้น เนื่องจาก“ความเป็นไทย” นั้นถูกใช้ในการสร้างชาติเพื่อ
ให้เกิดความเป็นหนึง่ เดียวกันซึง่ เป็นการรับประกันความมัน่ คงของชาติ และท�ำให้ความเป็นชาติไทยถูกสงวนไว้สำ� หรับ
คนไทยเท่านั้น ซึ่งท�ำให้ตัดสินคนอื่นที่แตกต่างจากตนพร้อมจะเบียดขับพวกเขาเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรือคนอื่นที่มีสถานะด้อยกว่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โสฬส, 2551; สายชล, 2551) จนกลาย
เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับคนที่ “เป็นอื่น” (Traitongyoo, 2008)
เมื่อน�ำแนวคิดเรื่องกระบวนการเป็นชายขอบและความเป็นอื่นมาประยุกต์ใช้กับเด็กข้ามชาติก็จะเห็นได้ว่า
นอกจากเด็กข้ามชาติจะเป็นชายขอบในเชิงภูมิศาสตร์แล้ว ความที่พวกเขาเหล่านั้นมิใช่พลเมืองของประเทศไทย
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เกิดการกระท�ำซ�ำ้ หรือตอกย�ำ้ ความเป็นชายขอบด้วยความเป็นอืน่ อย่างชัดเจน หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้วา่ เด็กข้ามชาติ
นั้นถูกท�ำให้เป็นอื่น ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และความเป็นอื่นในเชิงที่ไม่ใช่พวกเดียวกันหรือเป็น “คนอื่น” ซึ่งความเป็น
ชายขอบที่เกิดนี้อาจส่งผลต่อการได้รับบริการทางสังคมที่จัดให้โดยรัฐ

3. ความเป็นชายขอบกับการเข้าถึงการศึกษา
การเข้าถึงบริการสาธารณะของคนชายขอบนัน้ มีปญ
ั หาอุปสรรคหลายประการด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นความขัดสน
ทางด้านเศรษฐกิจ อุปสรรคทางด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งการถูกเลือกปฏิบัติ (Children on the Edge,
2012; Smith et al., 2009; กฤตยา, 2554) ส่วนในการศึกษานีจ้ ะมุง่ เน้นไปบริการสาธารณะเรือ่ งการศึกษาเป็นหลัก
โดยเริ่มต้นจากนโยบายของรัฐไทยที่ว่าด้วยการศึกษาถ้วนหน้า

3.1 กว่าจะมาเป็นการศึกษาถ้วนหน้า
มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “การศึกษาถ้วนหน้าหรือการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (Education for All)” นั้นเริ่มต้นในปี 2533 ที่งาน World Conference on Education for All จัดขึ้นที่
จอมเทียน ประเทศไทย โดยตั้งเป็นคณะท�ำงานการศึกษาเพื่อปวงชนขึ้น น�ำโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วย
ตัวแทนของประชาคมโลกประมาณ 155 ประเทศ ตกลงร่วมมือในการกระจายและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และลดอัตราการไม่รู้หนังสือให้มากที่สุด ภายในกรอบระยะเวลา 10 ปี ภายใต้ “ปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien
Declaration)” มีหลักการว่า คนทุกคนต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และอายุ
โดยต้องเป็นการศึกษาที่ท�ำให้มนุษยชาติเกิดสันติภาพ มีความมั่นคง มีการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมีส่วน
ช่วยสนับสนุนการพัฒนา ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการประชุมประชาคมระหว่าง
ประเทศอีกครั้งในดาการ์ ประเทศเซเนกัล ได้มีการรับรองกรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน
โดยทุกประเทศยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระท� ำเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรใน พ.ศ. 2558 และ UNESCO
ได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานด้านการศึกษาเพือ่ ปวงชนของแต่ละประเทศต่อไป (UNESCO, 2010; United Nations Children’s Fund
and UNESCO, 2007)
ในฐานะสมาชิกของ UNESCO ไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�ำงานตั้งแต่ พ.ศ. 2533 และน�ำปฏิญญา
จอมเทียน (Jomtien Declaration) ไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศ และ
ใน พ.ศ. 2543 ไทยก็เข้าร่วมการประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการศึกษาเพือ่ ปวงชน โดยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ระดับภูมิภาคเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อน�ำผลการประชุมมา
ประกอบการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เพื่อการตอบสนองการเชิญชวนของ
UNESCO จากการประชุมที่ดาการ์ ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท�ำร่างแผนระดับชาติด้านการศึกษาเพื่อ
ปวงชนขึน้ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และมีสำ� นักนโยบายและแผน และกองการสัมพันธ์ตา่ งประเทศ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันท�ำหน้าที่เลขานุการ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมปฏิบัติการในระดับชาติ
เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท�ำแผนระดับชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนในปี 2545 และมีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ให้มีการจัดการศึกษาอย่างถ้วนหน้า ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติและบุตรหลานสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
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ทั้งนี้ ระบบการศึกษาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
ปี พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2553 นั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามรูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันดังนี้
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542; 2545; 2553)
(1) การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่เป็นระบบชัดเจนและแน่นอนในการก�ำหนดเงื่อนไขของ
การส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งได้แก่ จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา รวมทั้ง
การวัดและการประเมินผล
(2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน เงื่อนไขของการส�ำเร็จการศึกษามีความยืดหยุ่นทั้งเนื้อหาและหลักสูตร
โดยยึดความเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของผู้เรียน ดังนั้น จึงมีความยืดหยุ่นทั้งจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ก�ำหนดรับบุคคล
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าสู่ระบบการศึกษานี้
(3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่ง
ความรู้อื่นๆ แต่ยังไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างจริงจัง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากยึดการจัดการศึกษาอย่างถ้วนหน้าของรัฐไทยเป็นหลักในการจัดระบบการศึกษาแล้ว
เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาหลักๆ ได้ในสองรูปแบบด้วยกันคือ คือการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษา
นอกโรงเรียน

3.2 เด็กชายขอบกับการเข้าถึงการศึกษา
แม้สิทธิในการศึกษาจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส�ำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา
มนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกันอย่าง
เป็นธรรม ตามวลีที่ว่า “Education for All” แต่ด้วยความ “เป็นอื่น” ได้ก่อให้เกิดความยากล�ำบากในการเข้าถึง
การศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชนข้ามชาติไม่มากก็น้อย ตามแต่บริบททางนโยบายของรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่ ใน
ประเทศไทยเองมีเด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษา จากจ�ำนวนเด็กข้ามชาติเกือบสี่แสนคน
ในปี 2553 มีเด็กข้ามชาติเพียง 60,000 คนโดยประมาณที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนของรัฐ และบางส่วนเข้าสู่การศึกษา
นอกระบบซึง่ ด�ำเนินการโดยองค์การพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศในรูปแบบของศูนย์การเรียนทีม่ จี �ำนวน
กว่า 130 ศูนย์ (กฤตยา, 2554)
ผลจากความยากล�ำบากในการเข้าถึงการศึกษาท�ำให้เด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาล่าช้า
และอัตราการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กไทย นอกจากนี้ เด็กจ�ำนวนหนึง่ ยังไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุทางด้านครอบครัว ตัวเด็ก และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(European Commission, 2008; Nawarat, 2012)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กและครอบครัว ได้แก่ พ่อ/แม่ของเด็กข้ามชาติไม่เห็นความส�ำคัญของการศึกษา
ไม่ทราบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาถ้วนหน้าที่เปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติ รวมถึงการไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือ
ไม่ได้จดทะเบียน ท�ำให้กลัวการถูกจับและส่งตัวกลับ ขณะทีเ่ ด็กข้ามชาติเองนัน้ ก็มปี ญ
ั หาในเรือ่ งการพูด/ใช้ภาษาไทย
การไม่รวู้ ถิ ชี วี ติ คนไทย ทักษะการใช้ภาษาและการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ และวัฒธนธรรมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ่ น
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ประเทศไทย รวมถึงการที่เด็กต้องท�ำงานควบคู่ไปกับการเรียน (Children on the Edge, 2012; ILO & Office of
the Educational Council, 2006; กฤตยา, 2554)
ส่วนปัจจัยด้านผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการศึกษา พบว่าผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการศึกษาจ�ำนวนหนึง่ ไม่ยอมรับเด็กเข้าเรียน
ทั้งนี้เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับงบประมาณรายหัว หรือกลัวว่าจะผิดระเบียบปฏิบัติ
และการไม่ยอมรับระบบการศึกษาของประเทศต้นทาง ท�ำให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อได้ (Children on the Edge,
2012; ILO & Office of the Educational Council, 2006; กฤตยา, 2554)
แม้มกี ารศึกษาในประเด็นการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ที่
ผ่านมายังมีการประยุกต์ใช้แนวคิดเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์คอ่ นข้างน้อย ท�ำให้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวในเชิง
แนวคิดยังมีค่อนข้างจ�ำกัด ดังนั้น ในบทความนี้จึงต้องการท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์โดยใช้แนวคิดความเป็น
ชายขอบที่ว่าด้วยความเป็นอื่นที่ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาของรัฐไทยของเด็กข้ามชาติจากพม่าที่อาศัยอยู่
ในสวนยางพารา

4. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber
Industry in Thailand: Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces” ด�ำเนินการโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม และได้รับความร่วมมือจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ GHRE (Grassroots Human Rights Education and Development) และ
บ้านสุขสรรค์ ด้วยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระดับ คือ ชุมชน ครัวเรือน และบุคคล2
การศึกษาเชิงปริมาณใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเด็กและผูป้ กครอง มีกลุม่ ประชากรเป้าหมายคือ
เด็กข้ามชาติ อายุระหว่าง 9 - 17 ปี และผูป้ กครอง มีจำ� นวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 513 คน ข้อมูลทีเ่ ก็บมีสองระดับคือ ระดับ
บุคคลและระดับครัวเรือน ข้อมูลระดับชุมชนนั้นใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากขอมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือที่
เรียกกันว่า กชช 2 ค3 ส�ำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ระดับลึก มีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคือเจ้าหน้าที่องค์กร
ภาครัฐและเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับยางพารา แรงงาน สุขภาพ และการศึกษา จ�ำนวน 30 คน ในพื้นที่จังหวัด
พังงาและสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราและมีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2553

2 การศึกษานี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข MU - IRB 2010/119.2604
3 กชช 2 ค คือ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป ด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน เช่น โครงสร้าง
พืน้ ฐาน เศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัยความรู้ รวมถึงการศึกษา ความเข้ม แข็งของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สภาพแรงงาน
และยาเสพติด เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจ�ำทุก 2 ปี
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เนื่องจากการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และสนใจการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กข้ามชาติ ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีค้ อื เด็กข้ามชาติพร้อมทัง้ ผูป้ กครองจ�ำนวน 230 คน ซึง่ เป็นข้อมูลระดับบุคคล
และครัวเรือน และการสัมภาษณ์ระดับลึกผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับการศึกษา
ในพืน้ ทีจ่ ำ� นวน 7 องค์กร ส่วนข้อมูลทีน่ ำ� มาวิเคราะห์นนั้ ประกอบด้วยข้อมูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทัง้ นีข้ อ้ มูล
เชิงปริมาณประกอบด้วย ข้อมูลทางประชากรและสังคม สถานะการศึกษา สถานะการท�ำงาน สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นใช้
เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ

4.1 การวัดการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ในการศึ ก ษานี้ ไ ด้ นิ ย ามการเข้ า ถึ ง /ไม่ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษาของเด็ ก ข้ า มชาติ อ อกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่
(1) ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาใดๆ เลย (2) เข้าถึงระบบการศึกษาในประเทศต้นทาง (การศึกษาในระบบของพม่า)
(3) เข้าถึงการศึกษาในระบบในประเทศไทย และ (4) การเข้าถึงระบบการศึกษานอกระบบในประเทศไทย (ศูนย์
การเรียนรู้) ที่ด�ำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

4.2 การวัดความเป็นชายขอบด้วยความเป็นอื่น
จากแนวคิดเรื่องความเป็นชายขอบที่ว่าด้วยความเป็นอื่น และความหมายของความเป็นอื่นดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น ในการวิเคราะห์นี้ได้ให้ความหมายของความเป็นชายขอบว่าด้วยความเป็นอื่นในเชิงวัตถุวิสัย ซึ่งเป็น
ความหมายในเชิงภูมิศาสตร์และพลเมือง ได้แก่ สถานที่เกิด สัญชาติ สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (national others) เชื้อชาติ (ethnic others) และความเป็นอื่นในเชิงอัตวิสัย ได้แก่
ความสามารถในการพูดภาษาไทย ซึง่ สะท้อนความเป็นอืน่ เชิงภาษา (linguistic others) ทัง้ หมดนีค้ อื ตัวแปรทีท่ �ำให้
เห็นว่า กลุ่มเด็กข้ามชาติมีความเป็นอื่นหรือแตกต่างจากความเป็นไทยอย่างชัดเจน
แต่การวัดความเป็นอื่นในลักษณะนี้ก็อาจมีข้อจ�ำกัด เนื่องจากสะท้อนความเป็นอื่นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัยในการศึกษานี้มีความจ�ำเป็นในฐานะที่เป็นหลักฐานส�ำคัญที่เจ้าหน้าที่ด้าน
การศึกษาใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ตอบค�ำถามทีว่ า่ เด็กข้ามชาติทขี่ า้ มชายแดนเพือ่ มาเป็นอืน่ และเด็กข้ามชาติทเี่ กิดบนแผ่นดินอืน่ ด้วยความ
เป็นอืน่ นัน้ เข้าถึงการศึกษาได้หรือไม่อย่างไร บทความนีจ้ งึ ได้ให้ความส�ำคัญกับลักษณะความเป็นอืน่ ของเด็กข้ามชาติ
กับการเข้าถึงการศึกษาเป็นหลัก และวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยในระดับบุคคล (ลักษณะของเด็ก
ข้ามชาติ) ครัวเรือน และการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนเป็นข้อมูล
จากการส�ำรวจ ส่วนข้อมูลการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานั้นมาจากการสัมภาษณ์ระดับลึก
ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพการศึกษา ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพการท�ำงาน
ส่วนปัจจัยครัวเรือนประกอบด้วยลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน และลักษณะของครัวเรือน และด้านการปฏิบัติของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานั้นเน้นไปในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาถ้วนหน้าและการ
น�ำไปปฏิบัติในพื้นที่
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5. ข้อค้นพบ
5.1 ลักษณะของเด็กและครัวเรือนข้ามชาติ
เด็กข้ามชาติที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 13.3 ปี สองใน
สามเรียนหนังสือจบแล้ว ก�ำลังเรียนร้อยละ 21.7 และมีเด็กที่ไม่ได้เรียนร้อยละ 15.7 มากกว่าครึ่งหนึ่งมีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา เด็กส่วนใหญ่มากกว่าสองในสามท�ำงานบางเวลาหรือท�ำงานเต็มเวลา
มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ไม่ได้ท�ำงาน (ตาราง 1)
ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของเด็กข้ามชาติ*
ลักษณะทั่วไปของเด็กข้ามชาติ

จ�ำนวน

ร้อยละ

140
90

60.9
39.1

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (เฉลี่ย)
9 - 11 ปี
12 - 14 ปี
15 - 17 ปี
สถานภาพการศึกษา
เรียนจบแล้ว
ก�ำลังเรียน
ไม่ได้เรียน
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สถานภาพการท�ำงาน
ไม่ได้ท�ำงาน
ท�ำงานบางเวลา
ท�ำงานเต็มเวลา

13.3
63
81
86

27.4
35.2
37.4

144
50
36

62.6
21.7
15.7

36
12
132
50

15.7
5.2
57.4
21.7

67
99
63

29.1
43.0
27.4

*หมายเหตุ: จ�ำนวนรวมน้อยกว่า 230 เนื่องจากไม่รวมผู้ไม่ตอบค�ำถามนั้นๆ
ทีม่ า: ค�ำนวณจากข้อมูลโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber Industry in Thailand:
Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces”
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ตัวอย่างประชากรทีบ่ ทความให้ความสนใจนัน้ นอกจากตัวเด็กคือครัวเรือนเด็กข้ามชาติ โดยครัวเรือนทีศ่ กึ ษา
นั้นมีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.6 คน กว่าครึ่งหนึ่งมีจ�ำนวนสมาชิกน้อยกว่า 5 คน ส่วนจ�ำนวนเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปีนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 คนต่อครัวเรือน สองในห้าของครัวเรือนมีจ�ำนวนเด็ก 2 คน และเกือบหนึ่งในสาม
มีจำ� นวนเด็กมากกว่าสองคน ส่วนลักษณะของหัวหน้าครัวเรือนนัน้ มากกว่าสีใ่ นห้าหัวหน้าครัวเรือนเป็นผูช้ าย แต่งงาน
แล้ว จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าไม่ได้ท�ำงานนอกบ้าน
ครัวเรือนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ตาราง 2)
ตาราง 2 ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนที่เด็กข้ามชาติอาศัยอยู่*
จ�ำนวน
ลักษณะครัวเรือน
ขนาดครัวเรือน (เฉลี่ย)
2 - 4 คน
5 - 6 คน
7 คนขึ้นไป
จ�ำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี
1 คน
2 คน
มากกว่า 2 คน
ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน
เพศของหัวหน้าครัวเรือน
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
แต่งงาน
ไม่แต่งงาน (รวมโสด หม้าย หย่า แยก)
อายุของหัวหน้าครัวเรือน
น้อยกว่า 30
30 - 39
40 - 49
50 - ขึ้นไป
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

ร้อยละ
3.6

122
88
20

53.0
38.3
8.7
2.2

63
94
73

27.4
40.9
31.7

206
24

89.6
10.4

207
23

90.0
10.0
39.5

18
95
79
38

7.8
41.3
34.3
16.5

57
127
46

24.8
55.2
20.0
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จ�ำนวน

ร้อยละ

224
6

97.4
2.6

อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
อื่นๆ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
รายได้ (ฐานนิยม)
<=10,000 บาท
10001 - 15000 บาท
มากกว่า 15000 บาท

10,000
135
44
46

58.7
19.1
20.0

หมายเหตุ: *จ�ำนวนรวมน้อยกว่า 230 เนื่องจากไม่รวมผู้ไม่ตอบค�ำถามนั้นๆ
ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber Industry in Thailand:
Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces”

5.2 การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ตาราง 3 แสดงระบบการศึกษาที่เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึง จ�ำแนกเป็นการศึกษาในประเทศต้นทาง (พม่า)
และประเทศปลายทาง (ไทย) เด็กข้ามชาติรายงานว่าเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนในระบบในประเทศพม่าหรือ
ประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 60 และเมือ่ พิจารณาจ�ำแนกตามประเทศพบว่ามีเพียงร้อยละ 13.5 เท่านัน้ ทีเ่ ข้าสูก่ ารศึกษา
ในระบบในประเทศไทย เกือบครึ่งหนึ่งเข้าสู่การศึกษาในระบบในประเทศพม่า (ร้อยละ 46.5) ขณะที่ร้อยละ 24.3
เข้าสู่การศึกษานอกระบบหรือศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจัดให้โดยองค์การพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สถานที่ด�ำเนินการนั้น
ส่วนใหญ่อยู่นอกโรงเรียน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้พื้นที่ของโรงเรียนไทยในการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเด็กข้ามชาติร้อยละ 15.7 ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาใดๆ เลย ไม่ว่า
จะเป็นในประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง
ตาราง 3 ร้อยละของเด็กข้ามชาติที่เข้าถึงระบบการศึกษาจ�ำแนกตามระบบการศึกษา
ตัวแปร

ระบบการศึกษา
ในระบบ
• ในประเทศไทย
• ในประเทศพม่า
ศูนย์การเรียนรู้
ไม่ได้เรียนเลย
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

78
31
47
56
36
230

60.0
13.5
46.5
24.3
15.7
100

ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber Industry in Thailand:
Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces”

304 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

ดังกล่าวมาแล้วว่าเด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน
มากขึน้ เกีย่ วกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ตาราง 4 ชีใ้ ห้เห็นว่าเด็กข้ามชาติทเี่ รียนจบแล้วและเด็กทีก่ ำ� ลัง
เรียนอยูน่ นั้ มีสดั ส่วนทีเ่ ข้าถึงโรงเรียนของรัฐไทยค่อนข้างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับการได้เรียนในประเทศต้นทางและ
ในศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้ มีเด็กที่เรียนจบในระบบในประเทศไทยเพียงร้อยละ 14.6 และก�ำลังเรียนอยู่ระบบใน
ประเทศไทยร้อยละ 20.0 เด็กข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 ก�ำลังเรียนอยู่ในศูนย์การเรียนรู้
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ที่เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้มากกว่าสถานศึกษาของรัฐไทย
ตาราง 4 สถานภาพการศึกษาและระดับการศึกษาจ�ำแนกตามการเข้าถึงการศึกษา
ไม่ได้เรียน
สถานภาพการศึกษา
เรียนจบแล้ว
ก�ำลังเรียน
ไม่ได้เรียน
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

การเข้าถึงการศึกษา
ในระบบ
ในระบบ
นอกระบบ
(ประเทศไทย) (ประเทศพม่า) (ศูนย์การเรียนรู้)

รวม
(จ�ำนวน)

0.0
0.0
100.0

14.6
20.0
0.0

74.3
0.0
0.0

11.1
80.0
0.0

144
50
36

100.0
0.0
0.0
0.0

0.0
83.3
12.9
8.0

0.0
0.0
50.0
82.0

0.0
16.7
37.1
10.0

36
12
132
50
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5.3 ความเป็นชายขอบว่าด้วยความเป็นอื่นของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา
ตาราง 5 ชีใ้ ห้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในเรือ่ งของความเป็นอืน่ ของเด็กข้ามชาติ ซึง่ พบว่าเด็กเกือบสีใ่ นห้ารายงาน
ว่าสถานทีเ่ กิดคือประเทศพม่า มีเพียงหนึง่ ในห้าเท่านัน้ ทีบ่ อกว่าเกิดในประเทศไทย ส่วนใหญ่รายงานว่ามีสญ
ั ชาติพม่า
อย่างไรก็ตาม เกือบหนึ่งในสี่รายงานว่าเป็นเด็กข้ามชาติที่ไม่มีสัญชาติใดๆ ครึ่งหนึ่งมีเชื้อชาติพม่า และสองในสี่มี
เชื้อชาติมอญ หนึ่งในสามรายงานว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียน ทร.38/1 ในประเทศไทย มากกว่าครึ่งหนึ่งตอบว่าอาศัยอยู่
ในประเทศไทยนานห้าปีขนึ้ ไป ส่วนการพูดภาษาไทยนัน้ หนึง่ ในสามรายงานว่าพูดภาษาไทยไม่ได้เลย เกือบครึง่ หนึง่
พูดได้บ้าง และมีเพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าที่พูดภาษาไทยได้ดี แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าพูดได้เหมือนกับคนไทย
(ตาราง 5)
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ตาราง 5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอื่น
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอื่น
สถานที่เกิด
ไทย
พม่า
สัญชาติ
พม่า
ไร้สัญชาติ
เชื้อชาติ
พม่า
มอญ
สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย
มี
ไม่มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
ความสามารถในการพูดภาษาไทย
พูดไทยไม่ได้เลย
พูดได้เป็นบางค�ำ
พูดได้ดี

จ�ำนวน

ร้อยละ

49
180

21.3
78.3

187
43

81.3
18.7

124
106

53.9
46.1

84
146

36.5
63.5

100
64
59

43.5
27.8
25.7

74
116
38

32.2
50.4
16.5
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เมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ความเป็นชายขอบว่าด้วยความเป็นอื่นของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา
โดยตัวแปรที่แสดงถึงความเป็นอื่น คือ สถานที่เกิด สัญชาติ เชื้อชาติ สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย ระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และความสามารถในการพูดภาษาไทย พบว่าเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษามากกว่าเด็กที่เกิดในพม่า (ร้อยละ 16.3 และ 12.8 ตามล�ำดับ) เด็กไร้รัฐ4 ร้อยละ 18.6 เข้าถึงระบบ
การศึกษาของไทยได้มากกว่าเด็กสัญชาติพม่าซึ่งสามารถเข้าถึงเพียงร้อยละ 12.3 เด็กข้ามชาติเชื้อชาติมอญเข้าถึง

4

เด็กไร้รัฐมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.8) เกิดในประเทศไทย ไม่ได้แสดงในตาราง

306 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

การศึกษาไทยร้อยละ 17.0 เปรียบเทียบร้อยละ 10.5 ของเด็กเชื้อชาติพม่า เด็กข้ามชาติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เข้าถึงระบบการศึกษาไทยร้อยละ 15.8 เทียบกับร้อยละ 9.5 ของเด็กที่มีสถานะทางทะเบียน (สะท้อนว่าเด็กที่
ไม่มีสถานะทางทะเบียนบางส่วนก็ได้รับการยอมรับเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไทย) และเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่
ประเทศไทยนานขึ้นมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยมากขึ้น และถ้าพูดภาษาไทยได้ดีมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษา
ในโรงเรียนไทยถึงร้อยละ 23.7 (ตาราง 6)
ตาราง 6 การกระจายของการเข้าถึงการศึกษาตามลักษณะของความเป็นอื่น
ไม่ได้เรียน
สถานที่เกิด
ไทย
พม่า
สัญชาติ
พม่า
ไร้สัญชาติ
เชื้อชาติ
พม่า
มอญ
สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย
มี
ไม่มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
ความสามารถในการพูดภาษาไทย
พูดไทยไม่ได้เลย
พูดได้เป็นบางค�ำ
พูดได้ดี

การเข้าถึงการศึกษา
ในระบบ
ในระบบ
นอกระบบ
(ประเทศไทย) (ประเทศพม่า) (ศูนย์การเรียนรู้)

รวม
(จ�ำนวน)

18.4
15.0

16.3
12.8

24.5
52.2

40.8
20.0

49
180

15.5
16.3

12.3
18.6

48.1
39.5

24.1
25.6

187
43

13.7
17.9

10.5
17.0

51.6
40.6

24.2
24.5

124
106

20.2
13.0

9.5
15.8

52.4
43.2

17.9
28.1

84
146

9.0
25.0
18.6

13.0
14.1
15.3

64.0
21.9
39.0

14.0
39.1
27.1

100
64
59

16.2
15.5
15.8

13.5
9.5
23.7

60.8
47.4
15.8

9.5
27.6
44.7

74
116
38
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5.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
นอกจากปัจจัยความเป็นอื่นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ตัวเด็ก ครอบครัว
และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ก. ปัจจัยด้านบุคคลของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา
ตาราง 7 แสดงลักษณะอื่นๆ ของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ
การท�ำงาน แม้วา่ เด็กผูห้ ญิงจะมีสดั ส่วนทีไ่ ม่ได้เรียนมากกว่าเด็กผูช้ าย แต่สดั ส่วนเด็กผูห้ ญิงทีเ่ ข้าสูร่ ะบบโรงเรียนไทย
กลับสูงกว่าเด็กผู้ชาย และเมื่ออายุของเด็กเพิ่มขึ้น การเข้าสู่ระบบโรงเรียนไทยกลับลดลง สะท้อนว่าโอกาสที่เด็ก
ข้ามชาติจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษานั้นน้อยลง ส่วนสถานภาพการท�ำงานของเด็กข้ามชาติกับ
การเข้าถึงการศึกษาพบว่า เด็กที่ท�ำงานเต็มเวลากับเด็กที่ไม่ได้ท�ำงานนั้นมีสัดส่วนที่เข้าถึงการศึกษาของรัฐไทย
ไม่แตกต่างกัน เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลในรายละเอียดพบว่า เด็กทีท่ ำ� งานตอนกลางคืน (ท�ำงานในช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.)
เพียงอย่างเดียว ที่เข้าถึงการศึกษาของรัฐไทยได้มากกว่าเด็กที่ท�ำงานยาวนาน (มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน) และท�ำงาน
กลางคืนไปพร้อมกัน และเด็กที่ท�ำงานยาวนานเกินไป (ไม่ได้น�ำเสนอในตาราง) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเด็กข้ามชาตินั้น แม้จะ
ท�ำงานตอนกลางคืนก็ยังมีความพยายามเข้าถึงการศึกษาที่จัดโดยรัฐไทย ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางวัน
ตาราง 7 ลักษณะอื่นๆ ของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา
ไม่ได้เรียน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (เฉลี่ย)
9 - 11 ปี
12 - 14 ปี
15 - 17 ปี
สถานภาพการท�ำงาน
ไม่ได้ท�ำงาน
ท�ำงานบางเวลา
ท�ำงานเต็มเวลา

การเข้าถึงการศึกษา
ในระบบประเทศไทย ในระบบประเทศพม่า

ศูนย์การเรียนรู้

15.0
16.7

10.7
17.8

50.7
40.0

23.6
25.6

22.2
13.6
12.8

19.0
14.8
8.1

22.2
44.4
66.3

36.5
27.2
12.8

11.9
21.2
11.1

16.4
9.1
17.5

34.3
63.6
33.3

37.3
6.1
38.1
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ข. ปัจจัยด้านครัวเรือนกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ส�ำหรับปัจจัยด้านครัวเรือนกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาตินนั้ ในบทความนีส้ นใจลักษณะของหัวหน้า
ครัวเรือน ลักษณะของครัวเรือน และการให้ความส�ำคัญของครัวเรือนกับการศึกษาของเด็ก ตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า
เด็กข้ามชาติทมี่ หี วั หน้าครัวเรือนเป็นชาย มีสดั ส่วนของเด็กทีไ่ ม่ได้เรียนสูงกว่าเด็กในครัวเรือนทีห่ วั หน้าครัวเรือนเป็น
หญิง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไทยมากกว่า ส่วน
สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนนั้น แม้สัดส่วนที่เข้าถึงระบบการศึกษาของไทยของเด็กไม่แตกต่างกัน
(ร้อยละ 13.5 และร้อยละ 13.0) แต่ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีคู่มีสัดส่วนของเด็กที่ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาใดๆ
เลยมากกว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่มีคู่ (ร้อยละ 16.4 และ 8.7) ส่วนอายุของหัวหน้าครัวเรือนกับการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กข้ามชาตินั้น มีรูปแบบที่ไม่ชัดเจนนัก แม้ว่าแนวโน้มของเด็กในครัวเรือนที่มีอายุน้อยมีสัดส่วนของ
เด็กที่เข้าเรียนในระบบโรงเรียนไทยมากกว่าก็ตาม ส่วนการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนนั้น ค่อนข้างชัดเจนว่าเด็ก
ข้ามชาติจากครัวเรือนที่หัวหน้ามีการศึกษาเข้าถึงระบบการศึกษาสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของเด็กในครัวเรือนทีห่ วั หน้าครัวเรือนจบในระดับมัธยมศึกษากลับมีสดั ส่วนทีเ่ ข้าเรียน
ในโรงเรียนไทยน้อย เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เรียนจบมาจากประเทศต้นทาง (พม่า) มาแล้วประมาณร้อยละ 80 (ไม่ได้
แสดงในตาราง) ทั้งนี้ อาจเนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงเห็นความส�ำคัญของการศึกษา และให้เด็กใน
ครัวเรือนเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่อยู่ในประเทศต้นทาง ส่วนระยะเวลาที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับ
การเข้าถึงการศึกษายังไม่มีรูปแบบชัดเจน แต่ความสามารถในการพูดภาษาไทยนั้นค่อนข้างมีผลต่อการเข้าถึงระบบ
การศึกษาในประเทศไทย ซึ่งภาษามีความจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ปกครองในการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
เพื่อติดต่อขอเด็กเข้าเรียนในระบบ
ส่วนลักษณะของครัวเรือนนัน้ แม้วา่ จ�ำนวนเด็กในครัวเรือนไม่มผี ลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาในประเทศไทย
แต่ถา้ มีเด็กจ�ำนวนมากขึน้ สัดส่วนของเด็กทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบการศึกษาใดๆ ลดลง ในขณะทีร่ ายได้ครัวเรือนนัน้ ค่อนข้าง
ชัดเจนว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่า เด็กในครัวเรือนเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยได้มากกว่า แม้ว่าจะมีสัดส่วนของเด็ก
ที่ไม่เรียนสูงกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากการได้รับการศึกษาของเด็กเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แต่รายได้เป็นรายได้
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่ประเทศต้นทาง
นอกจากลักษณะของหัวหน้าครัวเรือนและลักษณะของครัวเรือนแล้ว การให้ความส�ำคัญด้านการศึกษา
ของครอบครัวนับว่าเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ผลการศึกษาพบว่า
หากครอบครัวเห็นความส�ำคัญของการศึกษาแล้ว สัดส่วนของเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทยนั้นสูงกว่าใน
ครัวเรือนทีผ่ ปู้ กครองไม่เห็นความส�ำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าผูป้ กครองเห็นว่าเด็กต้องได้รบั การศึกษา
ต่อ เด็กในครัวเรือนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐไทยมากขึ้น (ตาราง 8)
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ตาราง 8 ครัวเรือนกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ลักษณะครัวเรือน
ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน
เพศของหัวหน้าครัวเรือน
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
แต่งงาน
ไม่แต่งงาน (รวมโสด หม้าย หย่า แยก)
อายุของหัวหน้าครัวเรือน
น้อยกว่า 30
30 - 39
40 - 49
50 - ขึ้นไป
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
ความสามารถในการพูดภาษาไทย
พูดไม่ได้เลย
พูดได้บ้าง
พูดได้ดี
ลักษณะของครัวเรือน
จ�ำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีในครัวเรือน
1 คน
2 คน
มากกว่า 2 คน

ไม่ได้เรียน

การเข้าถึงการศึกษา
ในระบบ
ในระบบ
ประเทศไทย
ประเทศพม่า

ศูนย์การเรียนรู้

16.0
12.5

14.1
8.3

58.7
62.5

11.2
16.7

16.4
8.7

13.5
13.0

45.4
56.5

24.6
21.7

16.7
18.9
11.4
15.8

16.7
16.8
8.9
13.2

55.6
38.9
55.7
42.1

11.1
25.3
24.1
28.9

29.8
14.2
2.2

14.0
15.7
6.5

35.1
44.1
67.4

21.1
26.0
23.9

9.1
18.8
15.3

18.2
10.1
14.5

60.6
49.3
41.9

12.1
21.7
28.2

13.0
16.7
13.6

9.3
17.5
10.2

53.7
43.9
45.8

24.1
21.9
30.5

11.1
17.0
17.8

12.7
13.8
13.7

58.7
45.7
37.0

17.5
23.4
31.5
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ลักษณะครัวเรือน
สถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
รายได้
<=10,000 บาท
10,001 - 15,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท
ความส�ำคัญของการศึกษาต่ออนาคตเด็ก
ไม่ส�ำคัญ
ส�ำคัญบ้าง
ส�ำคัญมาก
เด็กต้องได้รับการศึกษาต่อ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

ไม่ได้เรียน

การเข้าถึงการศึกษา
ในระบบ
ในระบบ
ประเทศไทย
ประเทศพม่า

ศูนย์การเรียนรู้

11.9
15.9
26.1

11.1
15.9
19.6

47.4
52.3
37.0

29.6
15.9
17.4

16.7
21.3
10.8

8.3
12.8
15.3

54.2
48.9
42.3

20.8
17.0
31.5

15.6
18.8

14.7
0.0

44.5
62.5

25.1
18.8

ที่มา: ค�ำนวณจากข้อมูลโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber Industry in Thailand:
Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces”

5.5 ปัจจัยด้านองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษากับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ปัจจัยด้านองค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการศึกษาก็นบั เป็นทีป่ จั จัยทีส่ ำ� คัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่านโยบายของรัฐจะเปิดโอกาสให้กับเด็กข้ามชาติสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมีปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในหลายด้านด้วยกันในด้านการปฏิบัติ
ก. ทราบนโยบาย แต่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ
จากการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษารับทราบว่ามีนโยบายรับเด็กข้ามชาติได้ แต่ตีความแตกต่าง
กันไป บางหน่วยงานการศึกษาเข้าใจว่าสามารถรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนได้ ไม่วา่ จะมีสถานะทางทะเบียนหรือไม่กต็ าม
ขณะทีบ่ างแห่งยังคงยืนยันว่า เด็กข้ามชาติจะต้องมีสถานะทางทะเบียนและมีเอกสารทีถ่ กู ต้องเท่านัน้ จึงจะสามารถ
เข้าเรียนได้
“พูดถึงเรื่องของการเรียนของเด็กต่างชาติ รัฐเองมีนโยบายว่าถึงแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ให้เรียน เราก็
มีนโยบาย เด็กถึงแม้ไม่มีทะเบียนบ้าน หรือไม่มีอะไร เรื่องการเรียนเราให้เรียนทุกคน เราไม่ได้ปิด”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 1)
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“แต่พอพูดถึงการศึกษา เราไม่เกี่ยวว่าคุณถูกหรือไม่ถูก คุณจะเรียนก็เข้ามาเรียน”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
“มีบัตร ต้องมีบัตร เพราะว่าของเราที่รับเข้ามาจะต้องมีบัตร”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3)
“ก็คือเราก็ต้องเอาความถูกต้องจากเอกสาร”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 4)
อย่างไรก็ตาม แม้บางสถานศึกษาจะรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา แต่ยังมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติใน
รายละเอียดของการรับเด็กต่างชาติเข้าสูร่ ะบบการศึกษาทีจ่ ดั โดยรัฐไทย เพราะบางแห่งตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์
ของนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า ประกอบกับการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนข้ามชาติ ท�ำให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานด้านการศึกษารู้สึกไม่ชัดเจนในเรื่องของการรับเด็กข้ามชาติกับการมีเอกสารหลักฐานทางทะเบียน
“รับๆ เรามีหนังสือของ สพฐ. มีเด็กต่างชาติโรงเรียนรับไว้ก่อน ส่วนเรื่องรายละเอียดค่อยว่ากัน คือ
ต้องรับ”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 4)
“สภาการศึกษาก็เอา...ของมหาดไทยมา ก็คุยว่าต้องมีทะเบียน เราก็จะท�ำทะเบียน กลายเป็นว่า
ทะเบียนอันนี้เก็บไม่ได้อีก มีปัญหาอีก เพราะว่าเด็กบางคนเค้ามาผิดกฎหมาย ก็ยังไม่ได้เก็บตรงนี้”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
“เวลาเด็กมา เค้าก็บอกไม่ได้ เพราะว่าเค้าไม่ท�ำ โรงเรียนใกล้ๆ ไม่กล้ารับ แต่ผมรับ โรงเรียนใกล้ๆ ก็
มาปรึกษาผม ผมก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ๆ ชี้แจงไป ผมก็ยังแนะว่ารับเถอะ”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)
ข. เข้าเรียนได้แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องใบรับรองวุฒิการศึกษา
การได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับอนาคตในการท�ำงานและการศึกษาต่อของเด็กทั่วๆ
ไป รวมทั้งเด็กข้ามชาติ แม้นโยบายจะก�ำหนดว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
แต่ในทางปฏิบัติ สถานศึกษาบางแห่งเท่านั้นที่ออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาให้เด็กข้ามชาติที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน ขณะที่บางแห่งยังไม่ออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาให้
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“ก็คือบางคนอยากจะมาเรียน ถ้าไม่ต้องการวุฒิมาเรียนได้ รับหมดคือสอนให้แต่ว่าต้องการวุฒิ
ที่ถูกต้องจะต้องมีเลขบัตร 13 หลัก ให้ได้เฉพาะเรียนแล้วก็ออกเป็นหนังสือรับรอง แต่ออกเป็นวุฒิ
ที่ถูกต้องไม่ได้”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 4)
“จบออกไปแล้วให้หลักฐานการศึกษา หรือให้ประกาศนียบัตรเหมือนกับคนไทยทุกอย่าง แต่มี
ข้อยกเว้นว่าต้องเขียนว่าไม่มีชื่อ ทร.14 เขียนตัวแดงไว้”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)
“ให้ได้ เพียงแต่เราไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชนของเค้าเท่านั้นเอง มีเลข 13 หลักเหมือนกัน แต่มัน
เริ่มต้นตัวหน้าไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
“สังเกตได้เลยว่าเด็กที่ไม่มีบัตรเลยก็คือจะมีตัว G อยู่ข้างหน้า เค้าเรียกว่าไม่มีเลขบัตรประจ�ำตัว
คือไม่มีเลขบัตรอะไรเลย จะมีตัว G อยู่ข้างหน้า พวกที่มีเลขบัตรประชาชนที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว
พวกนี้ก็คือมีเลขบัตรประชาชนอะไรเรียบร้อย มีเลขบัตรเค้าเรียก ทร.13 ถ้าตัวเลขข้างหน้าเป็น G
ก็คือไม่มีเลขอะไรเลย”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)
ค. ความชัดเจนด้านงบประมาณรายหัว
รัฐไทยได้จดั สรรงบประมาณด้านการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก�ำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในมาตรา 60 ก�ำหนด
ให้รฐั จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษาคือ จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จา่ ยรายบุคคลทีเ่ หมาะสมแก่ผเู้ รียน
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน หรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายหัว
ส่วนการปฏิบัตินั้นยังมีความเข้าใจในด้านงบประมาณแตกต่างกัน สถานศึกษาบางแห่งเข้าใจถูกต้องว่า ไม่ว่า
จะเป็นเด็กไทยหรือเด็กข้ามชาติก็ได้รับงบประมาณรายหัวเท่ากัน ในขณะที่บางแห่งยังเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะคิดว่า
ไม่ได้รับงบประมาณส�ำหรับเด็กข้ามชาติ ซึ่งท�ำให้สถานศึกษาบางแห่งไม่กล้ารับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา
“พอเข้าโรงเรียนนี้ก็ได้ค่าใช้จ่ายรายหัวรายได้เหมือนกับเด็กไทย”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
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“รายหัวเค้าก็ให้ เค้าก็นับจ�ำนวนเด็ก เค้าให้เหมือนกันทั้งหมด เรียนฟรี 15 ปีก็เหมือนกัน ถ้าเรา
แจ้งว่าตอนนี้เรามีเด็กเรียนทั้งหมด 450 รวมทั้งแรงงานพม่าด้วย เค้าจัดสรรงบประมาณให้มา
รายหัวเท่ากัน มีบางโรงเรียนเข้าใจผิดว่าไม่ได้ คือผมเองก็ประสานคุยกับจังหวัดตั้งแต่ต้น เค้าก็โอเค
บอกว่าได้ แต่บางโรงเค้าไม่ประสาน เค้าคิดเอง”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)
ง. ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับเด็กข้ามชาติ
นอกจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระของนโยบายแล้ว ความพร้อมของสถานศึกษาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งนั้นยังไม่มีความพร้อมที่จะรับ
เด็กข้ามชาติเข้าศึกษา
“มันอยู่ที่ความพร้อมของสถานศึกษา สถานศึกษาไม่พร้อม ก็จะไม่ได้ แม้แต่ของไทยเอง ถ้าเกิดว่าจะ
จัดวิชาชีพให้ ถ้าเราไม่พร้อมเรื่องนี้เราก็จัดไม่ได้ เหมือนกับว่าเราสอนภาษาต่างประเทศ ถ้าหากว่า
ไม่มีครูมา เราก็จัดไม่ได้ การจัดให้แรงงานต่างด้าว ถ้าหากเราไม่พร้อมก็ท�ำไม่ได้ ท�ำได้ก็ไม่ดี มันก็
เสียหาย เพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยความพร้อมของสถานศึกษานั้น แต่ถ้าถามว่าสถานศึกษาเต็มใจและ
ให้การศึกษากับคนไม่ว่าชาติไหน ก็โอเค แต่ว่าตนเองพร้อมที่จะให้หรือเปล่า มีข้อจ�ำกัดบางทีเค้าพูด
ภาษาไทยไม่ได้ พูดได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ล�ำบากเหมือนกัน”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3)
ดังนั้น สถานศึกษาบางแห่งจึงร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการเตรียมเด็กข้ามชาติ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการเข้ารับการศึกษาในระบบของการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐไทย
“ถ้าเป็นเด็กต่างชาติ เค้าจะมีมูลนิธิตั้งแต่เด็กเลย เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จะมีมูลนิธิเปิดรับ
เลี้ยงเด็ก มีรถไปรับที่สวนยาง แล้วก็มาส่งที่มูลนิธิ พอเลิกก็ขับรถไปส่ง มูลนิธิดูแลอย่างดีเลยนะ
ตั้งแต่หาที่เด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างก่อนวัยเรียนก็มีรถรับส่ง แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าโรงเรียน
ปกติของคนไทย”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3)
“กลุ่มนี้ที่เค้าเข้ามาสู่ในระบบของการศึกษาโรงเรียน มาด้วยมูลนิธิ มีมูลนิธิเป็นพี่เลี้ยง...เคยคุยว่า
ถ้า NGO จะท�ำ ขอความพร้อมโดยการเตรียมหลักสูตรให้เด็กก่อน เด็กเข้าใจรู้เรื่อง เพราะว่าไม่มี
หลักสูตรสอนภาษาไทยในโรงเรียน ครูจะต้องพะวงกับเด็กตรงนี้ เด็กคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอีก เป็นภาระ
ก็เลยบอกว่าให้เตรียมความพร้อมมาก่อน แล้วก็มาเข้าในโรงเรียน”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
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“ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการศึกษา ผมปวดหัวอยู่ ยกตัวอย่างว่าเด็กโตแล้ว แต่ถ้าจะให้เรียนชั้นสูงเลย
โดยที่ไม่มีพื้นฐาน เราก็ท�ำไม่ได้ ให้มันชั้นต�่ำๆ ชั้น ป.1 ป.2 คนละเรื่องเลย นี่ก็คือปัญหาเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมูลนิธิเพื่อการศึกษาก็เข้ามาคุยกับผม จะสร้างศูนย์ความพร้อมในโรงเรียน ผมก็โอเค
เพราะว่าถ้าเตรียมความพร้อมแรงงานเด็กพวกนี้ได้ พูดภาษาไทยได้ ก็มาง่ายหน่อย เพราะว่าตอน
แรกเค้าไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้ เค้าคิดเพียงแต่ว่าท�ำอย่างไรให้สิทธิเด็กคนนี้ เรื่องการศึกษาก็เอามา
เข้า สุดท้ายก็มีปัญหาว่าต้องเตรียมความพร้อมด้วย เรื่องภาษาเรื่องอะไรก่อน”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)
“คือครูก็ว่าเราสอนเด็กไทยก็ยุ่งยากพอสมควรแล้ว สอนชาวต่างชาติที่สื่อภาษากันรู้บ้างไม่รู้บ้าง
ยิ่งยากใหญ่ แล้วถ้าเราจัดให้เค้า ก็จัดไม่ได้อีก เพราะว่าหลักสูตรจัดยาก เค้าไม่รู้พื้นฐานภาษาไทย”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
ขณะเดียวกันบทบาทของสถานศึกษาในการท�ำงานเชิงรุก เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือการรณรงค์ให้เด็กข้ามชาติ
เข้าถึงการศึกษานับเป็นอีกปัจจัยหนึง่ ซึง่ จะท�ำให้เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม บทบาท
ในการท�ำงานเชิงรุกของสถานศึกษายังมีอยู่อย่างจ�ำกัด
“มีการประชุมผู้ปกครอง ผมบอกเลยเรื่องการรับเด็กที่นี่...ผมก็พยายามเหมือนกันถ้ามีโอกาส คือ
ผู้ปกครองส�ำคัญที่สุด ครูนี้รอง เพราะว่าเป้าหมายผู้ปกครองคือเด็ก”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 5)
“ส่วนมากเป็นนโยบายของ ผอ.เขตแต่ละเขต แต่นโยบาย สพฐ.ต้องเข้าเพื่อที่จะลงไปหาอยู่เด็กแล้ว
แต่ว่าความเข้มในการเข้าไปหา อาจจะแตกต่างกัน แต่ถ้าเค้าวิ่งเข้ามาหาเรา ก็ต้องรับเค้าอยู่แล้ว”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)
นอกจากการรณรงค์เพื่อเด็กข้ามชาติเข้าถึงการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว บทบาทของสถานศึกษาที่ไม่อาจ
มองข้ามไปได้อีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อลดการแบ่งแยก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
ลดช่องว่างของความเป็นอื่นลง เนื่องจากยังมีการรังเกียจหรือแบ่งแยกจากชุมชนที่ค่อนช้างชัดเจนในบางพื้นที่
“ถามว่ามีรังเกียจเดียดฉันท์บ้างไหม ก็มีบ้าง ก็ไม่ถึงขนาดแอนตี้”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)
“บางคนบอกผมมาว่าจะมีนาย ก. น�ำชาวบ้านมาประท้วงผม ในฐานะรับเด็กพม่าเข้าเรียน ผมบอกว่า
มาเลย จะได้ชี้แจง เค้าก็ไม่มา คือเค้าฝากบอกมา เราก็ฝากบอกไว้มาเลย เรารู้ว่าปัญหานี้มันมีอยู่ใน
ต�ำบลนี้ เวลาประชุมผู้ปกครองนักเรียน เราก็พูดให้ฟัง โดยที่ไม่ต้องให้เค้าเสนอปัญหาเชิงรุก เราก็พูด

การศึกษาถ้วนหน้า: เด็กข้ามชาติในสวนยางพารามีโอกาสหรือไม่? 315

ให้ฟังว่าที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้น มีเหตุผลประกอบอย่างนี้ มันก็ลดลงได้ ก็ไม่มีใครโผล่มาประท้วง
ในความเป็นจริง ผู้ปกครองก็สั่งเด็กมาว่าอย่าไปเล่นกับเด็กพม่า เวลานอนก็ให้นอนแยกจากกัน
อย่าไปนอนใกล้นะ เค้าก็ยังสั่งมา เราก็จะบอกว่าไม่ได้ ครูเค้าดูแล ก็ตามผู้ปกครองไปก่อน เราจะ
มาบอกว่าไม่ได้ สิทธิเท่ากัน มนุษย์เท่ากัน ต้องให้นอนร่วมกัน ถ้าเราหักด้ามพร้าด้วยเข่าอย่างนี้
แรงต่อต้านก็เยอะ เพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)
“มีแน่นอนตรงนี้ ทางชุมชนเค้าจะมองทันทีวา่ ไปยุง่ อะไรกับเด็กพม่า เด็กไทยคุณจัดการให้ดกี อ่ นเถอะ
ตอนนี้ก็มีที่ไม่เข้าใจ...ครูก็ได้รับได้ไม่เป็นปัญหา แต่สิ่งที่รับไม่ได้ก็คือชุมชน คือเค้าไม่เข้าใจว่าท�ำไม
เหมือนกับว่าต้องมาแย่งคนไทยอีก ตรงนี้เป็นความคิดของชุมชนที่คิดอย่างนี้”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
จ. ปัจจัยด้านตัวเด็กและครอบครัวกับการเข้าถึงการศึกษาจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
นอกจากการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานด้านการศึกษาแล้ว ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านนีย้ งั ให้ความเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับครอบครัวและตัวเด็กข้ามชาติ ที่อาจท�ำให้เด็กข้ามชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาของไทยในระบบได้
หรือเข้าถึงการศึกษาล่าช้า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความกลัวต่อการถูกจับกุมและส่งกลับ เนือ่ งจากไม่มสี ถานะทางกฎหมาย
หรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย
“ถ้าพ่อแม่ไม่มีบัตร จะไม่กล้าพาลูกมาเลย กลัวพามาแล้วถูกจับ ท�ำให้บางทีเด็กก็พลาดจากตรงนี้
เด็กไม่รู้อิโหน่ อิเหน่”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)
“คือผู้บริหารเค้ารับ แต่ว่าเด็กอายุมันเยอะ เข้าไปเรียน ป.1 ก็เลยไม่รับ จะมีเหตุผลอยู่ว่าเด็กวัยรุ่น
แล้ว มาเรียนกับเด็ก ป.1 น่าจะเป็นการจัดกลุ่มของเค้าที่สอน...ก็ยังมีปัญหาว่าเด็กโตมาอยู่ ป.1
ครูก็ไม่รับ ผอ.โรงเรียนรับ แต่ว่าครูบอกว่ามันสอนล� ำบาก เพราะว่า 15 ปีกับเด็ก 7 - 8 ปีนี้
ความต่างระหว่างวัย”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
“บางทีอยู่ไกลโรงเรียน แล้วก็อาจจะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่ ไม่กล้าเอาลูกมา ก็อาจจะ
เป็นได้ ครั้นที่จะเอาลูกไปเรียน เค้าก็ต้องหลบซ่อนตัว อยู่ในป่า อยู่ตามสวนยาง ที่เราไม่รู้ข้อมูล
แต่ถ้าหากว่าโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้าน แล้วก็เด็กสนใจเรียน ผมว่าไม่มีปัญหาที่จะเรียน”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 1)
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“อี ก ประเด็ น หนึ่ ง เด็ ก ส่ ว นใหญ่ ม าโดยถู ก กฎหมายก็ ไ ม่ มี ป ั ญ หา แต่ มี เ ด็ ก กลุ ่ ม หนึ่ ง ที่ ม าแล้ ว
ไม่ถูกกฎหมายก็ไม่กล้าที่จะมาเรียน แต่พอมาแล้วก็โดนจับ อย่างที่โดนจับ จะมาเข้าเรียนก็คือไม่ได้”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
ผลจากการศึกษาข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่อง
นโยบายการศึกษา ทัง้ การรับเด็กเข้าศึกษา งบประมาณ การรับรองวุฒกิ ารศึกษา รวมถึงการท�ำงานเชิงรุกเพือ่ ให้เด็ก
ข้ามชาติเข้าถึงการศึกษา นอกจากนั้นแล้ว ปัจจัยเรื่องของการเดินทาง อุปสรรคเรื่องภาษา ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
(Green, 2003; Nawarat, 2012; กฤตยา, 2550; 2554)

6. บทวิเคราะห์
กระบวนการเป็นชายขอบของเด็กข้ามชาติชี้ให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติ “เป็นอื่น” ในหลายลักษณะด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นการข้ามพรมแดนเพื่อมาเป็นอื่นในสังคมใหม่ การเป็นอื่นในแผ่นดินเกิดสู่ความเป็นอื่นบนพื้นที่ใหม่
หรือเกิดบนแผ่นดินอื่นด้วยความเป็นอื่น
เริม่ ต้นจากความเป็นอืน่ ลักษณะแรก “การข้ามพรมแดนเพือ่ มาเป็นอืน่ ในสังคมใหม่” ตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ทั้งหมดเป็นเด็กและครัวเรือนข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่า ในรุ่นพ่อแม่ของเด็กข้ามชาติได้เข้ามาท� ำงาน
ประเทศไทยโดยเฉลีย่ แล้วมากกว่า 10 ปี แต่ทว่ายังมีความเป็นอืน่ ในหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นสิทธิของความเป็นพลเมือง
เพราะเป็นได้แค่ “คนอืน่ ” ทีไ่ ม่ใช่คนไทยตามฐานะทางทะเบียนทีร่ ะบุใน ทร. 38/1 หรือบางคนยังคงสถานะเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบกับการท�ำงานในสวนยางที่ห่างไกลชุมชนและศูนย์การพัฒนา
อย่างดีทสี่ ดุ ก็เป็นได้แค่เพียงแรงงานทีจ่ ดทะเบียนและมีชอื่ ในฐานทะเบียน เด็กและสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นคนอืน่
ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และพลเมือง
ส�ำหรับความเป็นอื่นในลักษณะถัดมาคือ “การเป็นอื่นในแผ่นดินเกิดสู่ความเป็นอื่นบนพื้นที่ใหม่” ข้อมูล
จากการศึกษานี้พบว่าเด็กเชื้อชาติมอญจากประเทศพม่า ซึ่งรัฐบาลพม่ามิได้นับเป็นพลเมืองของพม่า เด็กเหล่านี้
จึง “เป็นอืน่ ” ในเขตแดนของประเทศพม่าซึง่ เป็นแผ่นดินเกิด และเมือ่ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เด็กและครอบครัว
เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความ “เป็นอื่น” ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการผลิตซ�้ำของความเป็นอื่นนั่นเอง
ส่วนความเป็นอื่นลักษณะสุดท้าย คือ “เกิดบนแผ่นดินอื่นด้วยความเป็นอื่น” นอกจากเด็กข้ามชาติที่เกิด
ในประเทศพม่าแล้ว ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นพลเมืองทั้งในพม่า
และไทย ไม่มีสถานะใดๆ ปราศจากตัวตนในเชิงกฎหมาย และสุดท้ายกลายเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
ส่วนความเป็นอืน่ กับการเข้าถึงการศึกษานัน้ แม้จะมีการด�ำเนินงานการศึกษาเพือ่ ปวงชนหรือการศึกษาถ้วน
หน้ามาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้ว โอกาสในการเข้ารับการศึกษาส�ำหรับคนที่เป็น “คนอื่น” ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคอยู่หลายประการด้วยกัน ทั้งที่เป็นปัจจัยด้านด้านตัวเด็กข้ามชาติเอง ปัจจัยครัวเรือน และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของรัฐไทย ซึ่งปัจจัยสุดท้ายนี้เป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�ำให้
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เด็กข้ามชาติที่ “เป็นอื่น” ถูกเลือกปฏิบัติ ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐไทย จะเห็นได้ว่าหลักฐานที่
ชัดเจนของความเป็นคนอื่นของเด็กและครอบครัวที่แยกให้เห็นว่ามิใช่ไทย (non - Thainess) ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ
เชื้อชาติ สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย และตลอดจนความสามารถในการพูดภาษาไทย ซึ่งคือภาพสะท้อนของ
ความเป็นอื่นเชิงภาษา (linguistic otherness) นั้นง่ายต่อการแยกแยะว่าเขาเหล่านั้น “เป็นอื่น” หรือไม่ โดยมี
หลักฐานทางทะเบียนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาใช้เป็น
ตัวคัดกรองในการแยกแยะว่า “เป็นอื่นหรือไม่เป็นอื่น” และถ้าหากวินิจฉัยได้ว่า “เป็นอื่น” การเลือกปฏิบัติก็จะ
เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษา เช่น ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาว่ารับหรือไม่รับ (จากหลักฐานทางทะเบียน)
บางรายถูกปฏิเสธ บางรายถูกรับเข้าศึกษาพร้อมด้วยเงื่อนไขในลักษณะเลือกปฏิบัติอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ในระหว่างการศึกษาที่ความเป็นอื่นในแง่ของส�ำเนียง ส่งผลต่อการปฏิบัติที่ถูกแบ่งแยกจากเพื่อนร่วมชั้นและ/หรือ
ผู้ปกครอง อีกทั้งเมื่อจบการศึกษาการได้รับวุฒิบัตรก็ยังเป็นประเด็นว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับ แม้ว่าตามสิทธิแล้ว
เด็กข้ามชาติต้องได้รับวุฒิการศึกษาเมื่อเรียนจบครบตามหลักสูตรก�ำหนดก็ตาม

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตีความนโยบายการศึกษาถ้วนหน้าและนโยบายของรัฐ ทั้งในเรื่อง
ของการรับเด็กเข้าศึกษา การได้รับงบประมาณรายหัว และการออกวุฒิบัตร ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ยังมีความจ�ำเป็นต้องท�ำอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นผลในเชิงปฏิบัติ
(2) การเตรียมความพร้อมของเด็กข้ามชาติเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไทยนั้น ควรมีความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กับสถานศึกษา
(3) ศูนย์การเรียนรู้เป็นโอกาสการศึกษาทางเลือกส�ำหรับเด็กข้ามชาติ ดังนั้น การรับรองหลักสูตรที่มี
มาตรฐานส�ำหรับศูนย์การเรียนรู้จึงมีความส�ำคัญ และควรมีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
(4) การไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา หรือการเข้าสู่ระบบการศึกษาล่าช้า ต้องการการท�ำงานเชิงรุกและ
การรณรงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติรับทราบถึงนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า และระบบการศึกษา
นอกโรงเรียนของรัฐไทยควรเป็นทางเลือกของเด็กข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการศึกษาล่าช้า
(5) นโยบายการศึกษาถ้วนหน้าต้องนับรวมเด็กข้ามชาติ และต้องการความร่วมมือและความเข้าใจจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามชาติ เพื่อให้เด็กข้ามชาติมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
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บทคัดย่อ
การศึกษานีใ้ ช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ และสังเคราะห์องค์ความรูท้ มี่ อี ยูบ่ นพืน้ ฐานงานวิจยั ท�ำการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานคร
และนครปฐม โดยการสัมภาษณ์ระดับลึกแม่เดี่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 11 คน และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบของครอบครัว
แม่เดี่ยวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ทั้งปัจจัยด้านชีววิทยา และโครงสร้างของวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ โดยเฉพาะครอบครัว
แม่เดี่ยว การถูกตีตรา และการกีดกันความก้าวหน้า ท�ำให้สังคมเต็มไปด้วยอคติ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของแม่เดี่ยวที่ต้อง
เผชิญกับความยากจน ไม่มีเงินทุนของตัวเอง ขาดปัจจัยต่างๆ ที่จะท�ำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิต ท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิ
และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ควรตระหนักถึง
ความไม่เท่าเทียมของชาย-หญิงในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพส�ำหรับแม่เดี่ยวให้สามารถท�ำหน้าที่แม่ และท�ำงานนอกบ้านได้
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Abstract

This study adopted qualitative research methods and synthesis of existing knowledge based on research. The
area of data collection included Bangkok and Nakorn Phathom province in Thailand. In-depth interviews were carried
out with 11 respondents voluntarily and with key informants working in central and local governmental organisations.
This research found that marginalisation in single mother families was due to sexual inequality in many aspects,
including biological and patriarchal cultural structures. Stigmatisation and discrimination in the society have significant
impacts on economic status of single-mother families, leaving them in poverty with little money to meet their ends
and to have a good quality of life. This situation can be further developed into more serious problems such as
inequality in rights and lack of opportunity. This research suggests that governmental organisations, the private sectors
and civil society realise existing inequality between male and female and the importance of helping single mothers
in terms of jobs to enable them to carry out mothers’ duties and be able to work at the same time, keeping the
balance between their dual roles. This research also highlights that solving challenges sustainably requires integrating
various aspects in economic, social and cultural realms.
Keywords: single mother family, marginalisation and social injustice
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1. น�ำเรื่อง
ในอดีตครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีสมาชิกครอบครัวหลายช่วงอายุอาศัยอยู่ร่วมกัน
อย่างน้อย 3 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ลักษณะครอบครัวแบบนี้ท�ำให้สมาชิกมีความใกล้ชิด
ผูกพันกัน มีความอบอุน่ และปลอดภัย มีความร่วมมือกันในกิจกรรมด้านต่างๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การอบรม
เลีย้ งดู การปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม ความเอาใจใส่ในสภาวะวิกฤติ ฯลฯ กล่าวได้วา่ ครอบครัวได้ทำ� หน้าที่
เป็นแหล่งบ่มเพาะ หล่อหลอม ถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ และอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ครอบครัวจึงมีความส�ำคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็น
พ่อ-แม่-ลูกซึง่ เป็นครอบครัวเดีย่ ว หรือพ่อ-แม่-ลูกอยูก่ บั ปู-่ ย่า-ตา-ยาย เป็นครอบครัวขยาย หรือแม้กระทัง่ ครอบครัว
รูปแบบอื่นๆ ต่างก็มีเป้าหมายของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมั่นคง
ในปัจจุบนั สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไม่เพียงแต่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างขนาดครอบครัว และ
รูปแบบของครอบครัว แต่ยังส่งผลต่อสภาวะการด�ำเนินชีวิตครอบครัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ มีครอบครัวเดี่ยว
ถึงร้อยละ 54-55 และครอบครัวขยายลดลงเหลือร้อยละ 32.5 ขณะที่ครอบครัวที่อยู่คนเดียวมีสูงถึงร้อยละ 11.3
มีความหลากหลายของรูปแบบครอบครัวประเภทต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ไม่ต้องการ
ผูกมัด ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยก่อนแต่งงาน การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน ไม่จดทะเบียนสมรส ซึ่งพบรูปแบบ
การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวรูปแบบใหม่ในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร (อรทัย, 2552)
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ครอบครัวไทยในปัจจุบันจึงมิได้ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติ ดังเช่น
แต่ก่อน แต่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งครอบครัวขยาย ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่อยู่คนเดียว ครอบครัวพ่อหรือ
แม่เลี้ยงลูกตามล� ำพัง ครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวลักษณะอื่นๆ เป็นต้น ขณะที่กระแส
ความตื่นตัวเกี่ยวกับสถานะและบทบาททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้หญิงได้รับความสนใจไปทั่วโลก
โดยผู้หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น รวมถึงการที่ผู้หญิงท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นประเด็นการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของหัวหน้าครอบครัวที่เป็น
หญิงไม่มีคู่ คือมีสถานภาพสมรส โสด หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดความเปราะบาง
ของสถานะทางเศรษฐกิจการมีเครือข่ายทางสังคม และการกลืนกลายเข้ากับสังคมของครัวเรือนอย่างหนึ่ง (ชาย
และมาลี, 2552)
จากงานศึกษาที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่าครอบครัวที่มีหญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนเลี้ยงลูกคนเดียว ได้รับ
ผลกระทบ 2 ประการ ประการแรกคือ ผลกระทบที่เกิดกับพ่อหรือแม่ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อครอบครัวมีผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักเพียงคนเดียว ปัญหาที่ตามมาคือความยากจนของครอบครัว มีผลกระทบ
ต่อโอกาสในการศึกษาของบุตรและปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้นตามจ�ำนวนบุตรที่มี (นิศา และคณะ, 2545) ปัญหา
ด้านวัฒนธรรม ผู้หญิงต้องเผชิญกับอคติจากคนในสังคมที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงหม้าย หรือหย่าร้าง เป็นผู้มีรอยมลทิน
(สุรีย์พร และกมลพรรณ, 2552)
ประการที่สอง คือ ผลกระทบที่เกิดกับลูก ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สภาพความประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสม หรือการกระท�ำผิดของเด็กที่ต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาครอบครัวแตกแยก ดังผลการศึกษาภูมิหลัง
ของเยาวชนที่กระท�ำผิดในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิดมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52)
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มีพ่อแม่แยกกันอยู่หรือหย่าร้าง (วรชาติ, 2543) และการศึกษาที่พบว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างพร้อมหน้า
จะมีความภาคภูมิใจต�่ำกว่าเด็กในครอบครัวที่มีพ่อแม่ (สาวิตรี, 2541) เนื่องจากการขาดพ่อหรือแม่ท�ำให้เขาคิดว่า
ตนไม่เป็นที่ต้องการรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า (วินัดดา, 2538) การที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ส่งผลให้ลูกมีทัศนคติต่อ
ครอบครัวในทางลบสูงกว่าเด็กทีพ่ อ่ แม่อยูด่ ว้ ยกัน (พจนา, 2541) ตลอดจนมองโลกและอนาคตต�่ำกว่าเด็กในครอบครัว
ปกติ (สุรชัย, 2541) การที่เด็กขาดผู้เลี้ยงดูฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจท�ำให้ขาดความรักความอบอุ่นที่พึงได้รับเช่นเดียวกับ
เด็กในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งขาดตัวแบบที่จะเรียนรู้บทบาทของการเป็นพ่อหรือแม่ที่เหมาะสม
หากเขาต้องเป็นพ่อหรือแม่ต่อไปในอนาคต (นิศา และคณะ, 2545)
ปัจจุบันครอบครัวเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ครอบครัวเหล่านี้กำ� ลังถูกสังคมและนโยบายภาค
รัฐผลักดันเข้าสูก่ ระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบ ซึง่ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของสมาชิกในครอบครัว
และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงจนเกิดเป็นช่องว่างทางสังคม ชนชั้น และสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย
บทความนี้ต้องการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นชายขอบ และความไม่เป็นธรรมในสังคม
ต่อครอบครัวแม่เดี่ยว ความแตกต่างระหว่างเพศ ความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ ความยากจน และการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา การถูกกีดกัน การถูกตีตรา การปรับตัว การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอด
และมุ่งที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐ
และมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษากระบวนการถูกท�ำให้เป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยว
2. เพื่อศึกษาความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับครอบครัวแม่เดี่ยว
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับความต้องการของ
ครอบครัวแม่เดี่ยว
ทั้งนี้ค�ำว่า ครอบครัวแม่เดี่ยว (single mother) ในบทความนี้หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกหลัก
คือ มารดา และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี โดยมารดาอาจอาศัยอยู่แยกต่างหาก หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นลักษณะ
ครอบครัวขยายได้ ขณะที่ค�ำว่า ครอบครัวปกติ หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกัน หรือ
พ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกับเครือญาติ และ การท�ำให้เป็นชายขอบ หมายถึง การที่บุคคลนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมแล้วถูก (สังคม) ก�ำหนดว่าเป็นส่วนเกิน หรือมองว่ามีความเป็นอืน่ ฯลฯ เนือ่ งจากเป็นคนทีอ่ ยูน่ อกการรับรูข้ อง
คนกระแสหลัก ไร้ซึ่งสิทธิเสียงต่างๆ จากระบบ จึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ (ถูกคนส่วนใหญ่ในสังคมมองข้ามไป)

2. วิธีศึกษา
บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และจากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูลชัน้ ต้นใช้วธี กี ารสัมภาษณ์ระดับลึกครอบครัวแม่เดีย่ วในเขตกรุงเทพฯและนครปฐม จ�ำนวน 11 ครอบครัว
โดยสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงตามความสมัครใจของครอบครัวทีใ่ ห้ขอ้ มูล เพือ่ ศึกษาสภาพการด�ำเนินชีวติ สภาพปัญหา
ความยากล�ำบากในการด�ำรงชีวิตด้วยตนเอง และผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง
ความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์หลักประกันความมั่นคงของสมาชิกครอบครัว เพื่อหาแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวแม่เดี่ยว ลดช่องว่างทางชนชั้น และศึกษากระบวนการ
ที่ท�ำให้ครอบครัวดังกล่าวเข้าสู่การเป็นชายขอบ
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นอกจากนี้ ยังท�ำการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือ บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวในระดับนโยบายและปฏิบัติการ (1) สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(2) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านครอบครัว สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการให้ความช่วยเหลือครอบครัวแม่เดี่ยวที่เป็นธรรมในสังคม
และเชื่อมโยงกับนโยบายหลักของประเทศด้านสังคม และ (3) ผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิที่ท�ำงานเกี่ยวกับครอบครัว
พ่อแม่เดี่ยว ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายครอบครัวแม่เดี่ยวที่เข้มแข็ง

3. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
ในการศึกษากระบวนการกลายเป็นชายขอบและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแม่เดี่ยว ใช้แนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรม ดังต่อไปนี้

3.1 แนวคิดพื้นฐานเรื่องครอบครัว
ครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะหลากหลายมากกว่าแต่ก่อน ที่ส�ำคัญยังจัดว่ามีอยู่เพียง 2 ลักษณะที่ชัดเจนคือ
ครอบครัวเดี่ยว ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก และครอบครัวขยาย ซึ่งนอกจากมีพ่อแม่ลูกแล้ว อาจมีปู่ย่าตายายและ
ญาติอาศัยร่วมอยู่ด้วย มีผู้ให้ความหมายของครอบครัวไว้มากมาย ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 240) ให้ความหมายของครอบครัวไว้วา่ หมายถึง สถาบันพืน้ ฐาน
ของสังคมทีป่ ระกอบด้วย สามี ภรรยา และหมายรวมถึงลูกด้วย ความเป็นครอบครัวก่อเกิดขึน้ เมือ่ บุคคลสองคนหรือ
มากกว่าตกลงใจในการที่จะด�ำเนินชีวิตร่วมกัน พึ่งพิงกัน ส่วนใหญ่จะมาจากรากฐานของความรักและความผูกพัน
ระหว่างบุคคล ซึ่งการแต่งงานเป็นจุดที่ส�ำคัญของก�ำเนิดชีวิตครอบครัว
นอกจากนี้ ยังมีการให้ความหมายของครอบครัวอาจให้โดยแบ่งตามการนิยามในแง่มุมต่างๆ คือ ในแง่
วัฒนธรรมและกฎหมาย การสมรสเป็นเงื่อนไขของครอบครัว ซึ่งหมายถึงว่า ครอบครัวที่ไม่มีการสมรสจะถูกถือว่า
เป็นครอบครัวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีสถานภาพทางสังคม (วิระดา, 2546: 3) แง่สังคมวิทยา ครอบครัว
คือกลุ่มที่รวมอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวพันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย แต่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน
ให้ความรักและความเอาใจใส่ตอ่ กัน มีความปรารถนาดีตอ่ กัน ความสัมพันธ์นนั้ อาจจะแน่นแฟ้นมัน่ คง หรือไม่กระชับ
สั่นคลอน หรือร้าวราน แต่ไม่ถึงกับแตกแยก ก็ยังนับว่าเป็นครอบครัว (ทวีรัสมิ์, 2524: 86)
แง่ชีววิทยา ครอบครัวหมายถึง กลุ่มคนที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิต เช่น สามีภรรยา มีลูก ลูกเกิดจากอสุจิ
ของบิดาผสมกับไข่สุกของมารดา ฉะนั้น บิดามารดากับลูกจึงเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต แง่เศรษฐกิจ ครอบครัว คือ
คนที่ใช้จ่ายร่วมกัน จากเงินงบประมาณเดียวกันของบุคคลที่ทำ� การสมรสแล้ว แม้แยกบ้านไปอยู่ต่างหาก แต่ถือว่า
ยังมีพันธะทางศีลธรรมที่จะเลี้ยงดูส่งเสียเครือญาติ เช่น น้อง คือต้องส่งเสียให้เงินน้องเล่าเรียน เช่นนี้นับว่า
ใช้จ่ายจากงบประมาณเดียวกันและเป็นครอบครัวเดียวกัน (ทวีรัสมิ์, 2524: 86-87)
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว นับว่าเป็นแนวคิดและนิยามที่เป็นบรรทัดฐานเชิงเดี่ยว
หรือเป็นบรรทัดฐานดัง้ เดิมของ “ความเป็นครอบครัว” ซึง่ ไม่นา่ จะเพียงพอต่อการท�ำความเข้าใจสถานภาพ บทบาท
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ประเภท และรูปแบบครอบครัว ที่หลากหลายของครอบครัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีครอบครัวจ�ำนวน
มากที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านการแต่งงาน หรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคมกระแส
หลัก แต่แนวคิดดังกล่าวก็ยังคงมีความส�ำคัญในแง่ของการท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

3.2 ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism)
ทฤษฎีสตรีนิยมมุ่งเน้นที่จะท�ำความเข้าใจกับธรรมชาติของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ระบบคิด
และขบวนการทางสังคมที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ว่าผู้ชาย
อยูใ่ นฐานะทีไ่ ด้เปรียบและสตรีอยูใ่ นสภาพทีเ่ ป็นรอง จุดร่วมหลักของทฤษฎีนคี้ อื การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศหญิงและเพศชาย ซึง่ มีลกั ษณะของความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศมาตัง้ แต่สงั คมในอดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ สังคม
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศก็ยังดูเป็นปัญหาคู่โลก ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพศนั่นเอง (กาญจนา, 2543)
ประเด็นเรื่องเพศ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการถูกจ�ำกัดพื้นที่ของผู้หญิง ต่อการก�ำหนดต�ำแหน่งที่ผู้หญิงควร
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ างสังคมแต่ละแห่งตามความต้องการของกลุม่ คนทีเ่ ป็นผูม้ อี �ำนาจในสังคม ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กั น ในสิ ท ธิ แ ละโอกาสระหว่ า งชายหญิ ง ขึ้น หรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในสังคม การวิเคราะห์ ถึ ง
ความไม่เท่าเทียมในสิทธิและโอกาสของสตรีภายใต้องค์ประกอบ กระบวนการ และผลกระทบของนโยบายสังคม
ความไม่เท่าเทียมของรายได้ของโอกาสการท�ำงานและโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นตัวอย่างของผลกระทบที่สตรี
ได้รบั จากนโยบายสังคมทีไ่ ม่เป็นธรรม กระบวนการมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายทีผ่ หู้ ญิงมีบทบาทน้อยกว่าผูช้ าย
เป็นตัวอย่างของกระบวนการก�ำหนดนโยบายสังคมที่แนวคิดสตรีนิยมไม่ยอมรับ ส่วนการจัดสวัสดิการสังคมที่จ�ำกัด
ให้สตรีกลายเป็นผู้รับภาระในครัวเรือน เป็นองค์ประกอบของนโยบายสังคมที่ต้องการแก้ไข ซึ่งในการศึกษาวิจัย
ประเด็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ให้ความส�ำคัญในสองประเด็นหลัก คือ (สุรพล, 2547)
(1) การผลิต-การให้ก�ำเนิด (production-reproduction) สตรีถือเป็นกลุ่มที่ท�ำหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่
และให้การเลี้ยงดู ซึ่งถือว่ามีคุณค่าเพียงแค่ให้การก�ำเนิด (reproductive work) ขณะที่การผลิตในเชิงเศรษฐกิจ
ที่ถือว่ามีคุณค่าในเชิงผลิตภาพ (productive work) เป็นเรื่องของบุรุษ ภายใต้กรอบความคิดนี้นโยบายสังคม
กลายเป็นเครื่องมือของระบบทุนนิยมในการควบคุมให้สตรีต้องอยู่ในโลกส่วนตัว หรือครอบครัวเท่านั้น สวัสดิการ
ต่างๆ ที่รัฐด�ำเนินการ ท�ำให้สตรีต้องท�ำหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก คนชรา คนป่วยตลอดไป
(2) การพึ่งพา-การพึ่งพาระหว่างกัน (dependency-interdependency) เน้นการพึ่งพาของบทบาท
ที่ท�ำให้สตรีกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองไม่ได้ บทบาทการเลี้ยงดูของสตรีท�ำให้สามีสามารถท�ำงานในเชิงเศรษฐกิจ
นอกบ้านได้และมีส่วนสร้างชาติ หน้าที่ของสวัสดิการสังคมในรูปแบบนี้ทำ� ให้สตรีต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาต่อไปแทนที่จะ
เป็นการสร้างการพึ่งพาระหว่างกัน
การทีส่ งั คมเชือ่ ว่าผูห้ ญิงด้อยกว่าผูช้ ายในเชิงความสามารถ สติปญ
ั ญา และพละก�ำลัง ตลอดจนความเชือ่ ทีว่ า่
ผู้หญิงต้องท�ำบทบาทแม่และภรรยาเท่านั้น ได้ไปสร้างกลไกที่กีดกันผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
ไว้อย่างซับซ้อนและแนบเนียน นอกจากนี้ ยังท�ำให้ผหู้ ญิงถูกเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งค่าจ้างและเงินเดือน ผูห้ ญิงส่วนใหญ่
จึงมีรายได้เฉลีย่ จากการท�ำงานต�ำ่ ทัง้ มีโอกาสในการหางานท�ำและหรือได้รบั การว่าจ้างน้อย ทัง้ หมดนีส้ ง่ ผลต่อฐานะ
ทางเศรษฐกิจของผู้หญิง พบว่า ผู้หญิงในสังคมไทยก�ำลังเผชิญกับปัญหาความยากจนสูงกว่าผู้ชาย และครอบครัว
ทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเผชิญกับความยากจนทีร่ นุ แรงกว่าครอบครัวทีม่ ผี ชู้ ายเป็นหัวหน้าครอบครัว (สุชาดา,
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2554) ดังเช่นที่ ส�ำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (2550) ยืนยันว่า ครอบครัวที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิง
มีรายได้น้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ชาย
การที่หัวหน้าครอบครัวเป็นหญิง โดยเฉพาะครอบครัวแม่เดี่ยวที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย หย่า แยกกับ
คู่สมรสด้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าเป็นชายนั้น ก็เพราะครอบครัวขาดผู้หารายได้หลักที่สำ� คัญไปคือสามี (Fuwa,
2000) ท�ำให้มีสัดส่วนผู้พึ่งพิงในครอบครัวสูงเมื่อเทียบกับครอบครัวที่มีคู่สมรส (Chant, 2003) นอกจากนี้ยังมีภาระ
รับผิดชอบมากทั้งในบ้านและนอกบ้าน ส่งผลให้โอกาสที่จะเข้าสู่การจ้างงานในระบบที่มีค่าจ้างสูงเป็นไปได้น้อย
ครอบครัวแม่เดี่ยวจ�ำนวนมากต้องเข้าสู่การจ้างงานนอกระบบที่มีอัตราค่าจ้างต�่ำ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�ำไปสู่
ความยากจนของครอบครัว (ชาย และมาลี, 2552)
นอกจากนี้ ผู้หญิงยังเป็นแรงงานที่รับงานมาท�ำที่บ้าน และเป็นแรงงานนอกระบบมากกว่าชายถึงสามเท่า
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550ข) แม้ว่าจะมีหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกแม่เดี่ยวด้วยกัน แต่ทว่าการด�ำเนินงานในสภาพสังคมที่ยังคงเต็มไปด้วยมายาคติ
ทีบ่ อกว่า ผูห้ ญิงเป็นเพศทีม่ คี วามอ่อนแอทางด้านสรีระ ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล ไม่ฉลาดหลักแหลมเท่าผูช้ าย
ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชาย มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย ส่งผลให้สังคมมองว่าผู้หญิงมีความสามารถน้อยกว่า
ผู้ชาย น�ำมาสู่การเลือกปฏิบัติที่ปิดกั้นโอกาสในการแสวงหาความก้าวหน้าของผู้หญิง (สุชาดา, 2554) ท� ำให้
กลุ่มแม่เดี่ยวจ�ำนวนมากต้องประสบกับความยากจน ขาดทรัพยากร เช่น ที่ดินท�ำกิน และเงินทุนของตัวเอง ไม่มี
ที่พักอาศัย ไม่มีอาหารเพียงพอ และไม่มีปัจจัยอื่นๆ ที่จะท�ำให้ชีวิตมีคุณภาพ

3.3 กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบ
ในสังคมทุกแห่งมีคนชายขอบ ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากศูนย์กลางและมิติในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรม และความคิดกระแสหลัก โดยคนกลุ่มนี้ขาดอ�ำนาจต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เข้าถึง
อ�ำนาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ�ำนาจ การจัดสรรทรัพยากร ความมั่งคั่งในสังคม (สุริชัย, 2550)
บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของกระบวนการกลายเป็นชายขอบทีส่ �ำคัญคือ การใช้ประโยชน์และสร้างผลก�ำไรสูงสุด
ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบและความไม่เป็นธรรมในสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตผู้คน
ที่นอกจากจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ แล้ว กลุ่มคนชายขอบ
ดังกล่าวยังขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการแบ่งปันผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา อีกทั้งมีโอกาสสูง
ที่จะตกเป็นเหยื่อ หรือผู้รับเคราะห์ของการพัฒนา แบกรับความเสี่ยง หรือผลด้านลบของการพัฒนา หรือขัดขวาง
การพัฒนาทั้งในระดับย่อยและในระดับโลก การเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือ
มีชีวิตอยู่ จึงเป็นสาระส�ำคัญของวิถีชีวิตของประชากรชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542)
ความเป็นชายขอบทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ซับซ้อน ผลักให้คนส่วนหนึ่งไร้อ�ำนาจ
จนตกไปอยู่ชายขอบของสังคม แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ตรงศูนย์กลางของพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์ ขณะเดียวกันยังหมายถึง
กระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์ ด้วยความพยายามท�ำให้คนกลายเป็นสิง่ ของหรือเป็นสินค้า (commoditisation)
และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) รวมถึงการตีตรา (labelling) ที่เชื่อว่า
การกระท�ำใดจะเป็นการเบี่ยงเบนหรือไม่เพียงไร ขึ้นอยู่กับสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สังคมระบุว่า
การกระท�ำนั้นๆ เบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบน ผิดหรือถูก เป็นเรื่องความรู้สึกของสังคมต่อพฤติกรรมบางอย่าง
ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มบุคคลหนึ่งมีอำ� นาจเหนือ หรือได้เปรียบกลุ่มบุคคลอื่น จนเป็นการกีดกัน ลงโทษ และตีตราบุคคล
นั้นๆ ว่าการกระท�ำนั้นๆ เป็นความผิด (สุพัตรา, 2546)
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การที่สังคมตีตราและนิยามให้กลุ่มดังกล่าวเป็นชายขอบของการรับรู้ ความคิด และทัศนคติของคนในสังคม
ตามแนวคิดกระแสหลัก หรือการมองว่าเป็นข้อพบพร่อง เกิดจากความผิดพลาดจากการใช้ชีวิตคู่ และเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญของปัญหาต่างๆ ในสังคม อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของครอบครัว เช่น ครอบครัวหย่าร้าง แตกแยก
และส่งผลให้เด็กมีปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นทัศนคติและการตีตราของสังคม และผลักดันให้กลุ่มดังกล่าวก้าวเข้าสู่
กระบวนการกลายเป็นชายขอบ เป็นผลให้สังคมก�ำหนดบทบาทและลักษณะของครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวว่าเป็น
ผู้ด้อยโอกาส จ�ำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนอื่นๆ อีกทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ส่งผลให้
การด�ำเนินชีวิตในสังคมของครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวเป็นไปอย่างยากล�ำบากและไม่เป็นธรรม
แนวคิดดังกล่าวท�ำให้แม่เดี่ยวบางกลุ่มต้องกลายเป็นชายขอบ อันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
เพศ ส่งผลให้ประสบกับความยากจน ถูกตีตรา หรือถูกกีดกันออกจากสังคม ในขณะที่กลุ่มแม่เดี่ยวอีกหลายกลุ่ม
ไม่เป็นชายขอบ เนื่องจากมีเครือข่ายทางสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาสนับสนุนช่วยเหลือท�ำให้
สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้

3.4 ความเป็นธรรมในสังคม
เป็นการน�ำแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนมาประยุกต์ใช้กบั เรือ่ งความเป็นธรรมในสังคมของกลุม่ แม่เดีย่ ว เนือ่ งจาก
เป็นแนวคิดที่มุ่งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีศกั ดิศ์ รี กรณีครอบครัวแม่เดีย่ ว เน้นอธิบายถึงสิทธิตา่ งๆ ทีค่ วรได้รบั ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึง่ รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 มีหลายมาตราที่ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นความเสมอภาคและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่ มาตรา 30 มาตรา 51 มาตรา 55 และโดยเฉพาะมาตรา 80 ซึ่งเน้นว่ารัฐต้องด�ำเนินการ
ตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากล�ำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
ขณะทีใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มงุ่ เน้นและให้ความส�ำคัญ
ต่อประเด็นความไม่เท่าเทียม เพื่อต้องการลดช่องว่างและความแตกต่างในด้านของโอกาสและการเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการของภาครัฐ ดังเห็นได้จากบทที่ 3 ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งแผนดังกล่าวได้มุ่งเน้น
การสร้างภูมิคุ้มกันส�ำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เข้าถึงทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ
การพัฒนาเศรษฐกิจมีฐานกว้าง ครอบคลุมทั่วถึง และสร้างโอกาสส� ำหรับกลุ่มด้อยโอกาสมากขึ้น
บนหลั ก การยอมรั บ อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละลดช่ อ งว่ า งในสั ง คม (ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 31)
ความเป็นธรรมทางสังคมในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแม่เดี่ยว ที่ควรใส่ใจมี 2 ด้าน คือ
(1) ด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงส่วนใหญ่ท�ำงานในภาคเกษตร ช่วยธุรกิจครอบครัวที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน
และการท�ำงานรวมกลุม่ ในขณะทีผ่ ชู้ ายท�ำงานเป็นนายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล เอกชน และท�ำงานส่วนตัวมากกว่าผูห้ ญิง
การท�ำงานนอกภาคเกษตรเป็นงานที่ต้องการความสามารถเฉพาะตัว โดยผู้ท�ำงานได้รับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
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แม้คา่ จ้างแรงงานจะเท่ากันตามกฎหมาย ซึง่ หญิง-ชายทีท่ ำ� งานลักษณะเดียวกัน ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน
แต่จากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2548-2550 พบว่าผู้หญิงได้รับค่าตอบแทนจากการท�ำงาน
นอกภาคเกษตรน้อยกว่าผู้ชายอย่างต่อเนื่องในทุกภาค ภาพโดยรวมก็คือ แม้ผู้หญิงจะมีความสามารถในการท�ำงาน
ทัดเทียมกับผู้ชายทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่ผู้หญิงมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งระดับสูงน้อยกว่าผู้ชาย (ส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2550ก)
ความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจของผู้หญิงและผู้ชาย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว
เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั การวิจยั มายาวนาน เนือ่ งจากหัวหน้าครอบครัวทีเ่ ป็นหญิงมักถูกมองว่ามีความเปราะบางทางด้าน
เศรษฐกิ จ กว่ า ครอบครั ว ที่ มี หั ว หน้ า เป็ น ชาย และความเปราะบางนี้ ท� ำ ให้ โ อกาสในการเข้ า ถึ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกครอบครัว มีข้อจ�ำกัด น�ำไปสู่ความยากจน ดังมีงานวิจัยจ�ำนวนมาก
ที่ศึกษาหัวหน้าครอบครัวที่เป็นหญิงกับความยากจน สามารถสรุปผลส�ำคัญๆ ได้ดังนี้ คือ
ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นหญิง ไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสอย่างไรก็ตาม ในทางเศรษฐกิจแล้ว
ด้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นชาย และครอบครัวแม่เดี่ยวที่มีหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวด้อยกว่า
ครอบครัวพ่อเดี่ยวที่มีชายเป็นหัวหน้าครอบครัว สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่องสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
กับความยากจน ที่พบว่า ครอบครัวที่หัวหน้าเป็นหญิงไม่มีคู่แทบจะไม่แตกต่างจากครอบครัวที่หัวหน้าเป็นชาย
ไม่มีคู่ แต่ด้อยกว่าครอบครัวที่หัวหน้าเป็นหญิงมีคู่ และจะค่อนข้างดีกว่าครอบครัวที่หัวหน้าเป็นชายมีคู่ (ชาย และ
มาลี, 2552: 72-87) แม้ว่าข้อค้นพบดังกล่าวจะไม่ยืนยันชัดเจนว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นหญิงโดยทั่วไป
มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นชาย แต่ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวที่หัวหน้าไม่มีคู่
โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นหญิง มีความเปราะบางต่อความยากจนมากกว่าครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัว
เป็นหญิงมีคู่ ซึ่งนโยบายเพื่อลดความยากจน และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของครอบครัว ยังคงต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษต่อครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวไม่มีคู่ โดยเฉพาะครอบครัวแม่เดี่ยวที่หัวหน้าครอบครัวเป็นหญิง
(2) ด้านสังคม วาทกรรมเรือ่ งผูห้ ญิงกับความยากจน ผูห้ ญิงกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ เริม่ เป็นทีส่ นใจ
ในวงวิชาการ ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสถานะและบทบาททางสังคมของผู้หญิงได้รับความสนใจ
ไปทั่วโลก โดยผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น ที่ผ่านมา มีการผลักดันประเด็นความเสมอภาคทางสังคม
ให้กับผู้หญิง ส่งผลให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เช่น ผู้หญิงมีโอกาสด้านการศึกษาทุกระดับและทุกสาขา
มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ ได้รับการยอมรับให้กับอาชีพที่ถูกปิดกั้น เช่น ผู้พิพากษา
แพทย์ ต�ำรวจ วิศวกร เป็นต้น แต่กระนัน้ ผูห้ ญิงหลายกลุม่ และจ�ำนวนมากในประเทศไทย ยังเข้าไม่ถงึ ความเป็นธรรม
และความเสมอภาคทางสังคม (สุชาดา, 2554) ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาผูห้ ญิง โดยบรรจุ
ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) จนถึงปัจจุบัน ที่ยังคงระบุให้การพัฒนาผู้หญิง
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยวิธีการพัฒนาผู้หญิงในประเทศไทยไม่ได้แตกต่างจากแนวทางการพัฒนา
ผู้หญิงในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คือ พยายามรวมผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งก้าวไปสู่สังคมที่มั่งคั่ง
ทางด้านเศรษฐกิจ จึงมักเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สะสมทุน สร้างสินค้า ฯลฯ
ในอดีตผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศน้อย อีกทั้งเป็นกลุ่มด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จาก
กระบวนการพัฒนาประเทศ จึงวางแผนให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา โดยการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับ
การศึกษา สร้างงาน และผลักดันเข้าสูต่ ลาดแรงงาน อีกทัง้ เชือ่ มโยงกับบทบาทตามประเพณีของผูห้ ญิง ผลทีเ่ กิดตาม
มาคือผู้หญิงถูกจัดวางไว้เป็นกลุ่มแม่บ้านในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เน้นให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมวางแผน
ครอบครัวและการคุมก�ำเนิด ตอกย�ำ้ ให้ผหู้ ญิงท�ำบทบาทแม่อย่างเข้มแข็ง ซึง่ ตัวแบบการพัฒนาแบบนีถ้ กู ครอบง�ำจาก
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อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคม ที่มุ่งเน้นให้ผู้หญิงปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับการพัฒนากระแสหลัก ซึ่งถือว่า
เป็นระบบทีข่ ดั ต่อหลักเสมอภาคระหว่างเพศหญิงและชาย ขณะทีเ่ งือ่ นไขทางประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความคิด
ความเชือ่ เกีย่ วกับความเป็นหญิงชายยังเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการสร้างความก้าวหน้า และความเสมอภาคให้กบั
ผู้หญิงยังไม่ได้รับการแก้ไข (สุชาดา, 2554: 152)
นอกจากนี้ แนวคิดทีว่ า่ “ชายเป็นใหญ่ในครอบครัว” และแนวคิด “ครอบครัวปกติ” หัวหน้าครอบครัวจะต้อง
มีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน ท�ำให้ครอบครัวแม่เดี่ยว ซึ่งมีหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงล�ำพัง “ไม่ปกติ” หรือแปลกแยก
จากส่วนใหญ่ แนวคิดเช่นนี้น�ำไปสู่ข้อสรุปว่า ครอบครัวที่มีหัวหน้าเป็นหญิง มักจะด้อยกว่าครอบครัวประเภทอื่นใน
แง่ของการมีเครือข่ายทางสังคม และการบูรณาการเข้ากับสังคม ซึ่งส่งผลถึงความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกครอบครัวได้
(Joshi, 2004) จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกรอบจ�ำกัดบทบาทของผู้หญิงให้อยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่สังคมได้สร้างขึ้น
ส่งผลให้ครอบครัวแม่เดี่ยวได้รับผลจากข้อจ�ำกัดดังกล่าว

3.5 สถานการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย
ในประเทศไทย ยังไม่มีการส� ำรวจข้อมูลครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวโดยตรง แต่ข้อมูลที่บ่งบอกถึงแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวคือ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวในสังคมไทยจากครอบครัวเดี่ยวและครอบครัว
ขยายเป็นครอบครัวลักษณะอืน่ ๆ ในช่วงทีผ่ า่ นมา กล่าวคือ ครอบครัวพ่อหรือแม่เดีย่ วมีแนวโน้มมากขึน้ เพราะสาเหตุ
จากการสิ้นสุดของชีวิตคู่ 4 รูปแบบ คือ การละทิ้ง การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของคู่สมรส เป็นผลให้
ครอบครัวมีผดู้ แู ลลูกตามล�ำพังเพียงคนเดียวคือ พ่อหรือแม่ จากการรายงานเด็กไทยในมิตวิ ฒ
ั นธรรม พบว่าครอบครัว
พ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วในประเทศไทยมีประมาณ 1.3 ล้านครอบครัว (อมรา และสุพตั รา, 2552) นอกจากนี้ การส�ำรวจ
ภาวะการท�ำงานของประชากร พ.ศ. 2547–2550 พบว่าหัวหน้าครัวเรือนทีเ่ ป็นเพศชายนัน้ มีอตั ราลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
คือ จากร้อยละ 72.1 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 69.0 ในปี 2550 ขณะที่เพศหญิงมีอัตราการเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่
เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 27.9 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 31.0 ในปี 2550 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550ก)
ครอบครัวแบบแม่เดี่ยวไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม ผู้หญิงที่มีลูกและไม่สามารถด�ำรงชีวิตคู่ไว้ได้ไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุใดก็ตาม ล้วนมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและทุกสังคม สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบของการเป็นครอบครัวแม่เดี่ยว
โดยครอบครัวแม่เดี่ยวที่มาจากสาเหตุที่ต่างกัน ย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมแตกต่างกันไป เนื่องจากฐานคิด
ค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมของบริบทสังคมที่ต่างกัน ครอบครัวแม่เดี่ยวที่เกิดจากสาเหตุที่สังคมไม่ให้การยอมรับ
สังคมจะมองในแง่มมุ ของความไม่ปกติ หรือเบีย่ งเบน (deviant) ยังรวมถึงการซึมซับและยอมรับนับถือในภาพลักษณ์
ที่ตนเองเป็นอยู่ (self image) อันส่งผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญใน
การที่ครอบครัวแม่เดี่ยวเหล่านั้นจะสามารถปรับสภาพครอบครัวให้ด�ำเนินชีวิตไปตามปกติสุขในสังคมต่อไปได้หรือ
ไม่ในระดับไหนอย่างไร (อารียา, 2551)
การทีค่ รอบครัวแม่เดีย่ วต้องประสบปัญหาใดปัญหาหนึง่ ของครอบครัว อาจเกีย่ วพันและก่อให้เกิดปัญหาอืน่ ๆ
ตามมา โดยเฉพาะความยากจน การมีคุณภาพชีวิตต�่ำ ฯลฯ ท�ำให้ครอบครัวต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ทั้งทางจิตใจ
ความรูส้ กึ โดดเดีย่ ว สูญเสียความมัน่ ใจ ต�ำหนิตนเอง ความเครียดในภาระทีต่ อ้ งรับผิดชอบ ความยากล�ำบากทางกาย
การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความสมดุลของครอบครัวได้
(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2537) นอกจากนี้ แนวคิดส่วนใหญ่ยังคงถูกครอบง�ำด้วย
อุดมการณ์ครอบครัวแบบดั้งเดิมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานาน ท�ำให้การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยวเป็นภาวะที่
ไม่พึงประสงค์ และเป็นปัญหาที่พึงได้รับการแก้ไข (บุษกร, 2552ก)
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4. วิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษา
4.1 สภาพปัญหาทั่วไป
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยว ส่วนใหญ่เกิดจากการแยกทางกัน และคู่สมรส
เสียชีวิต (ดูตาราง 2) โดยสามารถแบ่งแม่เดี่ยวได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เปราะบาง จ�ำนวน 7 กรณี กลุ่มที่เข้มแข็ง
จ�ำนวน 3 กรณี และแม่เดี่ยวที่เป็นนักสู้ สามารถรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จ�ำนวน 1 กรณี
แม่เดี่ยวกลุ่มที่เปราะบาง หมายถึง กลุ่มแม่เดี่ยวที่เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลัก เนื่องจาก
ต้องแบ่งเวลาเพือ่ เลีย้ งดูลกู และท�ำงาน ท�ำให้โอกาสทีจ่ ะเข้าสูก่ ารจ้างงานในระบบทีม่ คี า่ จ้างสูงเป็นไปได้นอ้ ย ประกอบ
กับครอบครัวเดิมก่อนเป็นแม่เดี่ยวก็มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ก่อน รวมทั้งแม่เดี่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่กินกัน
โดยไม่ผ่านการแต่งงาน ท�ำให้ไม่สามารถเรียกร้องให้ฝ่ายชายส่งค่าเลี้ยงดูได้ ต้องประสบกับความยากจน ไม่มีเงินทุน
ของตัวเอง อยู่บ้าน/ห้องเช่า แม่เดี่ยวกลุ่มนี้สะท้อนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้ฟังว่า
“ค่าน�้ำค่าไฟ บางทีรับจ้างรายวันเก็บไว้วันละ 100 ค่าโรงเรียนคนละ 50 บาท 2 คน ค่าบ้าน
ค่าเติมน�้ำมัน ค่าน�้ำค่าไฟ ไม่จ่าย 2 เดือนไม่ได้ รัฐไม่ให้ ค่าเช่าบ้านเจ้าของบ้านยังพอคุยกันได้
บางทีเอาค่าบ้านมาจ่ายค่าไฟ”
“ถ้าเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เรื่องรายได้ แล้วลูกก็ยังเล็ก ก�ำลังเรียนด้วย ก็จะกังวลเรื่องนี้มาก วันหนึ่ง
ก็ต้องแก่ลงไป ไม่มีเงินออม ขณะนี้รายได้ ซึ่งก็ไม่มั่นคงเป็นอย่างมาก”
“การท�ำงานมีความยากล�ำบากมาก ไม่มีเวลาให้ลูก บางครั้งต้องท�ำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเด็ก
เขาก็อยากให้แม่พาไปเที่ยวบ้าง สอนการบ้านบ้าง เราก็ไม่มีเวลาให้เขา
“ต้องท�ำงานด้วย เลี้ยงลูกด้วย คนในวัยเดียวกันอาจจะยังไม่มีลูก เรามองว่า เกิดมาจนก็ต้องท�ำ
ทุกอย่าง เพื่อให้ลูกได้มีกิน”
“ปั ญ หาที่ ส�ำ คั ญ ก็ คื อ ด้ า นการเงิ น ทั้ ง รายได้ และหนี้สิน ต้องส่งดอกเบี้ยตามก�ำ หนด แล้วจะ
เอาเงินที่ไหนเก็บ แค่กินไปวันวันก็แทบไม่พอ”
“การท�ำงานไม่สุขสบาย เพราะเราจะออกมาท�ำงานบางทีก็ตี 3 ตี 4 เลิก บ่าย 2-3 นั่งทั้งวัน”
“ตอนอยู่ด้วยกันยังไม่รับผิดชอบเลย ไม่ช่วยเหลืออะไรเลย”
“การเงินฝืดเคืองมาก บางเดือนก็ไม่ค่อยพอ เพราะว่า เด็กก�ำลังเรียนทั้งนั้น กินก็เก่ง“
นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาความยากล�ำบากทางสังคมด้วย เนื่องจากไม่มีระบบเครือข่ายทางสังคมให้การ
ช่วยเหลือ เพราะเป็นผู้ย้ายถิ่น อยู่ห่างไกลกัน จึงไม่มีเครือญาติที่จะมาสนับสนุน ขณะที่การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพื่อน
หรือคนในชุมชนน้อยมาก เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับดิ้นรนทางด้านเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆ มี
ค่อนข้างน้อย เพราะครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นผลซ�้ำเติมครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
ทีม่ ปี ญ
ั หาให้ได้รบั ความยากล�ำบาก และมีความเสีย่ งต่อการเป็นครอบครัวชายขอบยิง่ ขึน้ กลุม่ แม่เดีย่ วกลุม่ นีย้ งั สะท้อน
ปัญหาทางด้านเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมให้ฟังว่า
“ถ้ามีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ไม่ไป เพราะไม่มีเวลา ห่วงลูก ถ้าวันนี้เราไปคือความสุข
ของเรา ถ้าเราไปวันนั้นไม่มีรายได้ ลูกจะกินอะไร ท�ำงานแบบหาเช้ากินค�่ำ ไม่เหลือเก็บ”
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“ญาติพี่น้องก็ไปมาหาสู่กันบ้าง เราเป็นคนต่างจังหวัดมาท� ำงานในกรุงเทพฯ ปีหนึ่งก็กลับบ้าน
ครั้งหนึ่ง ก็เจอญาติพี่น้อง ก็จะเยี่ยมเยียนหากัน แต่เขาไม่มาเยี่ยมเราที่นี่”
“ญาติพี่น้องอยู่ไกล แต่ถึงอยู่ใกล้เขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้มาก เพราะว่าต่างคนต่างก็ดิ้นรนเหมือนกัน”
“ญาติมีแต่ก็ไม่มาก ก็ไม่กล้าไปรบกวน เพราะเขาก็แย่เหมือนกัน”
ท�ำให้แม่เดี่ยวบางคนคิดว่าลูกตนเองมีปัญหา ดังตัวอย่างค�ำบอกเล่าต่อไปนี้
“ลูกคนกลางเขาจะเรียบร้อย ติดไปทางสาวประเภทสอง ตอนแรกไม่ออก ตอนนี้เริ่มออกเต็มตัวแล้ว
เพราะแม่รับได้ ขอให้เป็นคนดีก็พอ ก็จะทาปาก แต่งหน้า ไปตามเรื่อง”
“ลู ก คนเล็ ก จะมี ป ั ญ หาทางด้ า นอารมณ์ ดื้ อ เงี ย บ เก็ บ กด โต้ เ ถี ย ง และต่ อ ต้ า น เนื่ อ งจากแม่
ไม่มีเวลาให้”
“วันเกิดหนู ท�ำไมแม่ไม่มา วันแม่ แม่ก็ไม่มา เพื่อนๆ เขามีแม่มากันทุกคน หนูไม่ส�ำคัญหรือ”
“ท�ำไมพ่อกับแม่ถึงไม่อยู่ด้วยกัน”
ในขณะที่กลุ่มแม่เดี่ยวกลุ่มนี้มองตัวเองว่า
“ก็แตกต่างจากครอบครัวที่เขามีพร้อม เพราะว่าเราไม่มีผู้น�ำ เราต้องเป็นผู้น�ำเอง ลูกเราซึ่งตอนนี้
เขาโตแล้ว เขาก็มีความคิด เขาก็อยากมีพ่อ”
“การเลี้ยงดูลูก หนักใจ อย่างถ้ามีผู้น�ำอยู่ในบ้าน เด็กก็จะฟัง แต่เราเลี้ยงเดี่ยว เราต้องท�ำงาน
บางทีเราบอกไปลูกก็ไม่ฟัง”
แม่เดี่ยวกลุ่มที่เข้มแข็ง หมายถึง กลุ่มแม่เดี่ยวที่มีความสามารถในตัวเอง มีความเข้มแข็ง ไม่ผูกติดกับ
ความเชื่อที่ว่าผู้ชายเป็นผู้หาเลี้ยงหลักของครอบครัว ข้อค้นพบส�ำคัญของแม่เดี่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่ สภาวะแวดล้อมที่
กลุม่ แม่เดีย่ วอยู่ โดยเฉพาะเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม กล่าวคือ เรือ่ งการท�ำมาหากินและการดูแลลูก ล้วนเป็น
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในเรื่องของเวลา ท�ำให้แม่เดี่ยวกลุ่มนี้ใช้ต้นทุนเรื่องเวลาไปจัดการกับมิติเศรษฐกิจ
ขณะที่เวลาในการดูแลลูกได้รับการจัดสรรผ่านต้นทุนของเครือข่ายความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ได้แก่ ความเกื้อหนุนของเครือญาติ และเครือข่ายเพื่อน มีทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ ท�ำให้
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับอิสระภาพที่ได้รับหลังแยกทางกัน แม่เดี่ยวกลุ่มนี้
เล่าให้ฟังว่า
“ตอนที่แต่งงาน เราจดทะเบียนสมรสกันถูกต้อง พ่อแม่เสียตั้งแต่เด็ก เราเลือกของเราเอง ด�ำเนินชีวิต
เอง ตอนยังไม่ได้แยกทาง เขาไม่ได้ช่วยค่าเลี้ยงดูในครอบครัวเลย เอาเงินไปดื่มเหล้า เที่ยวเตร่ เจ้าชู้
เขาก็ ไ ม่ เ คยมารั บ ผิ ด ชอบครอบครั ว จดทะเบี ย นหย่ า ที่ อ� ำ เภอก็ บ อกให้ ส ่ ง ค่ า เลี้ ย งดู ก็ ไ ม่ ส ่ ง
ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า”
“การอยู่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ไม่สุขสบายเท่าไร แต่ก็อยู่แบบสบายใจมากกว่า”
“เงินขาดมือก็กู้สวัสดิการ มาส�ำรองไว้ในบัญชี จึงไม่มีปัญหา ลูกอยากได้อะไรก็จะซื้อให้”
“โอกาสไปงานสังคม งานวัด ก็มีไปบ้าง ท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ก็มีบ้าง”
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“ถ้ารายได้ ไม่พอ มีญาติมาช่วยเรื่องเงินทองบ้าง ซื้ออาหารให้ลูกบ้าง พี่น้องบางเดือนก็หยิบยืมกัน
เพราะอยู่ใกล้เคียงกัน”
ขณะที่แม่เดี่ยวกลุ่มนี้มองตัวเองว่า
“การเป็ น ครอบครั ว แม่ เ ดี่ ย ว ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั บ คนในสั ง คม หรื อ ครอบครั ว ที่ มี พ ่ อ แม่ ลู ก
เพราะสามารถเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ และอบรมลูกให้เป็นคนดีได้เหมือนกัน”
“การอยู่อย่างนี้ ไม่ต่างจากคนอื่นๆ ที่เขามีพ่อแม่พร้อมกัน ทางพ่อของเด็ก นานๆ ครั้งก็จะส่งเงินมา
ให้บ้าง แต่ไม่มาก และโทรคุย มารับไปเที่ยว กินข้าวบ้าง ลูกก็จะมาบอกกับแม่”
“ผู้เลี้ยงดูลูกหลัก นอกจากแม่ ก็มียายช่วยเลี้ยงดูด้วย โดยยายจะมาช่วยเลี้ยงที่บ้าน บางทีก็ไปเลี้ยง
ที่บ้านยาย”
“บางครั้งก็พามาเลี้ยงที่ท�ำงาน ถ้าเป็นช่วงปิดเทอม เพื่อนๆ ที่ท�ำงานก็พาไปกินข้าวบ้าง ลูกของ
คนอื่นๆ ก็มาเลี้ยงด้วย เขาก็จะเป็นเพื่อนเล่นกัน”
แม่เดี่ยวนักสู้ หมายถึง แม่เดี่ยวที่รวมกลุ่มของครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน ตั้งกองทุน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยว
การเข้าค่ายฝึกอบรมพฤติกรรมและจิตใจ การตัง้ กระบวนการรวมกลุม่ สร้างภาคีเครือข่ายและจัดกิจกรรม เพือ่ พัฒนา
และต่อยอดในด้านการเรียนรู้และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ท�ำให้กลุ่มครอบครัวแม่เดี่ยวสามารถแก้ปัญหาได้
จากการสัมภาษณ์เครือข่ายครอบครัวแม่เดี่ยวที่เข้มแข็ง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
ขยายความเรื่องกิจกรรมและการแบ่งประเภทของแม่เดี่ยวให้ฟังว่า
“ปัจจุบัน พี่เข้ามาบริหารโครงการครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยว พี่ท�ำกระบวนการเป็นกระบวนกรด้วย
ท�ำกิจกรรมที่จะพัฒนากลุ่มพ่อแม่เดี่ยว ให้เขามีมุมมองที่ลบอดีต ให้เขามีชีวิตเป็นปกติในสังคม”
“กิจกรรมห้องเรียนมี 6 หมวดความรู้ ได้แก่ การจัดการอารมณ์ตนเอง การดูแลอารมณ์ตนเอง
การสื่อสาร การจัดการปัญหา ข้อกฎหมาย และการเสริมสร้างคุณค่าให้ตัวเอง โดยแบ่งประเภท
แม่เดี่ยวตามความพร้อมออกเป็น 3 สี ไฟแดง เพิ่งผ่านการเป็นแม่เดี่ยวสดๆ ร้อนๆ ต้องหยุด
เพื่อท�ำอะไรกับคนกลุ่มนี้ก่อน ไฟเหลือง แม่เดี่ยวที่ผ่านการเยียวยามาแล้ว รอการพักฟื้น ส่วนไฟเขียว
แม่เดี่ยวที่สามารถเป็นแกนน�ำ เป็นครอบครัวอาสา พร้อมถ่ายทอด”
นอกจากนี้ยังเสริมรายละเอียดในกิจกรรมแต่ละหัวข้อว่า
“การจัดการอารมณ์ตนเองให้ผ่านวิกฤติช่วงนี้ไปได้ ส่วนใหญ่มักจะโดนกับลูกเต็มๆ ทักษะการจัด
การปัญหา เรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องลูก ไม่ต่างกับบ้านที่ปกติ แต่ต้องมาเรียนรู้การบริหารเวลามากกว่า
ข้อกฎหมาย คนไทยไม่รู้เลย คนที่รู้มีน้อยมาก เป็นเรื่องจ� ำเป็นต้องรู้ เพราะอยู่กับเราตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย ส่วนการจัดการและการดูแลอารมณ์ตนเอง เป็นวิชาการ ต้องสอนให้มีความอดทน
ในการฟังมากขึ้น ครั้งแรกมาไม่มีใครยอมฟัง ทุกคนต้องการพูดอย่างเดียว อยากเล่าอยากบอก
เราต้องบอกให้เขามีความอดทนในการฟังให้มากขึ้น เน้นการสื่อสาร พ่อแม่ที่มาท�ำกิจกรรมติดต่อกัน
3 ครั้ง รู้สึกว่าดีขึ้น ใจเย็นลง พูดจากับลูกดีขึ้น ปัญหาหนักคลายลง”
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ข้อค้นพบส�ำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า การรวมกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวได้เข้ามามีบทบาท
เพิ่มเติมในสิ่งที่สวัสดิการจากภาครัฐยังมีช่องว่าง กล่าวคือ ที่ผ่านมาการด�ำเนินงานของภาครัฐเน้นการแก้ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไม่เพียงพอ ในขณะที่การแก้ปัญหาที่เน้นมิติด้านสังคม
และวัฒนธรรมท�ำให้การเกิดแก้ปัญหาแบบยั่งยืน และมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานของแม่เดี่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
การ
ล�ำดับ อายุ
ศึกษา

อาชีพ

1

26

ม.6 รับจ้างร้อยดอกไม้
(นอกระบบ)
ป.1 รับจ้างร้อยดอกไม้
(นอกระบบ)
ป.6 เย็บผ้าโหล
(นอกระบบ)
ม.3 รับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง
ขายของ
(นอกระบบ)
ปวช. เย็บผ้าแฟชั่น
(นอกระบบ)
ป.ตรี พนักงานมหาวิทยาลัย
(ในระบบ)
ปวช. ครูพี่เลี้ยง
(ในระบบ)
ป.ตรี ครูพี่เลี้ยง+
ท�ำงานพิเศษ
(ในระบบ)
ป.6 ก่อสร้าง
(นอกระบบ)
ม.3 รับจ้าง

2

45

3

29

4

42

5

42

6

51

7

32

8

34

9.

40

10.

16

11.

50 ป.ตรี อาชีพอิสระ
2 ใบ (นอกระบบ)

ประเภท

จ�ำนวน อายุลูก
สาเหตุ
ลูก
(ปี)

เปราะบาง แยกทาง

1

เปราะบาง แยกทาง

3

เปราะบาง แยกทาง

1

เปราะบาง เสียชีวิต

3

เปราะบาง แยกทาง

2

เข้มแข็ง

แยกทาง

1

เข้มแข็ง

แยกทาง

1

เข้มแข็ง

แยกทาง

1

เปราะบาง แยกทาง

2

เปราะบาง แยกทาง

1

นักสู้

เสียชีวิต

2

รายได้

7

300 บาท/วัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน
18, 300 บาท/วัน
14,11 ไม่ได้ท�ำทุกวัน
7
5,000บาท/
เดือน
19,16,14 7,000 บาท/
เดือน
15,11 7,000 บาท/
เดือน
10 15,000 บาท/
เดือน
9
8,200 บาท/
เดือน
9
9,000+5,000
บาท/เดือน
18,16 9,000 บาท/
เดือน
3 เดือน 7,000 บาท/
เดือน
19,18 20,000 บาท/
เดือน

การเป็น
เจ้าของ
บ้าน
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
เช่า
ของตัวเอง
บ้านพัก
สวัสดิการ
ของตัวเอง
เช่า
อาศัยอยู่กับ
พ่อแม่
อาศัยอยู่กับ
แม่
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4.2 กระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบของแม่เดี่ยว
ทัศนะของสังคมไทยที่มีต่อผู้หญิงที่เป็นครอบครัวแม่เดี่ยวแตกต่างกัน ทั้งในแง่มุมเชิงบวก ที่เห็นอกเห็นใจ
และเชิดชูความเข้มแข็งของการเลี้ยงดูลูกโดยไม่พึ่งผู้ชาย และมุมมองเชิงลบที่มองว่าไม่สามารถด�ำรงความสัมพันธ์
แบบครอบครัวปกติได้ ดังนัน้ ในการมองว่าครอบครัวแม่เดีย่ วเป็นชายขอบหรือไม่นนั้ มีความเกีย่ วข้องกับเพศสภาวะ
ที่แนวคิดส่วนใหญ่ยังคงถูกครอบง� ำด้วยอุดมการณ์ครอบครัวแบบดั้งเดิมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานาน
ท�ำให้ครอบครัวแม่เดี่ยวมักจะด้อยกว่าครอบครัวประเภทอื่นในแง่ของเศรษฐกิจ การมีเครือข่ายทางสังคม และ
การบูรณาการเข้ากับสังคม ซึ่งส่งผลถึงความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกครัวเรือน
การเป็นครอบครัวแม่เดีย่ ว มีหลายสาเหตุ เช่น สามีเสียชีวติ แยกทาง หรือหย่าร้างกับคูส่ มรส และการตกเป็น
แม่เดีย่ วด้วยเหตุผลทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้สถานการณ์และมุมมองทีม่ ตี อ่ ครอบครัวแม่เดีย่ วในแต่ละกลุม่ แตกต่างกันด้วย
การเป็นแม่เดี่ยวที่เกิดจากการเสียชีวิตของสามีจะได้รับความเห็นใจมากที่สุด
จากแนวคิดชายขอบ ท�ำให้ครอบครัวแม่เดี่ยวบางกลุ่มประสบกับปัญหาความยากจน อันเนื่องมาจาก
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ท�ำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่างๆ ในด้านค่าแรง สถานภาพ และบทบาท ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากร และการแบ่งปันผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาของภาครัฐ เช่น โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มีความเปราะบางที่จะเป็นครอบครัวชายขอบ ที่นับว่า
เป็นปัญหาที่ควรได้รับการดูแล ป้องกันและแก้ไขในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ�ำ้ หรือมีความรุนแรงมากขึ้น
จนเป็นการเพิ่มปัญหาในรูปแบบอื่นๆ ได้ กลุ่มแม่เดี่ยวสะท้อนปัญหาให้ฟังว่า
“ท�ำงานก่อสร้าง งานปูน ฉาบ ได้ค่าแรงวันละ 250 บาท แค่นี้ก็ดีแล้ว ท�ำในร่ม งานท�ำหลังคา งานไม้
ค่าแรงดีกว่า ส่วนใหญ่ช่างจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันท�ำงานฉาบ หิ้วปูนทั้งนั้น”
“เรียนน้อย เพราะพ่อไม่ให้เรียนต่อ ต้องไปตลาดเก็บผักมาขายที่ปากคลอง เนื่องจากที่บ้านมีฐานะ
ยากจน ต้องสละให้น้องชายเรียน”
แม่เดี่ยวบางกลุ่มต้องเผชิญกับอคติจากสังคมต่างๆ เช่น
“เลิกกับสามีท�ำไม ถ้าดีจริงสามีจะทิ้งท�ำไม”
“ส่วนใหญ่มองว่าแตกแยก บางคนก็มองดี บางคนก็มองอีกอย่าง มีทั้งสองอย่าง”
“หนีตามกันไปท�ำไม ไม่เชื่อพ่อแม่ถึงเป็นอย่างนี้”
“เรื่องหญิงหม้าย เขาดูถูกเรา แต่ไม่กล้าดูถูกเราตรงๆ คือการที่เราท�ำงานกับคนต่างชาติ สังคม
จะมองว่า ดูสิยังแต่งตัวอย่างนี้อยู่เลย เป็นดอกกระดังงา เดี๋ยวก็มีสามีใหม่”
ขณะที่แม่เดี่ยวบางกลุ่มถูกกีดกันออกจากระบบการท�ำงาน ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถท�ำงานได้เต็มที่
เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการดูแลลูก เข้าสู่การเป็นชายขอบด้วยการถูกกีดกัน เบียดขับ
“พอสามีตายบริษัทก็ให้ออกจากงาน อาจจะเป็นธรรมเนียมของฝรั่ง มีปัญหาตรงที่บริษัทต่างประเทศ
เขามองว่าเราว่าเป็นครอบครัวที่ผิดปกติในสายตาของเขา เพราะต้องเลี้ยงดูลูกด้วย ท� ำงานด้วย
มีปัญหา อาจท�ำให้จิตใจไม่ปกติ ท�ำงานได้ไม่เต็มที่”
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นอกจากนีย้ งั มีแม่เดีย่ วบางกลุม่ จ�ำนวนมาก ทีส่ งั คมมีมมุ มองในแง่บวก เนือ่ งจากสามารถด�ำเนินชีวติ ครอบครัว
ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย และไม่ถูกมองว่าเป็นชายขอบ
“ดาบก็แกว่ง มือก็ไกว งานก็ต้องท�ำ ลูกก็ต้องเลี้ยง ข้างบ้านก็ชม ว่าเก่งนะ”
“ต้องแบ่งเวลาดีดี เวลาท�ำงาน ประชุมตอน 6 โมงเย็น ลูกพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย เรื่องการสื่อสารกับลูก
พี่ต้องท�ำให้ลูกรู้ว่าพี่ไม่ได้หายไปจากเขา พี่ก็ท�ำได้”
กล่าวโดยสรุป ครอบครัวแม่เดี่ยวที่เป็นชายขอบของสังคมมีกระบวนการท�ำให้เป็นชายขอบ 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งด้านค่าแรง สถานภาพ และบทบาท ท�ำให้ขาดโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะท�ำให้สมาชิกครอบครัวมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิง
ที่เผชิญกับความยากจนมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนอย่างครอบครัวแม่เดี่ยว ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐควรตระหนึกถึงความไม่เท่าเทียมของชาย-หญิงในตลาดแรงงาน ส่งเสริมงานส� ำหรับแม่เดี่ยว
ให้สามารถท�ำหน้าที่แม่และท�ำงานนอกบ้านได้อย่างสมดุล
(2) การติดป้ายให้มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ในแง่ลบ (stigmatisation) เนือ่ งจากความประพฤติหรือ
การปฏิบัติขัดกับหลักบรรทัดฐานของสังคม
(3) การถูกกีดกัน ลดอ�ำนาจ ถูกผลักไสให้เป็นชายขอบ ในลักษณะทีเ่ รียกว่าสังคมไม่ยอมรับ ด้วยเหตุผล
ที่ว่าต้องท�ำงานด้วย เลี้ยงลูกด้วย ท�ำให้ท�ำงานได้ไม่เต็มที่ จึงให้ออกจากงาน

4.3 ความเป็นธรรมในสังคมของแม่เดี่ยว
จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวแม่เดี่ยวบางกลุ่มไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่ประสบกับ
ความยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ เช่น มาตรา 30 ระบุว่าบุคคลต้องเสมอภาคกัน
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ
ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการพัฒนาของภาครัฐ เพี่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เช่นเดียวกับ
ครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรที่รัฐจัดให้ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
โครงการสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โครงการกูย้ มื เงินของธนาคารออมสินหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขณะทีโ่ ครงการสุขภาพ
ถ้วนหน้า โครงการกู้ยืมทุนการศึกษา โครงการด้านอาชีพ โครงการด้านการมีส่วนร่วม ยังมีช่องว่างในการเข้าถึง
โดยส่วนใหญ่ยังเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านนี้ได้อย่างจ�ำกัด
ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรสร้างความตระหนักรูใ้ ห้กบั กลุม่ แม่เดีย่ วในเรือ่ งสิทธิตา่ งๆ ทีค่ วรจะได้รบั ตาม
กฎหมาย เพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงสิทธินั้น เช่น การรวมกลุ่มของครอบครัวแม่เดี่ยว เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิ
สวัสดิการ และการเข้าถึง เป็นต้น แม่เดี่ยวกลุ่มนี้สะท้อนเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมว่า
“อยากได้ที่อยู่แบบบ้านเอื้ออาทร แต่ไปจองแล้วก็ไม่ได้ เราไม่มีโอกาส เงินก็ไม่พอ เราก็ต้องสละสิทธิ
ตรงนั้นไป ไม่เป็นธรรมอย่างมาก”
“ตอนที่ลูกเป็นหอบ เขาจะออกให้ครึ่งหนึ่ง เราออกครึ่งหนึ่ง เพราะเป็นยานอกรายการ น่าจะออกให้
เราหมด ถ้าเปรียบเทียบกับสิทธิอื่นๆ เขาเสียเงิน เขาก็ได้ยาดีกว่า”
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“บัตรทองก็บริการดี เราสามารถเข้าถึง การศึกษาลูกเราเข้าไม่ถึง เราไม่ได้เดินเรื่อง เรามีอย่างไร
เราก็ส่งให้ลูกเราเรียนอย่างนั้น”
ในขณะที่มุมมองของหน่วยงาน ให้ความเห็นว่า
“บ้านเป็นเรื่องใหญ่ เวลาที่กู้ยืม ไม่ใช่ว่า 100-200 ก็สร้างบ้าน ต้องเป็นเงินที่มีจำ� นวนเยอะมาก
พอสมควร ถ้าไม่ผ่านระบบหรือกระบวนการ ไม่ใช่นมกระป๋องหนึ่งที่เราจะหยิบยื่นให้คุณได้ ถ้าพูดว่า
ไม่สามารถเข้าถึงก็ต้องไม่สามารถเข้าถึงกันต่อไป ต้องเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เรื่องหนี้ ธนาคาร
มีข้อจ�ำกัดไว้หลายๆ เรื่อง วิธีการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะมีข้อก�ำหนดของเขา เป็นเรื่อง
ระบบเศรษฐกิจระบบใหญ่ ถ้าจะมีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะยาก แต่อาจจะเป็นในลักษณะของ
แฟลตดินแดงให้คุณเช่าอยู่ในระยะยาว เป็นอาคารของรัฐอยู่ แต่คุณอยู่ได้ตลอด ค่าเช่าไม่มาก จะเป็น
ไปได้มากกว่าจะเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มเป้าหมายอาจจะเข้าไม่ถึง กลุ่มที่งานไม่มั่นคง
ทั้งหมดเลยที่อาจจะเข้าไม่ถึง ไม่ได้เป็นสวัสดิการเพื่อคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้อาจจะต้องไปใช้บริการอื่น
อาจจะง่ายกว่า ไม่ใช่ว่าเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้าไม่ถึงเท่านั้น พวกท�ำงานนอกระบบอาจจะ
เข้าไม่ถึงบ้านเอื้ออาทร”
“เท่าเทียมเสมอภาค ไม่ได้แปลว่าน�้ำ 1 แก้วเท่ากัน ถ้าจะท�ำต้องช่วยกันหลายฝ่าย”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)

4.4 นโยบายสาธารณะกับครอบครัวแม่เดี่ยว
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ครอบครัวแม่เดีย่ ว พบว่า ยังมีปญ
ั หาหลายประการทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั จิ ดั ท�ำให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ ตามหลักของความเสมอภาพและความเป็นธรรม ประชาชนทุกคนควรได้รบั สิทธิและบริการพืน้ ฐานอย่างเท่าเทียม
กัน แต่ในสภาพความเป็นจริง หน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นแต่นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจและความมั่นคง ท�ำให้ละเลยนโยบายด้านสังคมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเรือ่ งใกล้ตวั จนไม่ได้ให้ความส�ำคัญ แต่ในความเป็นจริงการทีส่ งั คมจะเข้มแข็งและสามารถสร้าง
ศักยภาพการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ ย่อมมาจากปัจจัยและกลไกของครอบครัว ซึง่ เป็นรากฐาน
หลักส�ำคัญทางสังคมของมนุษย์ ดังนั้น การที่ภาครัฐยังคงหลงอยู่ในมายาคติของการพัฒนาแต่วัตถุนิยม เศรษฐกิจ
และโครงสร้างพืน้ ฐาน ละเลยความส�ำคัญในความเป็นมนุษย์และจิตใจ ย่อมท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
“ปัญหาอะไรที่ไม่ผลักดันไปถึงนโยบายชาติ ทั้งๆ ที่ทุกคนก็ต้องมีครอบครัว เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว
ทุกคนมองข้ามว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องทุกอย่าง ไปเห็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอื่นๆ เป็น
ปัญหาใหญ่ ปัญหาในครอบครัวเล็ก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ เรื่อง ทุกคนมองข้าม”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
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ปัจจุบันการช่วยเหลือสงเคราะห์ของรัฐ มุ่งเน้นให้สิทธิและสวัสดิการในลักษณะเหมารวม เปรียบเทียบกับ
การ “ตัดเสื้อโหล” แม้ว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกกลุ่มในสังคมจะได้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริง
สิ่งที่รัฐด�ำเนินการดังกล่าวไม่ได้พอเหมาะหรือพอดีส�ำหรับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน ท�ำให้บางกลุ่ม
ได้รับสวัสดิการตรงตามความต้องการ แต่ในขณะที่หลายกลุ่มได้รับไม่ตรงกับความต้องการ และอีกหลายกลุ่ม
ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งดังกล่าว ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีปัจจัยส�ำคัญมากจากการที่หน่วยงานต่างๆ ยังขาดข้อมูลของ
กลุ่มครอบครัวแม่เดี่ยว เนื่องจากยังไม่มีการส�ำรวจจ�ำนวนและรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่ได้มีการส�ำรวจในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา
มีสัดส่วนครอบครัวที่มีบุตรซึ่งมีผู้น�ำครอบครัวเป็นพ่อ/แม่เพียงคนเดียว อัตราร้อยละ 30 สหราชอาณาจักร
ร้อยละ 25 ฝรั่งเศส 1 ใน 8 และออสเตรเลีย 1 ใน 6 (บุษกร, 2552ข)
ส�ำหรับในประเทศไทย ยังไม่มีการส�ำรวจข้อมูลครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวในระดับชาติ ท�ำให้การวางแผน
ด้านสังคมและสวัสดิการไม่สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเต็มที่ น�ำไปสู่การสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย เกิดช่องว่างทางสังคมและชนชั้น และผลักดันประชาชนบางกลุ่มบางคนให้เข้าสู่กระบวนการกลายเป็น
คนชายขอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ควรจัดให้มีการส�ำรวจครอบครัวพ่อเดี่ยว-แม่เดี่ยวในระดับชาติ เพื่อให้ทราบถึงจ�ำนวน
รูปแบบของการเป็นครอบครัว เช่น พ่อเดี่ยว แม่เดี่ยว และความต้องการช่วยเหลือสนับสนุน โดยให้มีเจ้าภาพหลัก
ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องครอบครัวแม่เดี่ยวโดยตรง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น
“นโยบายด้านครอบครัว จริงๆ ยังไม่มีใครท�ำเลย จะเป็นนโยบายการให้สวัสดิการในภาพรวมทั่วๆ ไป
และไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นครอบครัวพิเศษลักษณะเฉพาะลักษณะไหนด้วยซ�้ ำ ก็เห็นด้วย
ถ้าจะมีการให้ระบบสวัสดิการหรือระบบหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ
ของความพิเศษในแต่ละลักษณะ อาจจะเป็นในลักษณะของบุคคลก็ดี คือถ้าเราไม่ตัดเสื้อโหลก็จะดี
กว่า แต่ติดแต่เพียงว่าครอบครัวลักษณะพิเศษ เมื่อโลกมันเปลี่ยน ระบบราชการยังเปลี่ยนไม่ทัน
หน่วยงานภาครัฐก็สนใจอยู่ ว่ามีครอบครัวลักษณะแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ยังไม่ได้ลงมือท�ำอะไร
ที่จริงจังในมิติของครอบครัว ถ้าได้ลงมือท�ำจริงๆ บริการที่ให้กับครอบครัวทุกลักษณะก็จะเข้าถึง
จะตรงกับความต้องการมาก อาจจะเป็นไอดอลของการท�ำงานของเรา”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
ขณะที่การบริหารราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจ และกระจายความรับผิดชอบไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการท�ำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล แต่ในความเป็นจริง กระบวนการท�ำงาน
ในระบบราชการยังขาดความเข้าใจ ไม่สามารถประสานการท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ แยกส่วนการท�ำงานตามด้าน
อย่างสับสน และไม่สามารถท�ำงานร่วมกันในหลายต่อหลายด้าน และที่สำ� คัญการประสานงานในหน่วยงานต่างๆ
ของภาครัฐ พบว่ามีปญ
ั หาภายในอันเกิดจากระบบทีซ่ บั ซ้อน ไม่สามารถประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ด้วยกันเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เช่น มีหลายหน่วยงานที่ด�ำเนินการเรื่องส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว
แต่ทว่าไม่มีหน่วยงานใดที่ท�ำหน้าที่เฉพาะส�ำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น เมื่อประชาชนต้องการเข้าถึงบริการ
ย่อมไม่ทราบว่าจะสามารถไปติดต่อกับหน่วยงานใด
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“ขนาดเป็ น ข้ า ราชการด้ ว ยกั น ไปติ ด ต่ อ ราชการด้ ว ยกั น เอง ระบบราชการเป็ น ระบบที่ ตั้ ง ไว้
บางหน่ ว ยก็ เ อื้ อ อ� ำ นวย บางหน่ ว ยก็ ไ ม่ เ อื้ อ อ� ำ นวย ถ้ า เราสามารถที่ จ ะบอกให้ เ ขาเข้ า ใจตาม
ความจ�ำเป็น ถ้าเรามีแนวคิดเหล่านี้อยู่ในการท�ำงานก็จะไม่ยุ่งยาก”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
ขณะที่นโยบายครอบครัวยังไปแทรกอยู่กับภารกิจของหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งหลายหน่วยงาน
ต้องท�ำภารกิจของตัวเองก่อน ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐควรมีเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบเรือ่ งครอบครัวโดยตรง
และควรให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการท�ำงาน เพื่อลดความซ�้ำซ้อนที่จะเกิดขึ้น
“ก็มีนะคะ เป็นเรื่องตามนโยบาย 2-3 ปีก่อน จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว ก็จะมี
จัดฝึกอบรม และท�ำหลักสูตร ท�ำอยู่ 2-3 ปี มีกระบวนการท�ำงานหลายเรื่อง หลายอย่าง ได้หลักสูตร
ออกมา 1 หลักสูตร จัดอบรมไปประมาณ 2-3 รุ่น พอเปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่ได้ทำ� ต่อ พอคนใหม่
มาท� ำ โครงการโรงเรี ย นพ่ อ แม่ ร ่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร แต่ ไ ม่ มี ห น่ ว ยงานไหน
รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงกั บ เรื่ อ งนี้ จะไปแทรกอยู ่ ทุ ก หน่ ว ยงาน เพราะฉะนั้ น หลายหน่ ว ยงานต้ อ ง
ท�ำภารกิจหลักของตัวเองก่อน”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
“มีลักษณะของโครงการน�ำร่องไปยังอปท. บางอปท.ก็รับบางเรื่องบางอย่างได้ บางอปท. ก็รับไม่ได้
หลายอย่างหลายเรื่องก็ทำ� ได้ บางพื้นที่ลงไปก็ล้มเหลว บางพื้นที่ดำ� เนินการต่อได้ หลายโครงการท�ำ
ต่อได้อย่างดี เราจะพยายามถ่ายทอด แนวทางของเราคือ ท้องถิ่นต้องดูแลประชาชน เราอาจจะเป็น
ส่วนที่ไปสนับสนุน เราต้องบอกเขา เราจะดูแลคุณให้คุณดูแลประชาชนของคุณ บางทีหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น ต้องมีคน action จากอปท. ด้วย อาจจะแยกว่าเป็นโครงการน�ำร่องเท่านั้น เราไม่ได้
ลงพื้นที่ทุกอปท. ท�ำเฉพาะอปท. ที่เข้มแข็งที่พร้อมก่อน เนื่องจากงบประมาณเรามีน้อย ถ้าเราลงไป
ท้องถิ่นที่ไม่พร้อมเรากลัวจะสูญเปล่า”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
จากปัญหาข้างต้น พบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบภาระงาน
ด้านสังคม หรือนโยบายทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัวในชุมชน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
ที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางชนชั้น
และความไม่เป็นธรรมในสังคม ท�ำให้ครอบครัวแม่เดี่ยวต้องแบกรับภาระต่างๆ ซึ่งยากต่อการแก้ไขปัญหา และ
ในอนาคตจะกลายเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในสังคม เช่น
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“ปัญหาด้านครอบครัวและชุมชน อบต. ก็ได้ให้ความส�ำคัญและหาทางช่วยเหลือ แต่เนื่องจาก
งบประมาณและบุคลากรที่จ�ำกัด ท�ำให้ไม่สามารถออกไปบริการประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
จึงเน้นในกลุ่มที่จะท�ำได้ชัดเจน เช่น คนแก่ คนยากไร้ หรือคนพิการ แต่ว่าท่านนายกฯ ได้มีนโยบาย
ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสังคมมากขึ้น ในงบประมาณปีหน้าได้สั่งให้ทางหน่วยจัดท�ำแผนด้านสังคมและ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังจะเป็นภาพรวมๆ ไม่ได้พูดถึงหรือว่าให้การช่วยเหลือกับกลุ่มแม่เดี่ยว
โดยเฉพาะ”
(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม, 22 กุมภาพันธ์ 2555
จากการสัมภาษณ์ระดับลึกผูป้ ฏิบตั งิ านในมูลนิธเิ ครือข่ายครอบครัวพบว่า แนวโน้มและผลกระทบต่อครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ วซึง่ นับวันจะเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ โดยจ�ำนวนครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วในปัจจุบนั ทีท่ างมูลนิธฯิ พบจากการท�ำงาน
กับกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันพบว่ามีจ�ำนวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากถึง
1 ใน 3 สอดคล้องกับการศึกษาภูมหิ ลังของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียน
ร้อยละ 33 อยูเ่ ฉพาะกับพ่อหรือแม่เท่านัน้ (ดวงเดือน และคณะ, 2536) ขณะทีน่ กั เรียนมัธยมในจังหวัดสมุทรปราการ
ร้อยละ 12 อยู่ในครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง (มลลิสา, 2541) ส่งผลให้พ่อหรือแม่เหล่านั้นต้องเผชิญกับปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ เมื่อต้องรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ ดูแลงานบ้าน และยังต้องท�ำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่
ในคนคนเดียวกัน ทั้งประสบปัญหาความเครียดและความว้าเหว่ ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการช่วยเหลือลูก
ในด้านการเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งหากครอบครัวอ่อนแอ ขาดความพร้อม อาจส่งผลให้เด็กเกิดปัญหา ดังนั้น รัฐจึง
ควรให้ความส�ำคัญต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว เพราะความมั่นคงของครอบครัวเกี่ยวข้องกับศักยภาพของครัวเรือน
ในการผลิต การบริโภค ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยตรง

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
การเกิดครอบครัวแม่เดี่ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในสภาพสังคมปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ท�ำให้รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหลายมากขึ้น ทัศนะของสังคม
ไทยที่มีต่อผู้หญิงที่เป็นครอบครัวแม่เดี่ยวแตกต่างกัน ทั้งในแง่มุมเชิงบวกที่เห็นอกเห็นใจและเชิดชูความเข้มแข็ง
ของการเลี้ยงดูลูกโดยไม่พึ่งผู้ชาย และมุมมองเชิงลบที่มองว่าไม่สามารถด�ำรงความสัมพันธ์แบบครอบครัวปกติได้
ในขณะที่การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยวมีหลายสาเหตุ เช่น สามีเสียชีวิต แยกทาง หรือหย่าร้างกับคู่สมรส และ
การตกเป็นแม่เดี่ยวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ท�ำให้สถานการณ์และมุมมองที่มีต่อครอบครัวแม่เดี่ยวในแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันด้วย
กระบวนการเป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ทั้งด้านค่าแรง
บทบาท สถานภาพ การถูกตีตรา และการกีดกันความก้าวหน้า ท�ำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและ
กระบวนการพัฒนาของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของแม่เดีย่ ว น�ำไปสูค่ วามยากจน ขาดปัจจัยต่างๆ
ทีจ่ ะท�ำให้ครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวติ ไม่ได้รบั ความไม่เป็นธรรม นับว่าเป็นปัญหาทีค่ วรได้รบั การดูแลป้องกันและแก้ไข
ในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำหรือมีความรุนแรงมากขึ้น จนเป็นการเพิ่มปัญหาในรูปแบบอื่นๆ ได้ นอกจากนี้
ยังมีแม่เดี่ยวบางกลุ่มจ�ำนวนมากที่สังคมมีมุมมองในแง่บวก เนื่องจากสามารถด�ำเนินชีวิตครอบครัวให้ผ่านพ้น
ช่วงวิกฤติไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย และไม่ถูกมองว่าเป็นชายขอบ
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การด�ำเนินงานด้านนโยบายของภาครัฐ ด้านครอบครัวยังไปแทรกอยู่กับภารกิจของหลายหน่วยงาน เช่น
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นต้น ซึง่ หลายหน่วยงานต้องท�ำภารกิจของตัวเองก่อน ท�ำให้ไม่มเี จ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบเรือ่ งครอบครัว
โดยตรง อีกประการที่พบจากการศึกษา คือ เมื่อความต้องการของประชาชนไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยนโยบาย
ภาครัฐ จึงเกิดความพยายามในการสร้างพืน้ ทีข่ องตนเอง เพือ่ แสดงถึงพลังและการปรับตัวเพือ่ มีชวี ติ อยู่ ภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเกิดเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่พยายามส่งเสริม ผลักดัน
ให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางให้สังคมไทยได้เรียนรู้
จากทุกๆ ส่วนของสังคม เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างแท้จริง และมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้น
ท�ำให้สามารถเข้าใจความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ของกลุ่มคนดังกล่าว และจุดมุ่งหมายส�ำคัญอีกประการของผู้ที่ท�ำงาน
ในด้านนี้ คือ การลดทัศนคติของสังคมที่มองว่ากลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่าง แปลกแยก
เป็นข้อผิดพลาดจากการใช้ชีวิตครอบครัว จนเกิดเป็นการตีตรา หรือมีมุมมองทางความคิดว่ากลุ่มคนดังกล่าว
เป็นจุดมืดของสังคม ซึ่งความคิดดังกล่าวควรได้รับการขจัดให้หมดไป เพื่อให้กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสามารถ
อาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานส่วนกลางควรจัดให้มีการส�ำรวจในระดับชาติเรื่องครอบครัวพ่อเดี่ยว-แม่เดี่ยว เพื่อให้ทราบถึง
จ�ำนวน รูปแบบของการเป็นครอบครัว เช่น พ่อเดี่ยว แม่เดี่ยว และความต้องการช่วยเหลือสนับสนุน
2. ควรจัดให้มีเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบเรื่องครอบครัวแม่เดี่ยวโดยตรง เพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ตรงประเด็นทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ควรตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมของชาย-หญิงในตลาด
แรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพส�ำหรับแม่เดี่ยวให้สามารถท�ำหน้าที่แม่และท�ำงานนอกบ้านได้อย่างสมดุล
4. หน่วยงานภาครัฐควรเน้นการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ แม่เดีย่ วแบบยัง่ ยืน โดยเชือ่ มโยงมิตทิ างด้านสังคมวัฒนธรรมควบคู่กับมิติด้านเศรษฐกิจ
5. ส� ำ นั ก กิ จ การสตรี แ ละครอบครั ว ควรสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ นการลดทั ศ นคติ ข องสั ง คมที่ ม องว่ า
กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะกลุ่มแม่เดี่ยว ซึ่งสังคมมองว่าแตกต่าง มีความผิดพลาดในการใช้ชีวิตคู่ เพื่อสร้าง
การรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม
6. ส�ำนักกิจการสตรีและครอบครัว ควรสร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งสิทธิ และสวัสดิการต่างๆ ทีค่ วรจะได้รบั
ตามกฎหมาย เพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการนั้น
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เกษียณเมื่อไหร่ ให้ ใครกำ�หนด?

To Retire or not to Retire, Whose Choice Is It?

มนสิการ กาญจนะจิตรา1, สุภรต์ จรัสสิทธิ2 และชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา3
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บทคัดย่อ

การเกษียณอายุในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ ซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณมาตั้งแต่
ปี 2494 ขณะทีอ่ ายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิดเปลีย่ นจากประมาณ 44 ปีใน พ.ศ. 2494 เป็นประมาณ 75 ปีใน พ.ศ. 2553 ท� ำให้อายุหลังเกษียณ
ยืนยาวขึ้นมาก เป็นภาระทั้งงบประมาณ และภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ จากอคติแห่งวัยมองว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการท�ำงาน
บทความนี้จึงวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถ
และความพร้อมในการท�ำงาน พบว่า ส่วนใหญ่สุขภาพของผู้สูงอายุชายไม่ได้ส่งผลต่อลักษณะการท�ำงานอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่การมีโรค
ที่ส�ำคัญ 4 จาก 7 โรคที่ศึกษา มีผลต่อโอกาสการท�ำงานนอกระบบและไม่ท�ำงานที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุหญิงเทียบกับการท�ำงานในระบบ
การเสนอประเด็นนโยบายเรื่องอายุเกษียณยังคงต้องการการศึกษาเพิ่มเติม การทบทวนความเหมาะสมของอายุเกษียณ และการเสนอ
ทางเลือกในการท�ำงานของผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีให้เหมาะสมกับความต้องการ และสภาวะทางสุขภาพของแต่ละคน และควรศึกษา
การแยกระหว่างอายุเกษียณ และอายุแรกรับสิทธิ
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ, การเกษียณอายุ, อคติแห่งวัย

Abstract

The current mandatory retirement age in Thailand has been imposed by the Government Pension Act since
1951. During which time, the life expectancy of Thais has increased from around 44 years in 1951 to almost 75 years
in 2010. This increased life expectancy results in a much longer life span after retirement which substantially
increases public expenditure to support those after retirement and raises the level of dependency of elderly people.
With ageism, the elderly are viewed to have poor health and are incompetent to work. This study thus aims to
analyse health indicators, both physical and mental, to reflect the changes in their productivity and ability to work.
The analysis indicates that health of elder men, as measured by 7 main diseases, does not have an effect on their
work behaviour. However, the health of elder women, particularly having 4 of the 7 main diseases considered in this
research, increases the log-odds of working in the informal sector and not working compared to working in the formal
sector. Further study is still needed in order to make policy recommendations. Future research directions should
examine the suitability of the current mandatory retirement age and explore alternatives for those over 60 years of
age in order to better reflect the differences in their health and work needs. It should also be noted that the age of
retirement and the age to start receiving welfare benefits can be treated as two separate issues in practice.
Key-words: elderly, retirement age, ageism
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1. อคติแห่งวัยกับความเป็นคนชายขอบของผู้สูงอายุ
อายุแต่เพียงล�ำพังไม่ได้ท�ำให้ผู้สูงอายุกลายเป็นคนชายขอบ แต่หากน�ำอคติแห่งวัยมาก�ำหนดบทบาทของ
ผู้สูงอายุด้วยแล้ว ผู้สูงอายุกลับกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าต้องพึ่งพากลุ่มอื่น น�ำไปสู่
ความด้อยอ�ำนาจในฐานะเป็นผูพ้ งึ่ พิง กระบวนการทีท่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุกลายเป็นชายขอบมีสาเหตุได้จากหลายมิติ (Green,
1993; Kohli et al., 1991; Myles & Quadagno, 1991; Phillipson, 1982 อ้างใน Marshall, 1996)
1) อคติแห่งวัย (Ageism) เมื่อสังคมฉายภาพผู้สูงอายุในทางลบ เช่น ผู้สูงอายุเป็นคนด้อยความสามารถ
เจ็บป่วยง่าย อยู่ล�ำบาก ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ที่ต้องการพึ่งพิง ต้องรอรับความช่วยเหลือ อคติ
แห่งวัยนี้น�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติด้านอายุ (age discrimination) คือการกีดกันกลุ่มคนเนื่องจากอายุ
และถูกผลักให้เป็นประชากรอีกกลุ่มบนพื้นฐานแห่งวัย ท�ำให้ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากรด้านต่างๆ
2) การลดคุณค่า การมองว่าผู้สูงอายุเป็นคนไร้ค่า เป็นภาระ ไม่มีความสามารถ และลดบทบาททางสังคม
ของผู้สูงอายุลงมา (roleless role)
3) เศรษฐศาสตร์การเมืองในประเด็นผู้สูงอายุ (political economy of aging) เมื่อพิจารณาทางด้าน
เศรษฐกิจมองว่า กล่มผู้สุงอายุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ (Estes, 2001)
โดยเฉพาะจากการดูแลรักษาสุขภาพเป็นหลัก ความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านให้ความเห็น
ว่า การที่สังคมลดบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุลงเป็นการผลักให้ผู้สูงอายุไปอยู่ชายขอบ (Estes, 1979;
Guillemard, 1980; Phillipson, 1982; Walker, 1983 อ้างใน Marshall, 1996) และเมื่อรวมกับ
พื้นฐานทางทฤษฎีมาร์ก (The Marxian) ซึ่งให้ความส�ำคัญกับเรื่องของแรงงานแล้ว ยิ่งท�ำให้กลุ่ม
ผูส้ งู อายุซงึ่ ถูกมองเกีย่ วไปกับประสิทธิภาพการท�ำงานทีล่ ดลง จึงท�ำให้เกิดการพิจารณาว่า การเลิกท�ำงาน
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเป็นผู้สูงอายุ
แนวคิดซึ่งเกิดจากอคติแห่งวัย และมุมมองต่อผู้สูงอายุดังกล่าว เป็นการเหมารวม (stereotype) ซึ่งน�ำไปสู่
การเลือกปฏิบัติด้านอายุ โดยการก�ำหนดอายุเกษียณถือเป็นการเลือกปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง โดยมุมมองของสังคมต่อ
ผู้มีอายุเกิน 60 ปีคือ 1) ควรเลิกท�ำงานเพื่อมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับอายุที่
เพิ่มขึ้น และ 2) เป็นผู้ไม่มีความสามารถที่จะท�ำงานต่อได้ เนื่องจากประสิทธิภาพการท�ำงานลดลง ไม่สามารถแข่ง
กับวัยแรงงานที่มีทักษะการท�ำงานสูงกว่าหรือมีการศึกษาดีกว่า การเหมารวมเช่นนี้ ไม่มีการประเมินคุณค่าหรือ
ความสามารถในการท�ำงานที่แท้จริง
เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก�ำลังแรงงานจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในอนาคต เมื่อยุคของปันผลทาง
ประชากรจากอัตราการเกิดสูงในอดีตก�ำลังจะผ่านพ้นไป เมือ่ แรงงานในวัยดังกล่าวเริม่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ และวัยแรงงาน
เริ่มน้อยลงจากอัตราการเกิดที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นค�ำถามว่าประเทศไทยควรทบทวนอายุเกษียณ หรือ
มีนโยบายที่หลากหลายให้การเกษียณอายุเป็นทางเลือก มากกว่าการบังคับได้หรือยัง
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บทความนี้ ต้องการทีจ่ ะทบทวนข้อมูลด้านการเกษียณอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ และท�ำการศึกษา
รูปแบบที่ท�ำให้ผู้สูงอายุถูกผลักออกไปจากสังคมการท�ำงานหรือถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพ เปรียบเทียบปัจจัยที่
น�ำไปสูก่ ารไม่ทำ� งานของผูส้ งู อายุ 60 ปี โดยใช้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ประกอบ
กับผลการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 (Health Exam Survey III) และเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอ
ให้เห็นโอกาสที่เป็นไปได้แก่แรงงานที่ก�ำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในไม่กี่ปีข้างหน้า

2. การก�ำหนดอายุเกษียณและการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ค�ำว่า “เกษียณอายุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ให้ความหมายไว้ว่า “ครบก�ำหนด
อายุรับราชการ สิ้นก�ำหนดเวลารับราชการหรือการท�ำงาน” โดยค�ำว่า “เกษียณ” แปลว่า “สิ้นไป” ซึ่งประเทศไทย
ใช้อายุ 60 ปีเป็นอายุเกษียณจากการท�ำงานในระบบราชการ การก�ำหนดอายุเช่นนี้ นับเป็นการเกษียณอายุโดย
การบังคับ ไม่ใช่การเกษียณอายุโดยความสมัครใจ การก�ำหนดอายุเกษียณอยู่บนฐานความคิดที่ว่า อาชีพหรือ
งานบางลักษณะมีอนั ตราย หรือต้องการความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจในการท�ำงานเพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย เช่น
ทหารทีต่ อ้ งออกรบ หรือนักบินทีต่ อ้ งมีสมรรถนะในการท�ำงานสูงเพราะรับผิดชอบชีวติ ผูโ้ ดยสารจ�ำนวนมาก เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดว่าอายุเท่าไรที่จะมีสมรรถนะการท�ำงานลดลงนั้น เป็นการก�ำหนดโดยประมาณ ไม่ได้มี
การวัดสมรรถนะทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ การก�ำหนดอายุเกษียณจึงอาจมองได้วา่ เป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูส้ งู อายุอนั เกิดจาก
อคติแห่งวัย และแตกต่างจากการเลือกปฏิบัติด้านอื่นๆ เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย

2.1 ความเป็นมาของการก�ำหนดอายุเกษียณ
การก�ำหนดเกณฑ์อายุเกษียณถูกเริ่มเมื่อใดนั้น ยังไม่พบการศึกษาใดที่มีการสืบหาช่วงเวลาที่แน่นอน
แต่พบว่าการริเริ่มให้มีอายุเกษียณนั้นเนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับสวัสดิการที่แรงงานจะได้รับในช่วงหลังวัยท�ำงาน
ดังนั้น แนวคิดการก�ำหนดอายุเกษียณจึงเกิดขึ้น เพื่อจะค�ำนวณผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับเมื่อพ้นวัยท�ำงานไป
แล้ว แต่ละประเทศจะมีจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นก�ำหนดอายุเกษียณที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบสวัสดิการ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญ และผลประโยชน์ ให้แก่แรงงานที่พ้นวัยท�ำงาน ในประเทศอังกฤษช่วงก่อน พ.ศ. 2443 การตัดสิน
ใจเลิกท�ำงานเป็นความตัดสินใจของแต่ละบุคคล ไม่มีระเบียบทางสังคมมาก�ำหนดให้แรงงานต้องเกษียณอายุเมื่อใด
แรงงานจะตัดสินใจเกษียณอายุงานโดยพิจารณาจากความสามารถของการท�ำงานที่ลดลงหรือไม่สามารถท�ำงาน
ต่อไปอีกได้ ในการศึกษาของ Thane (1978; 2000) ในประเทศอังกฤษ พบว่าอายุเกษียณถูกเริ่มต้นที่อายุ 60-65 ปี
โดยหน่วยงานภาคราชการเป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มก�ำหนดอายุเกษียณงาน
ช่วงเวลาเดียวกันนี้ เยอรมันซึง่ เป็นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาระบบสวัสดิการประกันสังคมเป็นระยะเวลานานและ
เป็นต้นแบบของการวางรูปแบบประกันสังคมให้หลายประเทศ ก็ได้ก�ำหนดอายุเกษียณการท�ำงานที่ 65 ปีในช่วงปี
พ.ศ. 2420 อย่างไรก็ตาม การก�ำหนดอายุ 65 ปี ของเยอรมันนั้น การจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนหลังเกษียณ
ไม่สูงมาก เนื่องจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากรชาวเยอรมันในช่วง พ.ศ. 2414-2424 อยู่ที่เพียง 35.6 ส�ำหรับผู้ชาย
และ 38.5 ปีสำ� หรับผูห้ ญิง (Kitchen, 2012) ท�ำให้มปี ระชากรจ�ำนวนไม่มากทีม่ อี ายุเกิน 65 ปี ท�ำให้การก�ำหนดอายุ
เกษียณที่ 65 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ จึงเป็นการก�ำหนดอายุเกษียณภายใต้ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน
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สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศที่เริ่มก�ำหนดอายุเกษียณการท�ำงานใน พ.ศ. 2463 แก่ผู้ที่ท�ำงานในหน่วยงาน
ของรัฐ (ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับความส�ำเร็จจาก
การพัฒนาระบบประกันสังคม และสามารถผ่านกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการก�ำหนดเกณฑ์และผลประโยชน์ให้แก่ผเู้ กษียณ
อายุ ท�ำให้คนท�ำงานในภาคเอกชนถูกก�ำหนดอายุเกษียณเช่นกัน แม้ในเวลานั้นสหรัฐอเมริกาจะมีอายุคาดเฉลี่ยของ
ประชากรที่ 61.7 ปีเท่านั้น แต่เกณฑ์ในการก�ำหนดอายุเกษียณคือ 65 ปี
ใน พ.ศ. 2520 สภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการกีดกันด้านอายุและการจ้างงาน
(Age Discrimination in Employment Act) โดยไม่อนุญาตให้ภาคส่วนต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่รฐั บาลกลางบังคับให้พนักงาน
เกษียณอายุก่อนอายุ 69 ปี และยกเลิกการบังคับเกษียณอายุโดยสิ้นเชิงส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานในส่วนรัฐบาลกลางของ
สหรัฐ ต่อมาใน พ.ศ. 2529 กฎหมายฉบับนี้บังคับให้ทุกภาคส่วนยกเลิกการก�ำหนดอายุการเกษียณโดยสิ้นเชิง
โดยยกเว้ น ให้ เ พี ย งบริ ษั ท เล็ ก ที่ มี ลู ก จ้ า งน้ อ ยกว่ า 12 คน และบางสายงานที่ อ ายุ มี ผ ลต่ อ ความปลอดภั ย ใน
การปฏิบัติงาน เช่น ต�ำรวจ พนักงานดับเพลิง นักบิน เป็นต้น ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีการบังคับให้เกษียณ
อายุ แต่จะมีการก�ำหนดอายุที่จะเริ่มได้รับสวัสดิการจากประกันสังคม (Schulz, 1988) ปัจจุบันนี้อายุที่จะได้รับ
สวัสดิการจากประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบคือ เมื่ออายุครบ 66 ปี และจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง 67 ปี
ภายใน พ.ศ. 2570
ส�ำหรับประเทศไทย กฎหมายที่มีการระบุอายุเกษียณ คือ พระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2494 ในมาตรา 19 ได้กล่าวว่า
“มาตรา 19 ข้ า ราชการซึ่ ง มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บ ริ บู ร ณ์ แ ล้ ว เป็ น อั น พ้ น จากราชการเมื่ อ สิ้ น ป
งบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์”
ส�ำหรับต�ำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ต�ำแหน่งตุลาการ ได้ก�ำหนดอายุเกษียณที่ 65 ปี
ดังรายละเอียดของมาตรา 19 ทวิ ดังนี้
“มาตรา 19 ทวิ ข้าราชการตุลาการซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ที่มีอายุครบหกสิบห้าปี
บริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ
หกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการตุลาการที่ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ ายังมีสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้รับราชการต่อไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์”
ดังนั้น การก�ำหนดอายุเกษียณจึงมีนัย 2 ประการคือ สมรรถนะในการท�ำงาน และสวัสดิการที่จะได้รับ
หลังเกษียณ โดยหากก�ำลังแรงงานนั้นถูกมองว่าสมรรถนะลดลงไม่สอดคล้องกับค่าจ้างที่จ่ายไป กลุ่มนั้นก็จะเป็น
กลุ่มที่ก�ำหนดให้เกษียณอายุเร็วขึ้น และหากสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณสูงจนเป็นภาระของภาครัฐที่จะต้องจ่าย
การก�ำหนดอายุเกษียณจะเลื่อนออกไปให้นานขึ้น
ส�ำหรับประเทศไทยนั้น การก�ำหนดอายุเกษียณได้มีการปรับเปลี่ยนไปให้อายุเกษียณสูงขึ้นส�ำหรับบางกลุ่ม
ที่สมรรถนะทางการท�ำงานไม่ได้ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มตุลาการ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป เป็นต้น ขณะที่ภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดอายุเกษียณอย่างเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ของแต่ละองค์กรเอกชน (Ministry of Social Development and Human Security, 2007) แต่ในกลุ่มอื่นๆ นั้น
อายุเกษียณยังคงก�ำหนดที่ 60 ปี
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ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของไทยประกอบด้วยสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้น ท�ำให้สัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิง
เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้รัฐต้องการเม็ดเงินในการจัดสวัสดิการมากขึ้น เพราะฉะนั้นการให้คนท� ำงานอยู่ในระบบ
นานขึน้ อาจเป็นการดีตอ่ เศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ การก�ำหนดอายุประชากรวัยแรงงานหรือหากพิจารณาการยกเลิก
การมีอายุการเกษียณนัน้ สามารถส่งผลกระทบหลายด้าน ทัง้ ด้านโครงสร้างประชากร ก�ำลังแรงงาน และการก�ำหนด
สวัสดิการ
ตาราง 1 อายุเกษียณและอายุที่เริ่มรับบ�ำนาญ/อายุเกิดสิทธิฯ กรณีชราภาพ ในภาคการจ้างงานของไทย
ภาคการจ้างงาน

ภาคที่เป็นทางการ/ในระบบ
ภาครัฐ/ ราชการ

อายุเกษียณที่เป็นทางการ อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
(ตามกฎหมาย)
อายุที่เริ่มรับบ�ำนาญ/
อายุเกิดสิทธิฯ
กรณีชราภาพ

ตั้งแต่อายุ 50-60 ปีบริบูรณ์

ภาคที่ไม่เป็นทางการ/
นอกระบบ (เช่น ภาคเกษตร
ภาคเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ)
ไม่มีการก�ำหนดไว้โดยกฎหมาย ไม่มีการก�ำหนด
ไว้โดยกฎหมาย
(อาจขึ้นอยู่กับการระบุ
ในสัญญาจ้างโดยนายจ้าง)
ตั้งแต่อายุ 55 ปีบริบูรณ์
ไม่มีการก�ำหนด (เนื่องจาก
(กองทุนประกันสังคม)
ไม่มีระบบบ�ำนาญ หรือ
ไม่ครอบคลุมภายใต้ระบบ
ประกันสังคม)

ที่มา: เฉลิมพล, 2555 ปรับปรุงจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ประเด็นส�ำคัญคือ อายุเกษียณ กับ อายุที่จะเริ่มรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญ หรืออายุเกิดสิทธิ นั้นเป็นคนละประเด็น
กัน เช่นประเทศพัฒนาแล้วอืน่ ๆ อีกหลายประเทศ ทีม่ กี ารก�ำหนดอายุทจี่ ะได้รบั สวัสดิการแต่ไม่ได้กำ� หนดอายุเกษียณ
การตัดสินใจเกษียณจึงเป็นด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่โดยการบังคับ การเพิ่มอายุเกษียณในประเทศเหล่านี้ จึงเป็น
การเพิ่มอายุที่จะได้รับสิทธิเริ่มรับบ�ำเหน็จบ�ำนาญนั่นเอง

2.2 ความต้องการท�ำงานและการมีงานท�ำของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุ
ผูส้ งู อายุเมือ่ ถึงวัยต้องเกษียณอายุการท�ำงานในองค์กรบางแห่งทัง้ ในระบบราชการและเอกชน ไม่วา่ จะทีอ่ ายุ
55 ปี 60 ปีหรือมากกว่านั้น ย่อมเกิดความกังวลในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุ แม้จะไม่เกิดขึ้นกับ
ทุกคนก็ตาม ความต่างทางสถานะเศรษฐกิจของแต่ละคนจะเป็นปัจจัยหนึง่ ในหลายปัจจัย ทีผ่ ลักดันให้ผสู้ งู อายุอยาก
ทีจ่ ะท�ำงานต่อหรือต้องการหยุดพัก ค�ำถามคือ หากต้องการท�ำงานต่อ สังคมได้สร้างทางเลือกไว้ให้แล้วหรือยัง ปัจจุบนั
ประเทศไทยมีมาตรการการต่ออายุหลังเกษียณที่สามารถยืดหยุ่นเวลาท� ำงานได้ แต่มาตรการดังกล่าวนี้มีเพียง
ในบางองค์กรและบางต�ำแหน่งงานเท่านั้น โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานมีสิทธิและโอกาสที่จะได้ต่ออายุ
หลังเกษียณมากกว่าแรงงานทั่วไป
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ปัจจุบนั สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผสู้ งู อายุยงั คงท�ำงานต่อไปได้ และยังสามารถรับเงินบ�ำนาญจากระบบประกัน
สังคมในเวลาเดียวกันด้วย เหตุผลทีน่ า่ สนใจคือ สัดส่วนวัยสูงอายุทรี่ อรับเงินบ�ำนาญจากระบบประกันสังคมมีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุคาดเฉลี่ยของประชากรก็ยืนยาวขึ้นเช่นกัน ฐานการคลังของระบบประกันสังคมย่อมสั่นไหว
เมื่อรายรับจากวัยแรงงานอาจไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินบ�ำนาญในอนาคต แนวคิดการให้ผู้สูงอายุยังคงท�ำงาน
ในระบบต่อไปได้ และต้องจ่ายค่าประกันสังคมด้วย จะเป็นการช่วยให้การคลังของระบบประกันสังคมมั่นคงขึ้น
ไม่มากก็น้อย (The United States Social Security Administration, 2012)
อังกฤษเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีมาตรการยกเลิกอายุเกษียณการท�ำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา
ดังนั้น ผู้สูงอายุ 65 ปี สามารถท�ำงานต่อไปได้ตามที่ต้องการ โดยลักษณะงานจะมีความยืดหยุ่นขึ้น เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุให้สามารถท�ำงานได้ ขณะเดียวกันก็ยังได้รับเงินบ�ำนาญ (state pension) ได้เช่นกัน (Directgov, 2012)
โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในระดับมหภาคและระดับบุคคล ท�ำให้กว่า 2 ใน 3 ของชาวสกอตแลนด์ ยังคง
ต้องการท�ำงานต่อไปแม้จะถึงวัยเกษียณอายุการท�ำงานแล้วก็ตาม
ส�ำหรับประเทศไทย เมือ่ อายุคาดเฉลีย่ คนไทยอายุยนื ยาวขึน้ และมีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ การต้องเกษียณอายุเมือ่ อายุ
60 ปี จึงท�ำให้คนกลุ่มนี้ยังคงมีความต้องการท�ำงาน โดยผลการส�ำรวจความเหมาะสมในการท�ำงานของแรงงาน
หลังเกษียณอายุจากกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่ก�ำลังท�ำงานอยู่และยังคงต้องการท�ำงานหลังเกษียณ ให้เหตุผลหลัก
คือไม่ต้องการเป็นภาระของคนอื่นและของสังคม (ประมาณร้อยละ 50) ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคม
(ร้อยละ 27.5) ยังสามารถท�ำงานได้ (ร้อยละ 22.5) และต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และต้องการช่วยเหลือ
ตัวเอง (ร้อยละ 15 เท่ากัน) (สมรักษ์ และคณะ, 2551)
เหตุผลที่ส�ำคัญอีกประการคือ การท�ำงานย่อมมีผลโดยตรงต่อระดับรายได้และสถานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุ โดยที่ร้อยละ 37.2 กล่าวว่า ยังคงต้องการท�ำงานหลังเกษียณเนื่องจากยังต้องการหารายได้ และประมาณ
ร้อยละ 20 ยังต้องการท�ำงานเนือ่ งจากยังคงมีหนีส้ นิ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อระบบการจ้างงานในประเทศมีไม่มากนัก
โดยแรงงานในภาคเอกชนมีแนวโน้มทีจ่ ะเกษียณอายุกอ่ นเวลา (early retirement) เหตุผลหนึง่ ทีส่ นับสนุนความคิด
นี้คือ แรงงานในภาคเอกชนสามารถรับเงินบ�ำนาญได้เมื่อถึงอายุ 55 ปี (Fujioka & Thangphet, 2009)
ความเป็นไปได้ที่จะท�ำให้เกิดขึ้นส�ำหรับแรงงานในระบบ หากไม่มีการบังคับอายุเกษียณการท�ำงาน คือ
เมื่อถึงอายุเกษียณควรให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการจะท�ำงานต่อไปหรือไม่ หากเลือกที่จะท�ำงานต่อ ให้มี
การปรับเงื่อนไขการท�ำงานให้ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ยังต้องการท�ำงานสามารถท�ำงานต่อไปได้ ส�ำหรับ
ผู้ที่ไม่ต้องการท�ำงานต่อก็สามารถออกจากงานได้ตามอายุเกษียณการท�ำงานที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ การที่ผู้สูงอายุ
คาดการณ์ว่าอายุคาดเฉลี่ยของตนจะยาวขึ้นอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุเลือกที่จะท�ำงานนานขึ้น เพื่อให้มีเงินได้ส�ำหรับ
ใช้จ่ายในช่วงบั้นท้ายชีวิตที่ยาวนานขึ้น
ด้านการมีงานท�ำของผู้สูงอายุ จากรายงานการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร โดยส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่ายังคงมีผู้มีสูงอายุที่เป็นก�ำลังแรงงานอยู่ถึงเกือบร้อยละ 40 แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่ท�ำงาน (ร้อยละ 90)
เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ท�ำงานในภาคการเกษตร (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)

เกษียณเมื่อไหร่ ให้ใครกําหนด? 347

2.3 ผลกระทบต่อผู้สูงอายุจากการบังคับอายุเกษียณ
อายุเกษียณนั้นมีผลกระทบต่อผู้ที่ท�ำงานในระบบ ดังนั้น ส�ำหรับคนกลุ่มนี้แล้ว การเพิ่มอายุการเกษียณหรือ
การไม่บังคับเกษียณอายุอาจเป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง และอาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย งานศึกษา
โดย Park & Hewings (2007) ได้วจิ ยั ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในกรณีแรงงานในชิคาโกเกษียณทีอ่ ายุตา่ งๆ กัน
คือจาก 65 เป็น 66, 67, 68 และ 69 ปีตามล�ำดับ พบว่า หากชาวชิคาโกเพิม่ อายุการเกษียณจาก 65 เป็น 69 ปีแล้วนัน้
ภายใน พ.ศ. 2573 ค่าจ้างแรงงานในชิคาโกจะต�ำ่ กว่าหากเกษียณอายุที่ 65 ปีประมาณร้อยละ 7-8 เนื่องจาก
การมีกำ� ลังแรงงานในระบบมากขึน้ ขณะทีผ่ ลจากการเพิม่ อายุเกษียณนัน้ มีผลบวกต่อผลิตภัณฑ์ภาคโดยรวม (Gross
Regional Product) ของชิคาโกที่จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-6 ในระยะเวลาดังกล่าว เพราะเศรษฐกิจมีก� ำลัง
การผลิตสูงขึน้ นอกจากนีแ้ ล้ว การวิจยั ชิน้ นีย้ งั พบว่า หากชาวชิคาโกเกษียณอายุกนั ช้าลงเป็นทีอ่ ายุ 69 ปี อัตราภาษี
ที่เก็บจากประชาชนภายใน พ.ศ. 2573 จะลดลงเป็นต�่ำกว่าร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 11
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณ การที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีในอัตราที่ตำ�่ ลงได้นั้นสืบเนื่องมาจากอัตราส่วน
พึ่งพิง (dependency ratio) ที่ต�่ำลง กล่าวคือรัฐบาลมีฐานก�ำลังคนที่สามารถอุดหนุนด้านทุน เพื่อจัดสวัสดิการรัฐ
ที่กว้างขึ้นด้วยประชากรในวัยแรงงานที่สูงขึ้น และรัฐมีค่าใช้จ่ายน้อยลงจากการที่มีสัดส่วนประชากรอยู่ในวัยพึ่งพิง
น้อยลง ท�ำให้ภาระของประชาชนที่จะจ่ายภาษีลดลง
ในด้านความเหลื่อมล�้ำทางความมั่งคั่งเมื่อเพิ่มอายุเกษียณแล้วนั้น พบว่าความเหลื่อมล�้ำเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้น
อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญโดยวัดจากสัมประสิทธิจนิ ี่ (Gini Coefficient) เหตุผลหลักคือ เมือ่ ผูส้ งู อายุยงั คงอยูใ่ นระบบแรงงาน
มากขึ้น การแข่งขันในตลาดแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาดแรงงานชั้นล่าง เนื่องจากผู้สูงอายุอาจเลือกท�ำงาน
ที่ไม่ได้ใช้ทักษะระดับสูงนัก ค่าจ้างแรงงานชั้นล่างจึงลดลง ดังนั้น ผู้ที่รายได้ตำ�่ อาจมีรายได้ตำ�่ ลงมากขึ้น ส่งผลให้
ความเหลื่อมล�้ำมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การเพิ่มอายุเกษียณส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เลือกท�ำงานมีฐานะที่ดีขึ้น ไม่ตกอยู่
ในภาวะยากจน ส่งผลให้ความเหลื่อมล�้ำน้อยลง โดยรวมแล้วความเหลื่อมล�้ำจึงเพิ่มขึ้นบ้างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ในอีกหลายประเทศก�ำลังทบทวนอายุเกษียณให้เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลทั้งจากอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และ
ความไม่มั่นคงของกองทุนประกันสังคม กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ เป็นต้น การก�ำหนดว่าผู้สูงอายุควรมีอายุเท่าใดนั้น
ถูกผูกไว้รวมกับการจัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญหลังอายุเกษียณเป็นส่วนใหญ่ การเตรียมความพร้อมด้านการสร้างหลักประกัน
ทางรายได้ยามชราเป็นมาตรการทีร่ ฐั บาลต้องให้ความส�ำคัญ แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพส�ำหรับลูกจ้าง
ในภาคเอกชนและกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญส�ำหรับข้าราชการ แต่กองทุนเหล่านีไ้ ม่ได้ครอบคลุมประชากรไทยทัง้ หมด
ที่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ผนวกกับการต้องออกจากการท�ำงาน เงินออมจะกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น รายได้หลักส่วนใหญ่
ของผูส้ งู อายุจากการส�ำรวจจะมาจากบุตรเป็นอันดับแรก และปัญหาความมัน่ คงทางการเงินจะทวีขนึ้ กับกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ทีไ่ ม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแต่ไม่มบี ตุ รมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ย หากไม่มกี ารสนับสนุนการท�ำงานในวัยสูงอายุ
ภาระหนักจะตกไปยังวัยแรงงานในอนาคตทีต่ อ้ งดูแลผูส้ งู อายุจำ� นวนมากทีข่ าดรายได้อนั เนือ่ งมาจากการไม่มงี านท�ำ
ผลกระทบต่อผูส้ งู อายุทสี่ ำ� คัญอีกประการคือ ปัญหาความยากจน และการขาดรายได้ จากการค�ำนวณจ�ำนวน
ผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิดความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (absolute poverty) ค�ำนวณหาจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีระดับรายได้
ต�ำ่ กว่า “เส้นความยากจน” พบว่า หนึง่ ในห้าของคนยากจนทัง้ หมดเป็นผูส้ งู อายุ และส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตชนบท
(รูปที่ 1) โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนมีเพียงร้อยละ 38.1 ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, 2551)
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รูปที่ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากจนต่อประชากรยากจนทั้งหมด จ�ำแนกตามเขตพื้นที่ปี 2549-2553

เมือง

ชนบท

ทั่วประเทศ

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้ สศช. (ส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้, 2554)

3. ผู้สูงอายุกับการท�ำงานและสุขภาพ
การก�ำหนดอายุเกษียณของไทยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าใช้อายุ 60 ปีจากเหตุผลใด แต่จากความคิดเรื่อง
การเกษียณอายุเนือ่ งจากเหตุชราภาพ จึงน่าจะอนุมานได้วา่ เนือ่ งจากเห็นว่าสภาวะสุขภาพของผูส้ งู อายุนนั้ ไม่เอือ้ ต่อ
การท�ำงาน ในบทความนี้จะวิเคราะห์โดยใช้
5%ตัวชี้วัดด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเป็นตัวสะท้อน
ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถและความพร้อมในการท�ำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงต้องการ
เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูล ‘การส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547’
โดยส�ำนักงานการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.) ซึ่งจัดตั้ง
41%
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสนับสนุนด้54%
านงบประมาณการส�ำรวจจากส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ในการวิเคราะห์นี้จะเลือกกลุ่มอายุ 60-69 ปี เนื่องจากอายุไม่แตกต่างจากกลุ่มก่อนเกษียณ
มากนัก และใช้ผู้ที่ท�ำงานในระบบเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (reference group) โดยเทียบกับกลุ่มที่ท�ำงานนอกระบบ
และไม่ทำ� งาน เนือ่ งจากกลุม่ ทีท่ ำ� งานในระบบหลังอายุ 60 ปีนา่ จะเป็นตัวแทนของกลุม่ ทีย่ งั ไม่เกษียณอายุจากระบบ
งาน และน่าจะยังคงมีสมรรถนะในการท�ำงานดี
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการส�ำรวจคือ ประชากรในวัยสูงอายุ โดยแบ่งประชากรเป้าหมายออกเป็น 2
กลุ่มย่อย คือ ชายและหญิง อายุ 60-69 ปี จ�ำนวนตัวอย่างที่ได้จากการส�ำรวจทั้งสิ้น 10,988 คน ประกอบด้วยชาย
5,336 คน และหญิง 5,652 คน โดยผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ร้อยละ 46 ยังคงท�ำงานอยู่ ในจ�ำนวนนี้
มีเพียงร้อยละ 5 ที่ท�ำงานในระบบ และร้อยละ 54 ไม่ได้ท�ำงาน (รูปที่ 2) รายได้มัธยฐานของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง
ที่ 4,428 บาทต่อเดือนส�ำหรับผู้ชาย และ 3,211 บาทต่อเดือนส�ำหรับผู้หญิง โดยที่กลุ่มอายุ 60-69 ปีนั้นมีสัดส่วน
ผู้มีรายได้ต�่ำกว่าเส้นความยากจนที่ร้อยละ 30.7 และ 46.9 ส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงตามล�ำดับ (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551)
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รูปที่ 2 การมีงานท�ำของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รวม 10,988 คน)
5%
41%

54%

ที่มา: ส�ำนักงานการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551

3.1 การศึกษากับการท�ำงานของผู้สูงอายุ
ผูส้ งู อายุชายส่วนใหญ่ยงั คงท�ำงานอยูถ่ งึ แม้จะอายุเกิน 60 ปี ขณะทีผ่ หู้ ญิงเพียงสองในสามเท่านัน้ ทีย่ งั คงท�ำงาน
อยู่ เมือ่ แยกการมีงานท�ำตามระดับการศึกษา พบว่าการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่ายังคงท�ำงานอยูม่ ากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาที่สูงขึ้น และผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาท�ำงานในระบบเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการศึกษา
กลุ่มอื่นๆ แต่ขณะเดียวกันมีผู้ไม่ได้ท�ำงานสูงกว่าด้วยเช่นกัน (ตาราง 2)
เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของงาน พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท�ำงานในระบบ โดยจ�ำแนกเป็นภาคเอกชน
รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ มีประมาณร้อยละ 6 ในผู้ชาย และร้อยละ 3 ในผู้หญิง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน
การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าประเทศไทยมีแรงงานอยู่ในระบบ
ประมาณร้อยละ 37.7 จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสในการท�ำงานในระบบลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่
ในวัยแรงงาน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังคงท�ำงานในระบบได้
ผู้สูงอายุที่เคยท�ำงานในระบบเหล่านี้เปลี่ยนแปลงลักษณะการท�ำงานอย่างไรเมื่ออายุครบ 60 ปี ส่วนหนึ่ง
อาจเปลีย่ นไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนหนึง่ อาจไปช่วยเหลือครอบครัว และส่วนหนึง่ อาจไปมีลกั ษณะของงานอืน่ ๆ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพนี้ถูกสะท้อนให้เห็นได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในประเภทงานนั้นๆ ส�ำหรับคนวัย 60 ปี
ขึ้นไป และนอกเหนือจากจ�ำนวนผู้ที่ท�ำงานทั้งหมดแล้ว ยังคงมีอีกส่วนหนึ่งที่เลิกท�ำงานไปโดยสิ้นเชิง
สาเหตุการเปลีย่ นลักษณะงานไปเป็นนอกระบบหรือการออกจากการท�ำงานโดยสิน้ เชิงเป็นไปโดยสมัครใจหรือ
ไม่นนั้ ไม่ทราบได้แน่ชดั แต่ผสู้ งู อายุจำ� นวนมากไม่สามารถเลือกทีจ่ ะท�ำงานต่อในระบบได้โดยเฉพาะในระบบราชการ
จึงส่งผลให้สัดส่วนการท�ำงานในระบบลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะที่สัดส่วนผู้ที่ท�ำงานนอกระบบเพิ่มขึ้น
หลังเกษียณอายุแล้วมีสัดส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสูงที่สุดที่ร้อยละ 42.9 ตามมาด้วยลักษณะงานอื่นๆ
ที่ร้อยละ 25.1 ตามด้วยลักษณะการท�ำงานให้ครอบครัวที่ร้อยละ 17.6 ส�ำหรับกลุ่มอายุ 60-69 ปี
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ตาราง 2 ระดับการศึกษาจ�ำแนกตามเพศและการมีงานท�ำ
การมีงานท�ำ/
การศึกษา
ชาย
ไม่ท�ำงาน
ท�ำนอกระบบ
ท�ำในระบบ
รวม (N)
หญิง
ไม่ท�ำงาน
ท�ำนอกระบบ
ท�ำในระบบ
รวม (N)

ไม่มี
การศึกษา

ประถม
ศึกษา

43.69
49.49
6.82
100.00
(396)

40.85
52.83
6.31
100.00
(4,024)

55.40
39.28
5.32
100.00
(583)

66.67
30.95
2.38
100.00
(84)

66.77
27.42
5.82
100.00
(1,014)

61.59
35.01
3.40
100.00
(4,233)

66.97
31.22
1.81
100.00
(221)

71.43
23.81
4.76
100.00
(42)

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

อื่นๆ

รวม

68.28
24.23
7.49
100.00
(227)

53.33
40.00
6.67
100.00
(15)

44.27
49.50
6.23
100.00
(5,329)

72.44
22.05
5.51
100.00
(127)

80.00
20.00
0.00
100.00
(10)

63.08
33.10
3.83
100.00
(5,647)

ที่มา: ส�ำนักงานการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551

3.2 ผู้สูงอายุกับสุขภาพและการมีงานท�ำ
ในการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โครงการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 3 นัน้ มีคำ� ถามเพือ่ ประเมิน
สถานะสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างละเอียด ผู้ถูกสัมภาษณ์จะประเมินสภาวะสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
ในภาพรวม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ดีมากไปจนถึงแย่มาก (1-5) นอกจากนั้น จะมีค�ำถามเกี่ยวกับความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน การเคลื่อนไหว ความสามารถในการดูแลตนเอง ความรู้สึกเจ็บปวด ไม่สบาย
ความสามารถในการจดจ�ำหรือสมาธิทจี่ ะเรียนรูก้ ารท�ำงานใหม่ๆ สัมพันธภาพกับผูอ้ นื่ การมองเห็น การพักผ่อนนอน
หลับ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ
จากข้อมูลการประเมินระดับสุขภาพของตนเองพบว่า มีผู้สูงอายุชายเกือบร้อยละ 50 และประมาณร้อยละ
44 ส�ำหรับผูส้ งู อายุหญิงทีต่ อบว่าตนเองมีสขุ ภาพดีถงึ ดีมาก โดยเมือ่ จ�ำแนกตามการมีงานท�ำและเพศ ผูส้ งู อายุชายที่
ท�ำงานจะมีสุขภาพทั้งกายและใจดีกว่าผู้ที่ไม่ท�ำงานเล็กน้อย และผู้ที่ท�ำงานในระบบจะมีสุขภาพดีกว่าผู้ที่ท�ำงาน
นอกระบบเล็กน้อย (ตาราง 3) สังเกตได้ว่าความแตกต่างในด้านสุขภาพระหว่างกลุ่มที่ทำ� งานนั่น มีความแตกต่าง
สูงสุดส�ำหรับผู้ที่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพแย่ ส� ำหรับผู้สูงอายุหญิงนั้น การประเมินระดับสุขภาพระหว่างกลุ่ม
การมีงานท�ำมีความแตกต่างค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับความสามารถในการท�ำงานของสมอง ผู้ที่ท�ำงานมีระดับ
ความสามารถทางสมองที่สูงกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะในผู้ชาย ส่วนผู้หญิงไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (ตาราง 4)
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ตาราง 3 ระดับสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี จ�ำแนกตามการมีงานท�ำและเพศ
การมีงานท�ำ/ระดับสุขภาพ
ชาย
ไม่ท�ำงาน
ท�ำนอกระบบ
ท�ำในระบบ
รวม
N
ผู้หญิง
ไม่ท�ำงาน
ท�ำนอกระบบ
ท�ำในระบบ
รวม
N

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

แย่

แย่มาก

รวม

13.44
14.00
15.66
13.85
737

34.57
36.53
41.87
36.00
1,915

41.75
43.32
38.55
42.33
2,252

9.06
5.54
3.92
6.99
372

1.19
0.61
0.00
0.83
44

100.00
100.00
100.00
100.00
5,320

10.95
11.15
11.16
11.03
621

32.49
34.85
34.42
33.35
1,878

44.54
44.99
42.33
44.60
2,512

10.75
8.42
10.23
9.96
561

1.27
0.59
1.86
1.07
60

100.00
100.00
100.00
100.00
5,632

ที่มา: ส�ำนักงานการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551

ตาราง 4 ร้อยละของคะแนนความสามารถด้านสมอง จ�ำแนกตามการมีงานท�ำและเพศ
การมีงานท�ำ/คะแนนสภาพสมอง
ชาย
ไม่ท�ำงาน
ท�ำนอกระบบ
ท�ำในระบบ
รวม
N
ผู้หญิง
ไม่ท�ำงาน
ท�ำนอกระบบ
ท�ำในระบบ
รวม
N

0-10

11-20

21-30

30+

รวม

1.14
0.76
0.00
0.88
47

6.09
4.89
1.81
5.23
279

91.84
93.63
97.29
93.07
4,966

0.93
0.72
0.90
0.82
44

100.00
100.00
100.00
100.00
5,336

1.32
1.23
0.46
1.26
71

7.51
6.47
8.80
7.22
408

90.19
91.76
89.81
90.69
5,126

0.98
0.54
0.93
0.83
47

100.00
100.00
100.00
100.00
5,652

ที่มา: ส�ำนักงานการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551
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เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นไปยังการศึกษาถึงสภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการท�ำงานของผู้สูงอายุ
เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพของผู้สูงอายุตามระดับการมีงานท�ำ ซึ่งข้อมูลจากการประเมินสุขภาพตนเองนั้น อาจไม่ได้
สะท้อนสุขภาพที่แท้จริง ดังนั้น ในส่วนนี้จึงจะใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple Logistic
Regression) โดยรวมตัวแปรวัดสุขภาพทั้งแบบที่ประเมินด้วยตนเอง (self assessed) 4 และตัวแปรวัดสุขภาพ
จากการตรวจวัดร่างกายของเจ้าหน้าที่ เช่น ระดับความดันและชีพจร รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน และ
โลหิตจาง การเพิ่มตัวแปรที่มาจากการตรวจวัดระดับสุขภาพนั้น ช่วยให้การค� ำนวณผลกระทบของสุขภาพต่อ
การตัดสินใจท�ำงานมีความแม่นย�ำมากขึน้ โดยสมการทีใ่ ช้เป็นการวิเคราะห์การตัดสินใจทีแ่ ต่ละบุคคลเลือกคือ ท�ำงาน
นอกระบบ หรือไม่ท�ำงาน โดยก�ำหนดให้สองทางเลือกนีไ้ ม่สามารถเกิดขึน้ พร้อมกันได้หรือซ้อนทับกันได้ (mutually
exclusive) โดยเทียบกับการท�ำงานในระบบ
ดังนั้น แต่ละคนจึงต้องค�ำนึงถึงอรรถประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากแต่ละทางเลือก โดยที่

โดยที่ Uij แสดงถึงระดับอรรถประโยชน์ที่บุคคล i (i=1,2,…, N) ได้รับเมื่อเลือกทาง j โดยที่ j = 1 ไม่ท�ำงาน
และ j = 2 คือท�ำงานนอกระบบ และ j = 3 คือท�ำงานในระบบ ตัวแปร x คือตัวแปรอิสระเช่นเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ความเป็นอยูโ่ ดยรวมในครัวเรือน และตัวแปร z คือตัวแปรอิสระทีแ่ สดงถึงระดับสถานะสุขภาพของบุคคล
นั้นๆ ส่วนตัวแปร e นั้นคือค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งก�ำหนดให้ค่าคลาดเคลื่อนทั้งสามตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันได้
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์
ไม่ท�ำงาน
อายุ
0.12*
(0.03)
แต่งงาน
-0.32
(0.22)
เขตเทศบาล
0.01
(0.16)
ระดับการศึกษา (ไม่มีการศึกษาเป็นกลุ่มอ้างอิง)
- ประถมศึกษา
0.25
(0.28)
- มัธยมศึกษา
1.16*
(0.38)
- อาชีวศึกษา
2.37*
(1.06)
4

ชาย
ท�ำงานนอกระบบ
0.03
(0.03)
0.37
(0.22)
0.43*
(0.15)
0.21
(0.27)
0.37
(0.37)
1.12
(1.07)

หญิง
ไม่ท�ำงาน
ท�ำงานนอกระบบ
0.11*
-0.01
(0.03)
(0.03)
0.34
0.57*
(0.18)
(0.18)
-0.21
0.05
(0.18)
(0.19)
0.56*
(0.21)
1.78*
(0.76)
0.01
(0.80)

0.68*
(0.22)
1.55*
(0.76)
-0.77
(0.87)

โดยให้ประเมินสภาวะสุขภาพโดยรวมในวันที่สัมภาษณ์ว่าอยู่ในระดับใด ทั้งภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยมี 5 ระดับ คือ 1 = ดี
มาก 2 = ดี 3 = ปานกลาง 4 = ไม่ดี และ 5 = แย่มาก
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ชาย
ไม่ท�ำงาน
ท�ำงานนอกระบบ
- อุดมศึกษา
1.18*
-0.38
(0.46)
(0.47)
- อื่นๆ
0.11
-0.71
(1.15)
(1.19)
รายได้ต่อหัว
-1.92e-06
2.41e-06
(7.86e-06)
(7.00e-06)
ลักษณะการพักอาศัย (อยู่คนเดียวเป็นกลุ่มอ้างอิง)
- อยู่กับบุตรหลาน
0.53*
0.12
(0.17)
(0.17)
- อยู่กับผู้อื่นที่ไมใช่ญาติ
0.25
0.14
(0.24)
(0.23)
เป็นที่พึ่งพิงในครอบครัว
-0.13
-0.07
(0.10)
(0.10)
มีความขัดสนในการด�ำเนินชีวิต
0.55*
0.47*
(0.17)
(0.16)
สภาวะสุขภาพที่ผู้สูงอายุประเมินเอง
ระดับสถานะสุขภาพโดยรวม
0.28*
0.29*
(0.10)
(0.10)
ปัญหาในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
0.01
-0.10
(0.10)
(0.10)
สภาวะสุขภาพจากการตรวจร่างกาย
- BMI
0.03
0.02
(0.02)
(0.02)
- ระดับความดันเลือดสูง
0.20
-0.09
(0.20)
(0.19)
- เป็นโรคเบาหวาน
0.49
0.08
(0.27)
(0.26)
- มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
-0.16
0.01
(0.13)
(0.13)
- โลหิตจาง
0.09
-0.11
(0.18)
(0.18)
- เป็นมะเร็ง
0.44
1.36
(0.86)
(0.88)
- ระดับคอเลสโตรอลสูง
0.68*
0.25
(0.24)
(0.23)
- สภาวะการท�ำงานของสมอง
-0.06*
-0.04
(0.03)
(0.02)
ค่าคงที่
-9.62
-5.67
(2.70)
(2.70)
ที่มา: ส�ำนักงานการส�ำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551

หญิง
ไม่ท�ำงาน
ท�ำงานนอกระบบ
-0.17
-0.92
(0.57)
(0.61)
11.55
10.34
(363.73)
(363.73)
0.00
0.00
(0.00)
(0.00)
0.64*
(0.21)
0.14
(0.27)
-0.12
(0.13)
0.82*
(0.19)

0.15
(0.22)
0.22
(0.27)
0.02
(0.13)
0.60*
(0.19)

0.03
(0.12)
0.27*
(0.12)

-0.03
(0.12)
0.36*
(0.12)

0.07*
(0.03)
0.85*
(0.28)
1.14*
(0.36)
-0.49*
(0.21)
0.06
(0.20)
-0.10
(0.75)
0.36
(0.28)
-0.02
(0.02)
-7.96
(2.84)

0.09*
(0.03)
0.65*
(0.29)
1.01*
(0.36)
-0.61*
(0.22)
0.15
(0.20)
0.01
(0.77)
0.43
(0.29)
0.00
(0.02)
-1.55
(2.90)
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ใช้ทางเลือกการท�ำงานในระบบเป็นกลุม่ อ้างอิง จากข้อมูลในตาราง
5 พบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อระดับความเป็นไปได้ทไี่ ม่ท�ำงานอย่างมีนยั ส�ำคัญคือ อายุ ยิง่ อายุมากขึน้ โอกาสทีจ่ ะไม่ท�ำงาน
ก็จะมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสการท�ำงานในระบบ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลอย่างมีนัยส�ำคัญคือ ระดับการศึกษา
การอยู่กับบุตรหลาน และความขัดสนในการด�ำรงชีวิต โดยผู้ที่อยู่กับบุตรหลานและมีความขัดสนในการด�ำรงชีวิต
มีโอกาสที่จะไม่ท�ำงานมากกว่าผู้ที่ท�ำงานในระบบ ในด้านสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองว่ามีปัญหาของผู้ชาย
มีผลต่อโอกาสการไม่ท�ำงานและท�ำงานนอกระบบ แต่เมื่อเทียบกับสุขภาพจากการตรวจร่างกายกลับไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ ยกเว้นเพียงระดับคอเลสโตรอลสูงทีม่ ผี ลต่อการไม่ท�ำงาน และสภาวะการท�ำงานของ
สมองที่มีผลต่อการไม่ท�ำงาน
แต่สำ� หรับผูห้ ญิงแล้ว การประเมินตนเองไม่มคี วามแตกต่างระหว่างการมีงานท�ำ แต่ผทู้ มี่ ปี ญ
ั หาในการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน และผู้ที่มีผลการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ ได้แก่ ระดับ BMI ระดับความดันเลือดสูง เบาหวาน
และความเสี่ยงโรคหัวใจ มีผลต่อโอกาสการไม่ท�ำงานและท�ำงานนอกระบบทั้งสิ้น แต่สภาวะการท�ำงานของสมอง
ไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ จากข้อมูลนีจ้ งึ อาจสรุปได้วา่ ส�ำหรับผูช้ ายแล้ว ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อโอกาสการท�ำงาน
ในระบบขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยด้านอายุ การศึกษา ความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ และความสามารถด้านการท�ำงานของสมอง
แต่ไม่ใช่ปัจจัยด้านสุขภาพ แต่ส�ำหรับผู้หญิงแล้ว ปัจจัยด้านสุขภาพมีผลต่อการท�ำงานในระบบมากกว่า

4. สรุปและประเด็นเชิงนโยบาย
บทความนี้ต้องการตั้งประเด็นค�ำถามเรื่องการก�ำหนดอายุเกษียณในปัจจุบันนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะ
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ในช่วง 30 ปีทผี่ า่ นมานี้ โครงสร้างอายุและอายุคาดเฉลีย่ ของคนไทยได้เปลีย่ นแปลงไป การก� ำหนด
อายุเกษียณไว้ที่ 60 ปีอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ การมีอคติแห่งวัยว่าผู้สูงอายุ
มีสขุ ภาพด้อยกว่าวัยอืน่ ๆ และมีสมรรถนะในการท�ำงานลดลงนัน้ อาจไม่ได้เป็นจริงในภาพรวม ข้อมูลจากการส�ำรวจ
สภาวะสุขภาพจากการตรวจร่างกายไม่พบว่าสุขภาพของผู้ชายมีความแตกต่างอย่างมีนัยส� ำคัญระหว่างผู้ท�ำงาน
ในระบบ นอกระบบ และไม่ได้ท�ำงาน ในขณะที่ผู้หญิงมีประเด็นด้านสุขภาพในหลายด้าน
เมื่อประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจากอดีตมาก โดยในช่วงปี 2494 สัดส่วนผู้สูงอายุมีเพียงร้อยละ 5
ของประชากร เพิ่มเป็นมากกว่าร้อยละ 10 ในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน อายุคาดเฉลี่ยของไทยก็สูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน
เมื่อเริ่มมีพระราชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 นั้น อายุคาดเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ประมาณ
40 ปีส�ำหรับผู้ชาย และ 43 ปี ส�ำหรับผู้หญิง ซึ่งน้อยกว่าอายุเกษียณที่ 60 ปี ประกอบกับสัดส่วนผู้ที่จะมีอายุยืนยาว
ถึง 60 ปีมีประมาณร้อยละ 31 และ 37 ส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงตามล�ำดับ และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 (life
expectancy at 60) พบว่าผูช้ ายอยูท่ ปี่ ระมาณ 12 ปี และผูห้ ญิงที่ 14 ปี (ปราโมทย์ และปัทมา, 2544) ท�ำให้จำ� นวน
คนที่จะได้รับบ�ำเหน็จบ�ำนาญหลังเกษียณมีไม่มากหรือได้รับเป็นเวลาที่ไม่ยาวนานนัก แต่ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยในปี
พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70 ปีส�ำหรับผู้ชาย และ 76 ปีส�ำหรับผู้หญิง ซึ่งมากกว่าปี 2494 ประมาณ 30 ปี
และสัดส่วนผู้ที่จะมีอายุยืนยาวถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 81 และ 88 ส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงตามล�ำดับ
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(United Nations, 2010) นอกจากนี้ เมื่อดูข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 พบว่าผู้ชายเท่ากับ 20 ปี ผู้หญิง 22 ปี
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554) ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนปีหลังเกษียณที่อายุ 60 ยืนยาวขึ้นส�ำหรับผู้ชายและ
ผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงหมายถึงผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณจะมากขึ้น ทั้งจ�ำนวนและจ�ำนวนปีที่จะมีชีวิตอยู่
หลังเกษียณนานขึ้น ภาระด้านงบประมาณของรัฐในเรื่องบ�ำเหน็จบ�ำนาญจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต
และเป็นภาวะที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงยาวนานขึ้นด้วย
การเพิ่มอายุเกษียณจึงมีข้อดีที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้คนอยู่ในก�ำลังแรงงานนานขึ้น มีเวลาในการออมเพื่อใช้จ่าย
หลังเกษียณได้มากขึ้น และท�ำให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุลดลง นอกจากนี้ การก�ำหนด
อายุเกษียณเพราะเหตุแห่งชราภาพเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูส้ งู อายุในลักษณะเหมารวม ซึง่ จากข้อมูลการตรวจสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจและการท�ำงานของสมอง แสดงให้เห็นว่ายังมีผสู้ งู อายุจ�ำนวนมากทีย่ งั มีสขุ ภาพทีด่ ถี งึ ดีมากในทุกๆ ด้าน
ยังคงเป็นก�ำลังส�ำคัญของหน่วยงานได้ต่อไป
สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการเพิม่ อายุเกษียณคือ ความเหมาะสมของก�ำลังแรงงานและโครงสร้างค่าจ้าง เพราะหาก
ขยายเวลาเกษียณอาจท�ำให้แรงงานใหม่มตี �ำแหน่งงานน้อยลง และองค์กรอาจต้องมีคา่ ใช้จา่ ยในเรือ่ งอัตราเงินเดือน
สูงขึ้น เพราะคนที่อายุมากมักมีเงินเดือนที่สูงกว่าคนจบใหม่ และอายุเฉลี่ยของคนในองค์กรจะสูงขึ้น นอกจากนี้
การขยายอายุเกษียณยังคงต้องค�ำนึงถึงความพร้อมของร่างกาย และความสามารถทางด้านการท�ำงานของสมองควบคู่
ไปด้วย ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จ�ำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
การทบทวนการก�ำหนดอายุเกษียณโดยการบังคับจะเป็นการปรับทัศนคติของสังคมทีม่ ตี อ่ ผูส้ งู อายุอย่างส�ำคัญ
และจะน�ำไปสู่การลดอคติแห่งวัย และปรับเปลี่ยนบทบาทผู้สูงอายุจาก “ภาระ” เป็น “พลัง” ของสังคมต่อไป
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จ�ำปากลาย
รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา
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360 ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ล�ำยอง
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
อาจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์
อาจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
อาจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
อาจารย์ อานดี้ ฮอลล์
นางสาวกุลภา วจนสาระ
นางสาวกาญจนา เทียนลาย
นางสาวกมลชนก ข�ำสุวรรณ
นางสาวธีรนงค์ สกุลศรี
นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
นายบุรเทพ โชคธนานุกูล
นางสาวสุภรณ์ จรัสสิทธิ์
นางสาวศุทธิดา ชวนวัน
นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ
นางสุภาณี ปลื้มเจริญ
นางสาวกุลวธู วจนสาระ
นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว
นางสาวชัชชฎา รัตนจันทร์
นางสาวพอตา บุนยตีรณะ
นางสาวภคพร พุทธโกษา
นางสาวณัฐิดา ศรีทอง
นางสาววรารัตน์ ชัยสุข
นางวริศรา ไววิ่งรบ
นางสาวเยาวลักษณ์ เจียรนัย
นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว
นางสาวเอื้อมเดือน แก้วสว่าง
นางเบญจมาศ รอดภัย
นายภาสกร บุญคุ้ม
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คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

