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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย” โดยสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมไทยในทุกภาคส่วน มีการเสนอข้อมูลและ 

การวเิคราะหเ์ชงิวชิาการอยา่งมเีหตแุละผล ทีเ่ชือ่มโยงความสำาคญัของการเปลีย่นแปลงประชากรตอ่สงัคมไทย 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในที่นี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้เน้นจุดเปลี่ยนที่มี 

ความสำาคัญใน 4 ประเด็น คือ จุดเปลี่ยนประชากร ครอบครัว เพศวิถี และกระแสการย้ายถิ่น รวมทั้งได้มี 

การเสนอแนะนโยบายในปัจจุบันที่จะป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประชากรต่อสังคมไทย ที่อาจ 

เกิดขึ้นในอนาคตอย่างชัดเจน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2554” ในปีนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 7 ซึ่งเกิดจาก

ความมุ่งมั่นของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่จะนำาความรู้สู่การปฏิบัติที่สามารถตอบโจทย์ และป้องกัน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแยบยล และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทุกๆ ด้านในทุกๆ

ระดับ ตั้งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ จนถึงระดับชุมชน/ท้องถิ่น และปัจเจกบุคคล 

ผมขอแสดงความชื่นชมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้ทำาหน้าที่ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ 

สูส่าธารณะมาเปน็เวลา 40 ป ีในพ.ศ. 2554 นี ้จนไดร้บัการยอมรบัถงึความเปน็เลศิทัง้ดา้นการวจิยัและวชิาการ 

โดยใน พ.ศ. 2549 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการจัดอันดับจากสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ให้มีผลงานด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งนับเป็น

ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอขอบคุณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้แสดงถึง 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสรา้งสรรคผ์ลงานวชิาการทีม่คีณุภาพมาโดยตลอด หวงัวา่บทความวชิาการตา่งๆ 

ในการประชุม “จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย” ครั้งนี้จะถูกนำาไปสู่การปฏิบัติที่ยังประโยชน์ต่อ 

สังคมไทย และสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
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ถึงผลการเปล่ียนแปลงประชากร ต่อสังคมไทยในหลากหลายมิติ และเลือกการนำาเสนอการเปล่ียนแปลงสังคมไทย  
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แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างหรือเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ อย่างชัดเจน
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การจัดงานประชุมวิชาการประชากรและสังคมประจำาปี ที่ได้ทุ่มเททั้งกำาลังกาย กำาลังใจและเวลาให้กับ 
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“จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย” ซึ่งเป็นหัวข้อการประชุมประจำาปีประชากร

และสังคม 2554 นี้ เป็นคำาถามที่สังคมไทยต้องช่วยกันหาคำาตอบ เพื่อที่เราจะได้  

ร่วมกันหาแนวทางที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลง

ประชากรในขณะนี้ 

จุดเปลี่ยนประชากร

จุดเปลี่ยนประชากร มีพื้นฐานมาจาก การเปลี่ยนผ่านประชากร (demographic transition) ซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงประชากร ท่ีเกิดจากองค์ประกอบ สองด้านใหญ่ๆ คือ การเกิดหรือภาวะเจริญพันธ์ุ  

(fertility) และการตายหรือภาวะการตาย (mortality) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อจำานวน และโครงสร้างทางอายุของ

ประชากร 

ทฤษฏีการเปล่ียนผ่านประชากร ได้ถูกประยุกต์ใช้ในการอธิบายการเปล่ียนแปลงทางประชากรในสังคมใด 

สังคมหนึ่งได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านประชากรนั้น มีอยู่ 4 ขั้นตอน ตามระยะเวลา 

ในชว่งตา่งๆ คอื ขัน้ที ่1 เมือ่สมยักอ่นการปฏวิตัอิตุสาหกรรม พบวา่ มทีัง้การเกดิ และ การตาย ทีส่งูพอๆ กนั 

มีผลทำาให้อัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติต่ำา (อัตราเกิด3 – อัตราตาย4) ขั้นที่ 2 เป็นปรากฏการณ์ที่มี

การลดลงของการตาย โดยเฉพาะการตายของทารก อายุต่ำากว่าหนึ่งขวบเนื่องมาจากการพัฒนาทางอาหาร 

และสขุาภบิาล ซึง่เปน็การเพิม่ความยนืยาวของชวีติ และลดอตัราการเกดิโรคภยัไขเ้จบ็ตา่งๆ ซึง่การเปลีย่นผา่น

เหล่านี้มีผลมาจากการปฏิวัติเขียว (green revolution) ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตด้านอาหารประกอบกับ 

การเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ การศึกษา และเทคโนโลยี มีผลทำาให้การตายของประชากรลดลง ในขณะท่ี 

การเกิดยังคงสูงอยู่เช่นเดิม ดังน้ันจึงมีการเพ่ิมประชากรในข้ันตอนน้ี ข้ันตอนท่ี 3 การเกิดเร่ิมลดลงเม่ือมีการเพ่ิม 

การเข้าถึงวิธีการคุมกำาเนิดสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มการศึกษา สถานะภาพของสตรี 

และคา่แรง รวมทัง้พอ่แมไ่ดเ้พิม่การลงทนุในการศกึษาของลกู คณุคา่ของเดก็ในฐานะทีเ่ปน็แรงงานในครวัเรอืน

ลดลง ส่งผลให้ระดับการประชากรลดลง ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทั้งการเกิดและการตายลดต่ำาลง การเพิ่มประชากร

ตามธรรมชาติ ย่อมต่ำาลงไปด้วย ที่มากไปกว่านั้น คือมีการเกิดลดลงไปต่ำากว่าระดับทดแทน (ระดับทดแทน 

1 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 อาจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3 อัตราเกิด หมายถึง จำานวนเด็กเกิดมีชีพในปีหนึ่ง ต่อประชากรเมื่อวันกลางปี 1,000 คน
4 อัตราตาย หมายถึง จำานวนคนตายในปีหนึ่ง ต่อประชากรเมื่อวันกลางปี 1,000 คน
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คือ การคิดว่าในหนึ่งคู่สมรสนั้นน่าจะมีเด็กเกิดประมาณ 2 คน เพื่อให้อย่างน้อยแทนที่ พ่อ และแม่) ในขณะที่

การตายยังคงต่ำาส่งผลให้การเพิ่มประชากรเป็นไปอย่างช้าๆ และถึงขั้นติดลบ ในประเทศที่มีอัตราตายสูงกว่า

อัตราเกิด (Atoh, Kandiah, & Ivanov, 2004; Hirschman, 1994)

ถึงแม้ว่า ทฤษฏีการเปลี่ยนผ่านประชากรเดิมได้เสนอว่าการเปลี่ยนผ่านประชากรนั้น มี 4 ขั้นตอน  

แต่การเพิ่มความซับซ้อนของสังคม โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกด้าน และการเพิ่มการโยกย้าย

ถิ่นฐานของประชากรและวัยแรงงาน ได้ทำาให้ปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านประชากรในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น 

มคีวามซบัซอ้นตามไปดว้ย โดยอาจจะมขีัน้ตอนที ่5 เกดิขึน้โดยเฉพาะในสงัคมทีม่กีารเกดิลดลงไปต่ำากวา่ระดบั

ทดแทน หรือมีอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติติดลบเช่นในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศในทวีปยุโรป  

และญีปุ่น่ ในขัน้ตอนนีจ้ะเกดิสงัคมผูส้งูอาย ุ(ตามหลกัสากล คอื การทีป่ระชากรผูส้งูอาย ุมเีกนิกวา่รอ้ยละ 10 

ของประชากรทุกกลุ่มอายุ) และขนาดประชากรโดยรวมจะค่อยๆ ลดลงด้วย เมื่อมีข้อสมมุติว่าไม่มีการย้ายถิ่น

ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ และอาจจะมีขั้นตอนที่ 6 เนื่องจากได้เกิดปรากฏการณ์ที่ระดับการเกิดได้กลับมา

เพิ่มขึ้น ในประเทศที่ประสบความสำาเร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับกลาง 

ถึงสูง พบว่าในประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับสูง (มากกว่า 0.95)5 มีโน้มแนวที่จะมีภาวะ

เจริญพันธ์ุเกือบเท่ากับสอง (1.89) หรือ คือการท่ีสตรีวัยเจริญพันธ์ุ (อายุ 15-49 ปี) จะมีบุตรประมาณ 2 คน น้ัน 

จะสามารถชะลอการลดลงของขนาดประชากร หรืออาจจะมีโอกาสที่อัตราเพิ่มตามธรรมชาติจะกลับมาเป็น

บวกอีกครั้ง (Myrskyla, Kohler, & Billari, 2009). 

สำาหรับประเทศไทย สถานการณ์เปลี่ยนผ่านประชากรมีรูปแบบไม่แตกต่างจากประเทศต่างๆ ในโลก 

เพียงแต่ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านแต่ละขั้นตอนมีความแตกต่างกันไป การเปลี่ยนผ่านประชากรของ

ประเทศไทยที่เริ่มเห็นชัดเจน เนื่องจากมีข้อมูล/หลักฐานยืนยัน คือ เมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา หรือเมื่ออยู่ใน 

ขัน้ตอนที ่2 ของทฤษฏกีารเปลีย่นผา่นประชากร ทีป่ระชากรประเทศไทยเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เนือ่งมาจากอตัรา

การเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่สูงมากกว่าร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2510 ในขณะที่ อัตราการตายก็ได้ลดลง 

จากที่เคยสูงมากกว่า 40 เหลือไม่ถึง 10 ต่อประชากรพันคน ในช่วงเวลานั้น ซึ่งถ้าไม่มีนโยบายใดๆ ที่จะ 

ลดอตัราการเกดิในขณะนัน้ประชากรไทยจะเพิม่เปน็สองเทา่ในเวลา 20 ป ี(ปราโมทย ์ประสาทกลุ และ ปทัมา 

ว่าพัฒนวงค์, 2548) ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้ประกาศใช้นโยบายประชากรใน ปี พศ. 2513 เพื่อชะลอการเพิ่ม

ประชากร โดยผ่านการวางแผนครอบครัว หรือการคุมกำาเนิด เพื่อลดอัตราการเกิดของประชากร การเปลี่ยน

ผ่านประชากรประเทศไทยเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 ที่อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง 

อย่างมาก จากที่เคยสูงกว่า 40 เหลือเพียง 13 ต่อประชากรพันคน ในปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่อัตราการตาย

กไ็ดล้ดลงอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลใหป้ระเทศไทยมอีตัราเพิม่ประชากร อยูใ่นราวรอ้ยละ 0.6 - 0.7 เทา่นัน้ (ปราโมทย ์

ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงค์, 2548) และในปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านมาถึง 

ขั้นตอนที่ 4 แล้ว เนื่องจากอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติเข้าใกล้ศูนย์ไปเรื่อยๆ เพราะอัตราการเกิด 

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

จากการเพิ่มของสัดส่วนประชากรสูงอายุ และในเร็วๆ นี้การเปลี่ยนผ่านของประชากรก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 

หรือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2554) คาดประมาณว่า ขณะนี้ขนาดประชากรของประเทศไทย 

แทบจะไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกัคอืจะมกีารเพิม่เพยีงประมาณ 1-5 ลา้นคนจากจำานวนประชากรในปจัจบุนั 

แต่ที่สำาคัญคือจำานวนประชากรจะเริ่มลดลงตั้งแต่ ก่อนปี พ.ศ. 2563 หรือในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าขนาดประชากรไทยไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ

ประชากร และการกระจายตัวประชากรตามพื้นที่ต่างๆ นั้น มีนัยสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่าง

ชัดเจน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2554) ได้สรุปแนวโน้มของประชากรไทยที่สำาคัญ 3 ด้าน  

คือ 1) การเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) ประชากรวัยทำางานลดลง และ 3) ประชากรสูงวัยมากขึ้น 

จุดเปลี่ยนสังคมไทย

จุดเปลี่ยนประชากร นำาไปสู่จุดเปลี่ยนสังคมได้อย่างไรนั้น ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชากรและสังคมในหลากหลายมิติ ตั้งแต่สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละมิติ

ก็มีเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนเช่นกัน โดยเฉพาะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี และพฤติกรรมการบริโภคของประชากร

การลดลงของทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร

อย่างชัดเจน ในขณะที่การตายลดลง แต่การเกิดยังคงสูงอยู่นั้น ได้ส่งผลให้สังคมมีทั้งจำานวนและสัดส่วน

ประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) สูงกว่าประชากรวัยแรงงาน และวัยสูงอายุ อย่างไรก็ดี เน่ืองจากจุดเปล่ียนการลดลง 

ของการเกดิ - การตาย แตกตา่งกัน เชน่ ระยะทีใ่ช้ในการลดอตัราการเกดินั้นยาวนานกวา่การลดอตัราการตาย 

ทำาให้ถึงแม้ว่าอัตราการเกิดลดลง แต่ก็ไม่ได้ทำาให้ทั้งจำานวนและสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงไปอย่างชัดเจน

นัก เนื่องจากประชากรรุ่นเด็กนั้นได้เติบโตเป็นประชากรวัยเจริญพันธุ์ โดยในขั้นตอนนี้ อัตราส่วนการพึ่งพิง 

ของประชากรวัยเด็กยังคงสูงกว่าประชากรสูงอายุ แต่การลดลงของทั้งอัตราการเกิดและการตายนั้น มีผลต่อ

การเพิ่มขึ้นของทั้งขนาดและสัดส่วนของผู้สูงอายุ และอัตราส่วนการพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุอย่างชัดเจน 

ซึ่งการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างอายุประชากรนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ

การที่สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมของเด็กและคนหนุ่มสาว กำาลังเปลี่ยนไปเป็นสังคมของผู้สูงอายุ 

การเปลี่ยนไปเป็นสังคมของผู้สูงอายุนี้ย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ในเรื่องของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รายได้ต่อหัวประชากร กำาลังการผลิต (ถ้าไม่มีการทดแทนด้วยแรงงานย้ายถิ่น

จากต่างประเทศ) การปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติ และกฏหมายต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการการเงิน 

การคลงัของประเทศ ใหส้อดรบักบัการปรบัเปลีย่น ระบบสวสัดกิารของรฐั โดยเฉพาะสวสัดกิารเกีย่วกบัสขุภาพ 

การจัดการการศึกษา การจ้างแรงงาน หรือแม้กระทั่งการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 

นอกจากนั้นการคงที่ และค่อยๆ ลดลงของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทย มีผลต่อตลาดแรงงาน 

และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ในขณะเดียวกันอาจเกิดการลดลงของรายได้ และเพิ่ม 
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รายจ่ายระดับครัวเรือน จากการลดลงของกำาลังแรงงานและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในครัวเรือน  

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับระดับความยากจนในทุกระดับ ตั้งแต่ปัจเจก ครัวเรือน และชุมชน/หมู่บ้าน 

ถ้าหากรัฐไม่มีมาตรการที่จะส่งเสริมการนำาเข้าแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศ 

คนทุกกลุ่มทุกวัยในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป จากสังคมที่มีลักษณะ

ผ่อนคลาย มีความสดใสเนื่องจากเป็นสังคมของเด็กหรือคนหนุ่มสาว เป็นสังคมที่มีความเป็นผู้ใหญ่  

มีความรอบคอบท้ังในแง่ของความคิดและการกระทำา รวมไปถึงทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในขณะท่ี 

ขนาดของครอบครัวก็ลดลง เนื่องจากมีเด็กเกิดน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนและสมาชิก

ในครัวเรือน เช่น อาจมีช่องว่างระหว่างวัยเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการขาดรุ่นสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุใกล้เคียงกัน  

ส่งผลอย่างชัดเจนต่อทัศนคติ และการสื่อสารภายในครอบครัว ที่อาจนำาไปสู่ความบกพร่องในสุขภาวะ 

โดยเฉพาะสุขภาพจิต ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและก่อนวัยอันควร การติดยาเสพติด พฤติกรรม 

เบี่ยงเบน และความขัดแย้งทางความคิดการเมือง ของสมาชิกในครัวเรือน 

จุดเปลี่ยนประชากร มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่

ป่าไม้ พื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน น้ำามัน แก๊สธรรมชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

ทีส่ว่นใหญม่สีาเหตมุาจาก ขนาด โครงสรา้ง และการกระจายตวัของประชากร พฤตกิรรมการบรโิภค การพฒันา

เศรษฐกจิและเทคโนโลย ีในปจัจบุนั การเกดิปรากฏการณก์ารเปลีย่นแปลงภมูอิากาศโลก (climate changes) 

เป็นหลักฐานสำาคัญที่ส่วนหนึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคพลังงานในรูปแบบต่างๆ ของประชากร เช่น  

ในสังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือ 

ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพิ่มการใช้พลังงานในการเดินทางเกี่ยวกับบริการสุขภาพ กิจกรรม

เพ่ือพักผ่อนนอกสถานท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการเพ่ิมปริมาณมลพิษ และสารพิษต่างๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

อย่างไรก็ดีมนุษย์ก็ได้มีการปรับตัว เช่น ผู้ที่อยู่ในวัยทำางานอาจมีโอกาสการปรับตัวในลักษณะของการย้ายถิ่น

ออกจากพื้นที่ได้ง่ายกว่าประชากรวัยเด็กหรือวัยสูงอายุ เป็นต้น

จะเหน็ไดว้า่จดุเปลีย่นประชากรไดน้ำาไปสูจ่ดุเปลีย่นสงัคมในหลากหลายมติ ิและบทความวชิาการในการ

ประชุมประชากรและสังคมครั้งที่ 7 นี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ที่เน้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงประชากร

กับการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 จุดเปลี่ยนประชากรจุดเปลี่ยนสังคมไทย ส่วนที่ 2  

จุดเปลี่ยนประชากรกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ ส่วนที่ 3 จุดเปลี่ยนประชากรกับสุขภาพจิตและอนามัยเจริญพันธุ์ 

ส่วนที่ 4 จุดเปลี่ยนประชากรกับการพัฒนา และ ส่วนที่ 5 จุดเปลี่ยนประชากรโลก โดยที่บทความเหล่านี้ 

เปน็ผลการดำาเนนิงานภายใต ้6 กลุม่งานวจิยัหลกัของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม คอื 1) การเปลีย่นแปลง

ประชากร ครอบครัว และสังคม 2) ผู้สูงอายุ 3 ) เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์  

4) แรงงาน การย้ายถิ่น และความเป็นเมือง 5) ประชากร สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม และ 6) ประเด็นเร่งด่วน 

1. การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม: เริ่มต้นด้วย บทความ “จุดเปลี่ยนประชากร

ประเทศไทย” โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ซึ่งทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนผ่าน

ทางประชากรไทยที่สำาคัญ 3 ด้าน คือ การเปลี่ยนผ่าน ภาวะการตาย ภาวะเจริญพันธุ์ และการย้ายถิ่น ที่ได้ 

ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็ก (ที่จะเติบโต
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มาเป็นวัยแรงงาน) และประชากรวัยแรงงานค่อยๆ ลดลง แต่สัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาเดียวกันการย้ายถิ่นภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และมีผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะ

จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำางานและอาศัยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา จนเกิดกระบวนการ  

“นคราภิวัฒน์” ที่ประชากรเข้ามาอาศัยอยู่อย่างแออัดในเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์การเปลี่ยนผ่านทาง

ประชากรครั้งนี้ ได้นำาไปสู่ข้อสรุปได้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง สังคมไทยจะยิ่งแก่ แออัด 

และแปลกหน้ากันมากยิ่งขึ้น 

บทความ “การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา(ไม่)รู้อะไร?” โดย ชาย โพธิสิตา 

พบว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มชีวิตครอบครัว (แต่งงาน) เมื่ออายุสูงขึ้น และมีคนเลือกที่จะครองโสดมากขึ้น 

ขนาดครอบครัวเล็กลงมาก ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยามีแนวโน้มที่จะไม่มั่นคง เนื่องจาก 

มีการหย่าร้างกันเพิ่มขึ้น ในด้านการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน และการเปลี่ยนผ่านของครัวเรือนไทยในช่วง  

3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคนไทยจะมีลูกน้อยลง แต่ธรรมเนียมเกี่ยวกับที่อยู่หลังการ

แต่งงาน เช่น การแต่งเข้าบ้านผู้หญิง/ผู้ชายที่มีมาแต่อดีตยังคงอยู่ ซึ่งทำาให้สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวค่อยๆ ลดลง 

พรอ้มกบัสดัสว่นครวัเรอืนขยายทีเ่พิม่ขึน้ นอกจากนีย้งัมกีารเกดิขึน้ของครวัเรอืนแบบอืน่ๆ โดยเฉพาะครวัเรอืน

ที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กันตามลำาพัง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช้าๆ 

นอกจากบทความเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัวและครัวเรือนไทย ในกลุ่มงานวิจัย 

ได้ให้ภาพ “การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก 2493-2573” โดย วรชัย ทองไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในปี 

พ.ศ. 2553 ประชากรโลกมีทั้งสิ้น 6.9 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเอเชีย รองลงไปคือ ร้อยละ 15 

อาศัยอยู่ในแอฟริกา ส่วนท่ีเหลือกระจายกันอยู่ในยุโรป ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย  

ตามลำาดับ โลกมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ต่อปี และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 

8.1 พันล้านคน โดยมีการกระจายตัวเหมือนเดิม ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่านั้นที่เปลี่ยนไป คือ แอฟริกา 

มีสัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรลดลงจาก 

ร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8 

2. ผู้สูงอายุ: จากการเปลี่ยนผ่านประชากรสู่จุดที่สังคมไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (มีสัดส่วน

ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) ในการประชุมวิชาการประชากรและ

สังคม 2553 “คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้เสนอให้รัฐบาลทบทวน 

คำานิยามใหม่ของผู้สูงอายุ จากเดิมท่ีกำาหนดไว้ว่าผู้สูงอายุ คือผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป มาเป็นผู้ท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไป  

ในการประชุมวิชาการประชากรและสังคมปีนี้ บทความ “แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจาก

การขยายกำาหนดเกษียณอายุ” โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ สวรัย บุณยมานนท์ จึงได้มีการติดตาม

การศกึษาเกีย่วกบัแรงงานสงูวยัและการคาดการณผ์ลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษยีณอาย ุซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อคาดประมาณผลกระทบจากแนวคิดการขยายกำาหนดเกษียณอายุ ที่จะมีต่อกำาลังแรงงานของประเทศ  

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงวัย ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนดท่ีมีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำางานของประชากรไทย ท่ีมีอายุ 50 ปี  

ขึน้ไป พบวา่การขยายกำาหนดเกษยีณอายตุามขอ้กำาหนดดงักลา่ว จะสามารถเพิม่ หรอืในอกีนยัหนึง่ คงจำานวน

แรงงานสูงวัย ในช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป ให้อยู่ในภาคการจ้างงานท่ีเป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชน ได้มากถึงประมาณ 2.1-2.4 ล้านคน 
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3. เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์: กลุ่มวิจัยนี้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

ประชากร ต่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์ ผ่าน 4 บทความ  

เริม่จากบทความทีส่งัเคราะหเ์พศวถิใีนภาพรวมของสงัคมไทย เรือ่ง “เพศวถิทีีก่ำาลงัเปลีย่นแปลงไปในสงัคม

ไทย” โดย กฤตยา อาชวนิจกุล สรุปว่า เพศวิถีที่กำาลังเปลี่ยนไป มี 4 ประเด็น คือ 1) เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ

เพศสมัพนัธค์รัง้แรกของผูช้ายไทย 2) เพศวถิทีางเลอืกทีเ่ปลีย่นไปในความหลากหลายทางเพศ 3) การคา้บรกิาร

ทางเพศ และ 4) เพศศกึษา สว่นเพศวถิทีีย่งัคงไมเ่ปลีย่นแปลงเลยในรอบครึง่ศตวรรษทีผ่า่นมา คอื การควบคมุ

เรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้หญิง 

ยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึง

บริการทำาแท้งที่ปลอดภัยได้ โดยปรากฏการณ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การเมือง 3 เรื่องหลักๆ 

คือ 1) การเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ และการเติบโตของ 

ภาคประชาสังคม และ 3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

บทความ “การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงในสังคมไทย” โดย สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้ทบทวนสถานการณ์

สุขภาวะของผู้หญิงในสังคมไทย และวิเคราะห์ช่องว่างในขบวนการพัฒนาผู้หญิงที่ผ่านมา ข้อค้นพบที่สำาคัญ  

คอืโครงสรา้งสงัคมไทยเตม็ไปดว้ยมายาคตแิละอคตติอ่ผูห้ญงิ มายาคตแิละอคตเิหลา่นัน้เหนีย่วรัง้ความกา้วหนา้

ของผู้หญิง ทำาให้ผู้หญิงเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมและทรัพยากร และเข้าไม่ถึงสุขภาวะที่ควรได้รับ บทความนี ้

ได้เสนอกรอบแนวคิดที่จะช่วยปิดช่องว่างของขบวนการทำางานพัฒนาผู้หญิง ที่ให้ความสำาคัญกับการมุ่งทำาให้ 

ผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลเกิดความเข้มแข็งในตัวเองและมองเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการสร้างขบวนการ 

ผู้หญิงให้มีพลัง และ การปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมสำาหรับคนทุกกลุ่มวัย

บทความ “หนยูงัไมอ่ยากเปน็แม:่ เสน้ทางชวีติทีน่า่หว่งใยของแมว่ยัเดก็ในสงัคมไทย” โดย ศรินินัท ์

กิตติสุขสถิต นพวรรณ มาดารัตน์ วาที สิทธิ แครี ริคเตอร์ และ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ได้ทบทวนพัฒนาการ

เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่นำาไปสู่การท้องไม่พร้อมและสิ้นสุดลงด้วยการทำาแท้งของแม่วัยรุ่น 

ที่มีอายุระหว่างตั้งครรภ์และคลอดน้อยกว่า 15 ปี สะท้อนให้เห็น “ความไม่พร้อม” หรือ “ไม่ต้องการ” ที่จะ 

เป็นแม่ ของเด็กหญิงที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยนักเรียน การสอนเพศศึกษาจึงเป็นความหวังในการแก้ปัญหา  

“แมว่ยัเดก็” การสอนเพศศกึษาในโรงเรยีนโดยครนูัน้ อาจไมไ่ดผ้ลดเีทา่กบัเพือ่นนกัเรยีนดว้ยกนัทีม่ปีระสบการณ ์

รวมทั้งการขาดความต่อเนื่องของการเรียนการสอนเพศศึกษา ในขณะที่ ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว และ 

ผูใ้หบ้รกิารดา้นการสาธารณสขุ ทีเ่ปน็บคุคลใกลช้ดิของชว่งวยัเดก็และวยัรุน่ ยงัขาดทกัษะในการสือ่สาร ทศันคติ

ที่ว่าพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว 

ตลอดจนในขณะนีย้งัขาดการศกึษาวจิยัแบบบรูณาการในเรือ่ง “แมว่ยัเดก็” ทีน่ำาไปสูข่อ้เสนอแนะในการปอ้งกนั 

และดูแลอย่างเป็นรูปธรรม

บทความ “การค้ามนุษย์และการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานสตรีข้ามชาติ” 

โดย อมรา สนุทรธาดา อธบิายวา่โอกาสเสีย่งทีแ่รงงานสตรยีา้ยถิน่ขา้มชาตจิะตดิเชือ้ เอชไอว/ีเอดส ์นัน้เกีย่วขอ้ง

กับระดับความรู้เรื่องโรค และการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน โดยเฉพาะทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยกับ 

คู่นอนประจำา และกลุ่มสตรีจากพม่ามีพฤติกรรมเสี่ยงจะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากกว่ากลุ่มสตรีที่มาจาก 

ประเทศลาว 
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4. แรงงาน การยา้ยถิน่ และความเปน็เมอืง: กลุม่วจิยันีไ้มเ่พยีงแตว่เิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงประชากร

ตอ่สงัคมไทยเทา่นัน้ แตไ่ดเ้พิม่มมุมองถงึจดุเปลีย่นในระดบัภมูภิาค เนน้อาเซยีนดว้ย โดยเริม่จากบทความเรือ่ง 

“จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค” โดย สักกรินทร์ 

นิยมศิลป์ พบว่า ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 จนถึงปัจจุบัน โลกาภิวัตน์แลกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนและเอเชียตะวันออก มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนย้าย

แรงงานข้ามชาติในลักษณะใหม่ โดยมีประเด็นสำาคัญหกด้าน คือ 1) การเพิ่มจำานวนของแรงงานข้ามชาติ 

อย่างรวดเร็วจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเอเชีย 2) โครงสร้างการจ้างงานมีความซับซ้อนมากข้ึน โดยจะมี

ความเช่ือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น 3) นโยบายประเทศต่างๆ จะ

เปิดกว้างด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 4)สังคมวัยชรากำาลังคืบคลานเข้าสู่เอเชียซึ่งจะทำาให้เกิด

การนำาเข้าแรงงานข้ามชาติแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้ 5) การย้ายถิ่นของแรงงานจีนจำานวนมากกำาลัง

เกิดขึ้นทั้งในประเทศจีนเองและกับชาวจีนที่มุ่งย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศ และ 6) แรงงานวิชาชีพจากเอเชีย 

ที่ในอดีตมุ่งสู่ประเทศตะวันตกเป็นหลักกำาลังหันกลับมายังเอเชียด้วยกันมากขึ้น จุดเปลี่ยนเหล่านี้จะทำาให้

โฉมหน้าของการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม และไทยจำาเป็นต้องปรับตัวอย่างมากทั้งใน 

ด้านนโยบายด้านการศึกษา การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานแรงงานของไทย 

กับภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น

การบริหารจัดการเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในเชิงนโยบาย ได้สะท้อนในบทความ “การจัดระบบคนไร้รัฐ

ในบริบทประเทศไทย” โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ได้วิเคราะห์กระบวนการจัดระบบคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติของ

รฐัไทยจากอดตีถงึปจัจบุนั รฐัไทยสมยัใหมใ่นปจัจบุนั ผูย้า้ยถิน่และ/หรอืประชากรชายขอบกลุม่นีต้อ้งเผชญิกบั

การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างน้อย 8 ด้าน คือ 1) การถูกบังคับให้กลายเป็น 

ผู้พลัดถิ่นในประเทศ 2) การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินทำากิน 3) การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียนการเกิด  

4) ความยากลำาบากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 5) การทำางานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตาม

กฎหมายไทย 6) ความยากลำาบากในการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 7) การหา้มเดนิทางออกนอกพืน้ทีค่วบคมุ 

และ 8) ความยากลำาบากในการเข้าถึงการศึกษา ใน ปี พ.ศ. 2548 รัฐไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์การจัดการ

ปญัหาสถานะและสทิธบิคุคล ภายใตแ้นวคดิการจดัการปญัหาความมัน่คงในมติใิหม ่นัน่คอื คำานงึถงึความสมดลุ

ของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน 

บทความที่เกี่ยวกับการผลกระทบของย้ายถิ่นต่อครอบครัว เรื่อง “คุณพ่อทางไกลในครอบครัวของ

ผู้ย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศ: ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย” โดย อารี 

จำาปากลาย แครี ่รคิเตอร ์ปทัมา วา่พฒันวงศ ์และวนพิพล มหาอาชา แสดงใหเ้หน็วา่ ถงึแมพ้อ่จะอยูโ่พน้ทะเล 

แต่พ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อลูกที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางไว้ได้ โดยที่แม่มีบทบาทสำาคัญ 

ในการเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ทางไกลของพ่อลูก อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก

โดยลำาพัง และครอบครัวผู้ย้ายถิ่นยังมองว่าเด็กๆ จะมีความสุขมากกว่าหากมีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน

“ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำาคัญในประเทศไทย พ.ศ. 2553” โดย 

อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำายอง และกัญญา อภิพรชัยสกุล ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตความเป็นอยู่แรงงาน

ข้ามชาติ ในเชิงสังคม วัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม และการรับรู้ด้านสิทธิของแรงงานมีความแตกต่างกัน 
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อย่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า ที่จังหวัดระนองมีความสุขและ 

ความมั่นคงในชีวิตน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในอีก 10 จังหวัดที่ได้ทำาการศึกษา

บทความเรื่อง “การทำางานและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงาน

ต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำางานในประเทศไทย” โดย จรัมพร โห้ลำายอง และ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พบว่า

แรงงานต่างชาติที่ไม่มีเอกสารในการทำางาน ได้รับผลกระทบเชิงลบในด้านรายได้ และปัญหาเพื่อนร่วมงาน

มากกว่าแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำางาน ส่วนในด้านการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพแม้ว่าแรงงาน 

ต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำางานใช้บริการด้านสุขภาพน้อยกว่าแรงงานต่างชาติมีเอกสารอนุญาตทำางาน  

แต่สถานภาพทางกฎหมาย กลับไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างใดๆ ในด้านการได้รับความพึงพอใจในบริการ 

ด้านสุขภาพ

5. ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ: วิเคราะห์จุดเปลี่ยนประชากร กับจุดเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม

และสขุภาพ จาก 3 บทความ เริม่จาก “สิง่แวดลอ้มเมอืงกบัสขุภาพจติ : การวเิคราะหต์วัแปรหลายระดบั

ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร” โดย อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ และ กวิสรา พชรเบญจกุล พบว่า 

ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความสบายใจของคนกลุ่มวัยทำางานที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป และ

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในขณะที่จำานวนวัดและจำานวนมัสยิด มีผลต่อสภาพจิตใจในกลุ่มประชากรที่มี 

รายได้น้อยทั้งวัยทำางานและวัยสูงอายุ ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสียงและ 

ฝุ่นละออง มีผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้น้อยทั้ง 

วัยทำางานและวัยสูงอายุ และในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อย การมีพื้นที่สีเขียวช่วยให้มีความสบายใจ 

มากขึ้น แต่มีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำาให้มีความสบายใจน้อยลง 

บทความ “เพศภาวะและสุขภาพจิตในครัวเรือนไทย” โดยอุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ อภิชาติ 

จำารัสฤทธิรงค์ และ กวิสรา พชรเบญจกุล แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิง ในมิติของความเป็นหัวหน้าครัวเรือน  

หรือภรรยาของหัวหน้าครัว หรือบุตรสะใภ้ มีภาวะสุขภาพจิตด้อยกว่าผู้ชาย ในทุกๆ สภานะภาพในครัวเรือน 

โดยเฉพาะเมื่อทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีระดับการศึกษา อาชีพ หรืออาศัยในเมืองหรือชนบทเหมือนๆ กัน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงประชากร และรูปแบบการใช้ที่ดิน นำาเสนอในบทความ  

“การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ประชากรและการใช้ที่ดินในพื้นที่ของภาคตะวันตกและภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย : เปรียบเทียบโครงการกาญจนบุรี และโครงการนางรอง” โดย โยธิน 

แสวงด ีธรีะพงศ ์สนัตภิพ และปยิะวฒัน ์เกตวุงศา พบวา่ ในทัง้พืน้ทีศ่กึษาของโครงการกาญจนบรุ ีและโครงการ

นางรอง มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คล้ายกัน คือมีการลดลงของจำานวนป่าไม้ตามจำานวนของการเพิ่มขึ้น

ของประชากร โดยมีนโยบายการเปิดป่าในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง  

เพือ่ธรุกจิการทำาไม ้พรอ้มกบัการขานรบัของรฐับาลทีส่ง่เสรมิใหม้กีารผลติพชืเศรษฐกจิเพือ่การสง่ออกไดม้สีว่น

ผลักดันให้มีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน จนกระทั่งมีการออกมาตรการปิดป่า ทำาให้จำานวนพื้นที่ป่า 

มีแนวโน้มค่อยๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

6. ประเด็นเร่ืองเร่งด่วน: กลุ่มงานวิจัยได้นำาเสนอประเด็นเร่งด่วนของสังคมไทยในปัจจุบัน 2 ประเด็นหลัก 

คือ การสร้างเสริมพลังอำานาจชุมชนประชาชน และ เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมของเยาวชน โดยเริ่มต้น 

จาก บทความ “การสร้างเสริมพลังอำานาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนทัศน์ใหม่
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ทางการวจิยั : ประสบการณจ์ากอำาเภอขขุนัธ ์ศรสีะเกษ” โดย อรทยั อาจอ่ำา ซึง่พยายามทีจ่ะใชท้ัง้การวจิยั 

และการปฏบิตัเิพือ่กอ่ใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ของชมุชน โดยมกีระบวนการสรา้งเสรมิพลงัอำานาจเชงิบวก

ของชุมชนเป็นตัวเร่ง และผลที่เกิดขึ้น ก็คือ ชาวนาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลผลิต ผลลัพธ์

และผลกระทบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายมิติ หลายระดับ โดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ 

แบบพึ่งพาตนเอง ที่เกื้อกูลทั้งชีวิตคน พืช สัตว์ ต้นไม้และธรรมชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการลดการพึ่งพาสารเคมี 

พร้อมๆ กับการเกิดองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือ เรียกว่า “ความรู้พื้นบ้าน” ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อชาวนา

และชุมชน อย่างยิ่ง 

บทความ “เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน: ข้อค้นพบจากงานวิจัย” 

โดย วนิพพล มหาอาชา ซึ่งทำาการสังเคราะห์งานวิจัยด้าน “เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและ

เยาวชน” ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ผลการวิจัยยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน คือ บางงานวิจัยพบว่า 

เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงทำาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ในขณะที่บางงานวิจัยกลับไม่พบ

ความสมัพนัธข์องเกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงตอ่พฤตกิรรมกา้วรา้วแตอ่ยา่งใด อยา่งไรกด็พีบวา่งานวจิยั

ส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวและลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดลอง 

สำาหรับในบริบทของสังคมไทย ผู้เขียนสรุปว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิด

พฤติกรรมก้าวร้าวในระยะสั้น 

สรุป

“จุดเปลี่ยนประชากรไทย จุดเปลี่ยนสังคมไทย” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็น 

สหวิทยาการ โดยที่แต่ละบทความในหนังสือนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียด ทั้งในเชิงการสร้าง/ต่อยอด 

องคค์วามรู ้และ/หรอืนโยบายทีน่ำาไปสูก่ารปฏบิตัทิีช่ดัเจนอยูแ่ลว้ ในสว่นสรปุตอ่ไปนีจ้ะนำาเสนอเพยีงนโยบาย

หรือมาตราเพื่อการพัฒนาในภาพรวมเท่านั้น 

ถึงแม้ว่าขนาดประชากรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และถึงจุดที่จำานวนประชากรจะลดลงในอีกประมาณ  

10 ปีข้างหน้านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทย ร่วมกับการเพิ่มความเป็นเมือง และ 

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศนั้น มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างแน่นอน ได้มีคำาถามว่า 

ควรทำาอย่างไร ในปัจจุบันเรา เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นผลลบต่อสังคมไทยในอนาคต กองทุน

ประชากรแห่งสหประชาชาติ (2554) นำาเสนอนโยบายสำาหรับการปรับตัวต่อแนวโน้มสำาคัญทางประชากรนี้

อย่างน่าสนใจ คือการเสนอให้วางแนวทางนโยบายที่จะเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์ การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

ของครอบครัวไทย ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

ของครูผู้สอนและลดความเหลื่อมล้ำาทางด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างเมืองและชนบท) การดึงดูดแรงงาน 

ต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาทำางานในประเทศ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ตลาดแรงงานข้ามชาติทีมีทักษะต่ำา  

รวมทั้งการปรับความสมดุลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับความต้องการได้รับบริการตามพื้นที่ต่างๆ  

ของประเทศไทย และการสง่เสรมิพรอ้มทัง้กำากบัดแูลหนว่ยงานภาคเอกชนใหจ้ดับรกิารดแูลผูส้งูอายทุีต่อ้งการ

การดูแลนอกเหนือไปจากครอบครัว เป็นต้น (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2554)
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บทความหลักในหนังสือเล่มนี้ ได้นำาเสนอนโยบายสำาคัญที่ คือรัฐบาลไทยต้องมีนโยบายและมาตรการ 

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สังคมเมือง และสังคมที่มีความหลากหลาย ดังนี้ คือ การสร้างความมั่นคงในชีวิต 

ของผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงด้านรายได้เพื่อยังชีพ สุขภาพ และการอยู่อาศัย และการสร้างสังคม

ใหผู้ส้งูอาย ุและประชากรวยัตา่งๆ อยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ ในขณะเดยีวกนัจะตอ้งเรง่พฒันาเมอืงขนาดรองๆ 

คือเมืองหลักในเขตภูมิภาค และเมืองบริวารให้มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งคมนาคม 

ระบบการขนส่งมวลชน ภายในแต่ละเมือง และการที่สังคมไทยกำาลังจะเปลี่ยนเป็นสังคมมีผู้คนหลายชาติพันธุ์

เข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้นนั้น รัฐบาลไทยต้องเร่งศึกษาผลได้ผลเสียของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ พัฒนา

ระบบข้อมูล เช่น ทะเบียนคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ  

ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย หรือการให้การศึกษาแก่ลูกของคนต่างชาติ เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้น 

การเพิ่มขึ้น (อย่างช้าๆ) ของครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กัน

ตามลำาพังนั้น เป็นสิ่งที่รัฐจำาเป็นต้องมีนโยบาย รองรับปรากฏการณ์นี้โดยเร็ว 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรไทยที่ทำาให้สัดส่วน และจำานวนกำาลังแรงงาน 

คอ่ยๆ ลดลง นัน้ไมไ่ดม้คีวามสำาคญัตอ่สงัคมไทยเทา่นัน้แตเ่ปน็สงัคมในภมูภิาคของโลกดว้ย เนือ่งจากประเทศ

ตา่งๆ กม็แีนวโนม้การเปลีย่นแปลงประชากรในทศิทางเดยีวกนั ผนวกกบัการรวมตวัทางเศรษฐกจิของประเทศ

โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยสำาคัญที่เกื้อหนุนให้ระดับและรูปแบบของ

การเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งประเทศไทยจำาเป็นต้องทบทวนนโยบายด้านการศึกษา 

การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยง ของอุปสงค์และอุปทานแรงงานของไทยกับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง

ต้องกำาหนดเวลาการดำาเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการรวมประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558 
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บทคัดย่อ

บทความนี้ ทบทวนสถานการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ผ่านเกือบ
ครบทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านทางประชากร การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ และการที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ในช่วงเวลา 20 ปี 
ที่ผ่านมาทำาให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบททำาให้เกิด 
กระบวนการนคราภวิฒัน ์ทีป่ระชากรเขา้มาอาศยัอยูอ่ยา่งแออดัในเมอืงเพิม่มากขึน้ ปจัจบุนั ประชากรทีอ่ยูใ่นเมอืงทัง้ทีจ่ดทะเบยีน
และไม่จดทะเบียนมีเกินกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดแล้ว อาจเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น “ระเบิดคนเมือง” ก็ได้ ในขณะเดียวกัน 
มีผู้คนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำานวนมากกว่า 3 ล้านคน เมื่อดูเหตุการณ์
ทางประชากรทั้ง 3 อย่างแล้ว จึงสรุปได้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง สังคมไทยจะยิ่งแก่ แออัด และแปลกหน้ากัน 
มากยิ่งขึ้น บทความนี้เสนอแนะให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรเหล่านี้

Abstract

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

1 ศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความนำา

ในรอบศตวรรษทีผ่า่นมานี ้ประชากรและสงัคมไทยไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก เมือ่รอ้ยปกีอ่น ประชากร

สว่นใหญห่รอืมากกวา่รอ้ยละ 90 อาศยัอยูใ่นเขตชนบท คนไทยในสมยันัน้เลีย้งชวีติอยูด่ว้ยการประกอบอาชพี

เกษตรกรรม มีครอบครัวใหญ่ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาตามแบบประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ 

ประชากรไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก จาก 8 ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. 2453 เพิ่มเป็น 26 ล้านคนในอีก 50 ปี 

ตอ่มา คอื พ.ศ. 2503 และเพิม่เปน็เกอืบ 64 ลา้นคนในป ีพ.ศ. 2553 หรอืคดิเปน็ 8 เทา่ตวัของขนาดประชากร

เมื่อ 100 ปีก่อน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) ข้อมูล 

ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยได้แสดงให้เห็นว่าขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยของคนไทยได้เล็กลงอย่าง

มาก จากทีเ่คยอยูร่วมกนัครวัเรอืนละ 6 - 7 คน เมือ่ 50 ปกีอ่น เหลอืเพยีงเฉลีย่ครวัเรอืนละ 3.5 คนในปจัจบุนั 

(ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2552) ในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ผู้คนหลั่งไหล 

เข้ามากระจุกตัวอยู่ในเมืองมากขึ้น อาชีพของคนก็มีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งอาชีพเกษตรกรรม 

รับจ้างในกิจการอุตสาหกรรม บริการ ค้าขาย ฯลฯ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ได้เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเค้าเดิมของเมื่อร้อยปีก่อนไว้เลย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์จะทบทวนและสรุปการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยเน้นที่การเปลี่ยนผ่าน 

ด้านประชากร ประชากรไทยที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั้งขนาด โครงสร้าง อายุ และการกระจายตัว ในรอบร้อยปี

ทีผ่า่นมาไดม้ผีลอยา่งมหาศาลตอ่สงัคมไทยในปจัจบุนั การทบทวนสถานการณท์างประชากรในบทความนีอ้าศยั

ฐานจากชุดบทความที่ปราโมทย์ ประสาทกุล และเพื่อนร่วมงานนำาเสนออย่างต่อเนื่องในการประชุมวิชาการ 

ประชากรและสังคม ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย

ในชว่งเวลารอ้ยปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยไดเ้คลือ่นตวัเองผา่นขัน้ตอนตา่งๆ ทีส่ำาคญัของ “การเปลีย่นผา่น

ทางประชากร” (demographic transition) หากกำาหนดเป็นกรอบเวลาคร่าวๆ เราอาจแบ่งขั้นตอนของ 

การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทยออกได้ดังนี้

1. การเปลี่ยนผ่านภาวะการตาย (mortality transition) ภาวะการตายของประชากรไทยได้ลดระดับลง

อย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน ในช่วงเวลาประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (หลังปี พ.ศ. 2488) 

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยได้เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 50 ปี ก่อนสงครามโลก เป็น 60 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2510 และ

เพิ่มเป็น 73 ปีในปัจจุบัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) อัตราตายที่เคยสูงเกินกว่า 

30 ต่อประชากร 1,000 คน เมื่อก่อนสงครามโลก ได้ลดลงเหลือต่ำากว่า 20 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 

พ.ศ. 2510 และลดลงเหลือเพียง 7 ต่อประชากร 1,000 คนในปัจจุบัน อัตราตายทารก หรือจำานวนทารก 

ที่ตายก่อนอายุครบหนึ่งปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 รายในปีหนึ่งได้ลดลงจากที่เคยสูงกว่า 100 เมื่อก่อน

สงครามโลกเหลอืทารกตายกอ่นครบหนึง่ขวบ เพยีงไมถ่งึ 15 ตอ่การเกดิมชีพี 1,000 รายในปจัจบุนั (ปราโมทย ์

ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2549) 
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2. การเปลี่ยนผ่านภาวะเจริญพันธุ์ (fertility transition) ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยได้เข้าสู่

ขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านช้ากว่าภาวะการตายประมาณ 20 ปี อัตราเจริญพันธุ์รวมหรือจำานวนบุตรเฉลี่ยต่อ

สตรคีนหนึง่เมือ่ 40 ปกีอ่นยงัคงสงูอยูท่ีม่ากกวา่ 6 คน ภาวะเจรญิพนัธุข์องประชากรไทยไดล้ดลงอยา่งรวดเรว็ 

และการสง่เสรมิรณรงคใ์หป้ระชาชนมกีารวางแผนครอบครวั และการพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ อตัรา

เจริญพันธุ์ได้ลดลงจนเหลือเพียง 2 คน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 และลดลงจนเหลือเพียง 1.5 คน ซึ่งเป็น

อัตราเจริญพันธุ์ต่ำากว่าระดับทดแทนในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นอัตราเจริญพันธุ์รวมของสตรีไทยยังมีแนวโน้ม 

ว่าจะลดต่ำาลงไปกว่านี้อีก (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) เป็นที่แน่ชัดว่า คนไทย

มีลูกกันน้อยลง และมีแนวโน้มว่า จะยิ่งมีลูกกันน้อยลงไปอีกในอนาคต 

การเปลี่ยนผ่านด้านอัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

(1) อตัราเพิม่ประชากรต่ำา ประชากรไทยเพิม่เพยีงประมาณรอ้ยละ 1 ตอ่ปใีนชว่งเวลากอ่นสงครามโลก

ครัง้ที ่2 เนือ่งจากทัง้อตัราเกดิและอตัราตายอยูใ่นระดบัสงูใกลเ้คยีงกนั อตัราเกดิสงูประมาณ 40 ตอ่ประชากร 

1,000 คน และอัตราตายอยู่ในระดับที่สูงกว่า 30 ต่อประชากร 1,000 คน อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (อัตรา

เกิด - ตาย) ของประชากรไทยจึงต่ำามาก (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) 

(2) เมื่อภาวะการตายได้เปลี่ยนผ่านจากระดับสูง ลดลงสู่ระดับต่ำา ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านภาวะ

เจริญพันธุ์ ทำาให้เกิดช่องว่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตาย ช่องว่างนี้กว้างมากในช่วงเวลาประมาณ 30 ปี 

ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2530 ในขณะที่อัตราตายได้ลดต่ำาลงเหลือประมาณ 10 ต่อประชากร 1,000 คน  

อตัราเกดิยงัคงสงูกวา่ 40 ตอ่ประชากร 1,000 คน ในชว่งระหวา่งป ีพ.ศ. 2506 - 2526 มเีดก็เกดิในประเทศไทย

ปีละมากกว่าล้านคน จนเรียกเด็กเกิดในช่วงเวลาดังกล่าวว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” (ปราโมทย์ ประสาทกุล 

และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) อัตราเพิ่มประชากรซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตาย  

ในชว่งระหวา่งป ีพ.ศ. 2500 - 2530 สงูประมาณรอ้ยละ 3 ตอ่ป ีเรยีกไดว้า่เกดิระเบดิประชากรขึน้ในประเทศไทย

แล้วในช่วงเวลานั้น 

(3) อัตราเพิ่มประชากรลดลงสู่ระดับต่ำาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หลัง  

ป ีพ.ศ. 2530 เปน็ตน้มา อตัราเกดิของประชากรไทยไดล้ดลงเรือ่ยๆ จากทีเ่คยสงูประมาณ 30 - 40 ตอ่ประชากร 

1,000 คน กอ่นป ีพ.ศ. 2530 ไดล้ดลงเหลอืไมถ่งึ 20 ในป ีพ.ศ. 2540 และเหลอืเพยีงสงูกวา่ 10 ตอ่ประชากร 

1,000 คน เพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน อัตราเกิดได้ลดต่ำาลงจนอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราตายไม่มากนัก อัตรา

เพิม่ตามธรรมชาต ิ(อตัราเกดิ - ตาย) ของประชากรไทยจงึกลบัมาอยูท่ีร่ะดบัต่ำากวา่รอ้ยละ 1 อกีครัง้หนึง่ ปจัจบุนั 

อัตราเกิดอยู่ที่ประมาณ 12 ต่อประชากร 1,000 คน ลบอัตราตายที่สูงประมาณ 7 ต่อประชากร 1,000 คน 

เหลืออัตราเพิ่มประชากรร้อยละ 0.5 เท่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554) 
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รูปที่ 1: การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย

จำนวน (ลานคน)
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ป พ.ศ.

อัตราตาย จำนวนประชากร

ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548

บัดนี้ ประเทศไทยได้ใกล้เข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งเมื่ออัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรได้ลดลง 

จนใกล้เคียงกับศูนย์ อัตราเกิดลดต่ำาลงจนใกล้เคียงกับอัตราตายที่กำาลังเพิ่มขึ้นเพราะมีประชากรสูงอายุมาก  

ในปี พ.ศ. 2553 อัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยซึ่งลดลงจนเหลือไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปีแล้ว (สถาบัน 

วจิยัประชากรและสงัคม, 2554) และมแีนวโนม้วา่อตัราเพิม่ตามธรรมชาต ิ(อตัราเกดิ - ตาย) นีจ้ะลดลงจนเปน็

ศูนย์หรือต่ำากว่าศูนย์ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า

ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น

การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลให้

โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนไปอย่างมาก ประชากรที่เคยมีอายุน้อยเมื่อ 50 ปีก่อนที่ชี้ให้เห็นด้วยดัชนี 

ชี้วัดหลายอย่าง เป็นต้นว่า สัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 3 อายุมัธยฐานสูง

เพียง 18 ปี ซึ่งหมายความว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมีอายุต่ำากว่า 18 ปี จนเรียกได้ว่าเป็น “ประชากรวัยเยาว์” 

(young population) ได้กลายมาเป็น “ประชากรสูงอายุ” (old population) ที่มีสัดส่วนของประชากรอายุ  

65 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 8 และอายุมัธยฐานสูงขึ้นไปถึง 31 ปี ในปัจจุบัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา 

ว่าพัฒนวงศ์, 2548) 

โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุเพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการที่ภาวะ 

เจรญิพนัธุล์ดต่ำาลง และชวีติของคนไทยทีย่นืยาวขึน้ เดก็เกดิในแตล่ะปซีึง่เคยมจีำานวนเกนิลา้นคนหรอืประชากร
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รุ่นเกิดล้านในช่วงปี พ.ศ. 2506 - 2526 ได้ลดต่ำาลงจนเหลือเกิดไม่ถึงปีละ 8 แสนคนในปัจจุบัน (ปราโมทย์ 

ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) การเกิดที่ลดน้อยลงอย่างมาก และการที่คนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้น 

ทำาให้สัดส่วนของประชากรวัยเยาว์ลดต่ำาลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ประชากรไทยจึง

กลายเป็นประชากรสูงอายุอย่างที่เป็นอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะเจริญพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะลดต่ำาลงอีก และชีวิต 

คนไทยที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกจะทำาให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคตอีกไม่เกิน 20 ปี 

ข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของประชากรไทยจะมีอายุสูงกว่า 40 ปี และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่ม 

สูงขึ้นเกินร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2549) 

รูปที่ 2: พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2513, 2533, 2553 และ 2573

ที่มา: พ.ศ. 2513, 2533 สำามะโนประชากรและเคหะ, สำานักงานสถิติแห่งชาติ
 พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เมื่อประชากรของประเทศไทยเป็นประชากรสูงอายุ ก็เท่ากับว่าสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” 

แล้ว สังคมไทยจะมีอายุสูงขึ้นไปอีก ผลที่ตามมา คือรัฐ สังคมและครอบครัวจะต้องเตรียมวางมาตรการให้ 

ความมัน่คงในชวีติของผูส้งูอายดุา้นตา่งๆ ทัง้ดา้นการมรีายได ้สขุภาพอนามยั และการอยูอ่าศยั ผูส้งูอายจุำาเปน็

ต้องมีรายได้เพื่อยังชีพอย่างพอเพียง เมื่อคนเรามีอายุยิ่งมากขึ้น ก็จะมีอัตราการป่วยไข้ที่ต้องได้รับการดูแล

รักษาเพิ่มสูงขึ้น สุขภาพของผู้สูงอายุจึงอาจสร้างภาระให้กับทั้งรัฐ สังคม และครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุ 

เป็นเรื่องสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งในสังคมผู้สูงอายุ

ประชากรไทยอยู่อย่างแออัดมากขึ้น

การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมของประเทศไทยทีผ่า่นมายงัมคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งการพฒันาในเขตพืน้ที่

เมืองและชนบท การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำาประปา  

การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งอาชีพและโอกาสในคนทำางานยังเอื้อต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเขตเมืองมากกว่าชาวชนบท จึงไม่แปลกที่ประชากรจากหมู่บ้านชนบทจะหลั่งไหล

เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกันมากขึ้น
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ปราโมทย์ ประสาทกุล สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2550) ได้ประมาณว่าพื้นที่ชนบทของ

ประเทศไทยนา่จะรองรบัประชากรไดป้ระมาณ 30 ลา้นคน ประชากรจำานวนทีเ่กนิไปกวา่นีจ้ะเขา้มาอยูใ่นเมอืง 

หรือพื้นที่ชนบทได้แปลงสภาพเป็นเมือง เมื่อเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้าขึ้น ความต้องการแรงงาน 

ในการเกษตรจะย่ิงลดลงไปอีก ดังน้ัน ในขณะท่ีขนาดประชากรรวมของประเทศไทยเพ่ิมช้าลงจนเกือบจะคงตัวแล้ว  

แต่การกระจายตัวของประชากรกำาลังเปลี่ยนรูปไปในลักษณะที่มีผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากขึ้น ในช่วงเวลา 

50 ปีที่ผ่านมานี้ เกิดกระบวนการนคราภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขตเมืองจะยิ่งขยายออกไป 

สัดส่วนประชากรเมืองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับสัดส่วนประชากรชนบทที่มีแนวโน้มลดลง

ประชากรที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ เมือง

นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ฯลฯ มีจำานวนมากขึ้น

เรื่อยๆ เมืองใหญ่เหล่านี้จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2552) 

ในประเทศไทย “พื้นที่เมือง” (urban area) หมายถึงพื้นที่ของเขตเทศบาล เทศบาลแบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ เทศบาลนคร (มีประชากรต้ังแต่ห้าหม่ืนคนข้ึนไป) เทศบาลเมือง (ประชากรต้ังแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป) 

และเทศบาลตำาบล (ไม่กำาหนดจำานวนประชากร ยกฐานะจากท้องถ่ินตามพระราชกฤษฎีกา) ตามความหมายน้ี  

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภทจึงถือว่าเป็นประชากรเมือง (urban population) ทั้งหมด 

ในอดตี เมือ่ 50 ปกีอ่น ขอ้มลูทะเบยีนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยไดแ้สดงวา่ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่น

เขตเทศบาลมีไม่ถึงร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด หมายถึงว่าส่วนที่เหลือคือ มากกว่าร้อยละ 85 เป็น

ประชากรที่อยู่ในเขตชนบท (rural area) สัดส่วนประชากรเมืองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในปี  

พ.ศ. 2523 ร้อยละของประชากรเมืองเท่ากับ 17 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 19 ใน พ.ศ. 2533 (ปราโมทย์ ประสาทกุล  

สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) สถิติตัวเลขประชากรในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลเหล่านี ้

ได้มาจากทะเบียนราษฎร ซึ่งบันทึกข้อมูลประชาชนตามที่อยู่อาศัยในทะเบียน แม้จะมีกฎหมายให้ผู้ย้ายที่อยู่

ต้องจดทะเบียนแจ้งย้ายที่อยู่ แต่ผู้ย้ายที่อยู่ในประเทศไทยก็มีน้อยรายมากที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียน

ราษฎรดงักลา่ว ประชากรทีเ่ขา้มาอยูใ่นเมอืงสว่นใหญย่งัมทีีอ่ยูต่ามทะเบยีนในหมูบ่า้นชนบท ดงันัน้ สถติจิำานวน

ประชากรที่อยู่ในเมืองหรือเขตเทศบาลจากทะเบียนราษฎรจึงต่ำากว่าจำานวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงอย่างมาก 

หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำาหนดให้มีการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น

แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตำาบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) เมืองซึ่งใช้คำาจำากัดความว่าเป็นเทศบาล 

จึงเพิ่มจำานวนขึ้นอีกนับพันแห่ง ทำาให้ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 ในทันที ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา (ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) เท่ากับว่า

ประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น ณ จุดนี้เป็นผลมาจากการยกฐานะเขตสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลเป็นสำาคัญ

ในกระบวนการนคราภิวัฒน์ของประเทศไทย นอกจากประชากรเมืองจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษ 

2540 เพราะการยกฐานะเขตสุขาภิบาลให้เป็นเขตเทศบาลแล้ว ในทางความเป็นจริง ประชากรชนบทของ

ประเทศไทยไดห้ลัง่ไหลเขา้มาอยูใ่นเมอืงมากกวา่ทีป่รากฏตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎรมาก จากการศกึษา

ข้อมูลการประกอบอาชีพของประชากรนอกภาคเกษตรกรรม และการคาดประมาณด้วยวิธีต่างๆ ประมาณได้

วา่ประชากรเมอืงของประเทศไทยในปจัจบุนั ซึง่รวมประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลทกุประเภทตามทะเบยีน 
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คนที่เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลโดยไม่ได้จดทะเบียน คนที่เข้ามาทำางานในเมืองแบบไปเช้าเย็นกลับ นักเรียน

นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในเมือง รวมแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด จนเรียกได้ว่า “ระเบิดคนเมือง” 

(urbanite explosion) ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย (ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา  

ว่าพัฒนวงศ์, 2550) 

เมื่อประชากรเมืองมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นก็เท่ากับว่าประชากรไทยจะอยู่กันอย่างแออัดมากขึ้น สังคมเมือง

ย่อมแตกต่างจากสังคมชนบท ในสังคมเมือง ผู้คนอยู่กันอย่างปัจเจกนิยม ชีวิตคนเมืองจะเป็นแบบเร่งรีบ ผู้คน

ในเมอืงอาจจะเครง่เครยีดมากกวา่ชาวชนบท ความแตกตา่งระหวา่งชวีติในเมอืงและในชนบทเหลา่นีพ้อจะทำาให้

เราสามารถมองเห็นภาพสังคมไทยในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น

อาจไมน่า่แปลกใจ ถา้จะไดย้นิคนพดูวา่ “ทกุวนันี ้ประเทศไทยมคีนตา่งชาตติา่งภาษาเตม็บา้นเตม็เมอืง

ไปหมด” ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้หลั่งไหล

กันเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ประมาณว่ามีแรงงานข้ามชาติ

ในประเทศไทยมากถึง 3 ล้านคน โดยเฉพาะมาจากประเทศพม่า แรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทย เพราะ

แรงผลักอันเนื่องมาจากสภาพความเป็นอยู่ในประเทศต้นทาง และแรงดึงคือโอกาสการทำางานที่ดีกว่าใน

ประเทศไทย แรงงานเหลา่นีเ้ขา้มาในประเทศไทยทัง้ถกูตอ้งและไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย งานทีแ่รงงานขา้มชาติ

ทำามีหลายประเภท เช่น ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม งานบ้าน รับจ้างเป็นแรงงานทั่วไป 

และงานบริการประเภทต่างๆ 

นอกจากแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ปัจจุบันเราอาจเห็นชาวต่างประเทศอื่นๆ เข้ามา

อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น การที่ประชากรในประเทศพัฒนาแล้วมีอายุสูงขึ้นมาก ผู้สูงอายุจำานวนหนึ่ง

อาจเลือกมาอยู่ในประเทศไทยหลังเกษียณจากการทำางาน สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

และสิ่งอำานวยความสะดวกที่เพยีบพร้อม ทั้งไฟฟ้า น้ำาประปา ถนนหนทาง การติดต่อ สือ่สารของประเทศไทย

เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ดึงดูดให้ชาวต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ชาวตา่งประเทศอกีกลุม่หนึง่ทีเ่ขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเพิม่มากขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดัในรอบ 10 ปทีีผ่า่นมา

นี้ ได้แก่ผู้ชายชาวยุโรปที่แต่งงานกับผู้หญิงไทย ฝรั่งเหล่านี้มาอยู่กับภรรยาของตนในหมู่บ้านชนบท โดยเฉพาะ

หมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การที่ชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีมากยิ่งขึ้นไปอีก 

ทำาให้ประเทศไทยกำาลังก้าวไปสู่สังคมที่มีคนหลากหลายทางชาติพันธุ์ ถึงแม้ว่าชาวต่างประเทศส่วนใหญ่  

จะพยายามปรับตัวให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย แต่พวกเขาก็ยังมีวัฒนธรรมของตนเองติดตัวอยู่ ดังนั้น  

สังคมไทยจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ในอนาคตพรมแดนระหว่างประเทศอาจจะมี 

ความหมายน้อยลง เพราะความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมี

มากขึ้น เราก็อาจมองเห็นภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคนี้เป็นปริมาณที่มากขึ้น สังคมไทยก็จะกลาย

เป็นสังคมที่จะมี “คนแปลกหน้า” คือต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้น
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สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การเกดิ การตาย และการยา้ยถิน่ของประชากรไดท้ำาใหข้นาด โครงสรา้ง และการกระจายตวัของประชากร

เปลี่ยนไปอย่างมากในรอบ 50 ปีที่ผ่านมานี้ ปัจจุบันนี้ ประชากรไทยมีขนาดที่ค่อนข้างคงตัว คือ จะไม่เพิ่ม

มากกวา่ทีเ่ปน็อยูข่ณะนี ้คอื 64 ลา้นคนมากนกั จำานวนประชากรไทยนา่จะไปคงตวัอยูท่ีป่ระมาณ 65 ลา้นคน 

จำานวนประชากรในประเทศไทย ถ้าจะเพิ่มขึ้นอีก ก็จะเนื่องมาจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ 

การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเท่านั้น

การเกิดที่ลดลง และชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น ทำาให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน 

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว และมีแนวโน้มว่าประชากรไทยจะมีอายุสูงขึ้นไปอีก  

กล่าวด้วยภาษาธรรมดาว่า สังคมไทยจะ “แก่” ขึ้นอีก

การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมทีเ่นน้อยูท่ีใ่นเมอืงมากกวา่ในเขตชนบท มผีลทำาใหป้ระชากรเขา้มารวมตวักนั

อยูใ่นเขตเมอืงมากขึน้ ปจัจบุนัประมาณไดว้า่ ประชากรไทยทัง้ทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืง และทีเ่ดนิทางแบบไปเชา้เยน็

กลบัเขา้มามกีจิกรรมในเมอืงมมีากกวา่ครึง่ของประชากรทัง้หมดแลว้ “ระเบดิคนเมอืง” ทีเ่กดิขึน้นีแ้สดงใหเ้หน็

ว่าคนไทยมาอยู่กันอย่างแออัดในเมืองมากขึ้น และจะยิ่งมากขึ้นไปอีกในอนาคต

เหตุการณ์ทางประชากรที่โดดเด่นในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่ง คือการที่มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน

และที่ไกลออกไปเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทำาให้สังคมไทยมีหลากหลายชนชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกัน 

เรยีกเหมอืนประเทศไทยเตม็ไปดว้ยผูค้นแปลกหนา้ ตา่งภาษาเขา้มาอยูร่วมกนัในขณะนี ้มแีนวโนม้วา่ในอนาคต 

จะยิ่งมีคนแปลกหน้าหรือคนจากประเทศอื่นๆ เข้ามาทำางานและอยู่อาศัยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

สรุปได้ว่า ประชากรไทยปัจจุบันมีอายุสูงขึ้น เข้ามากระจุกตัวอยู่กันในเมืองมากขึ้น และมีชนชาติพันธุ์

อื่นๆ เข้ามาอยู่มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในอนาคตจากบัดนี้เป็นต้นไป “คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง สังคมไทยจะ

ยิ่งแก่ แออัด และแปลกหน้ามากยิ่งขึ้น” 

เมื่อมองเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมไทยเช่นนี้แล้ว จึงใคร่เสนอแนะแนวทาง 

ที่ประเทศไทยควรพิจารณาเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตดังต่อไปนี้

เรื่องที่คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง 

(1) ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการเกิดที่เหมาะสม โดยให้มีความสมดุลกันระหว่าง 

การสง่เสรมิคณุภาพและการเพิม่ปรมิาณของการเกดิ รฐับาลไทยจะตอ้งเปลีย่นแนวนโยบายทีมุ่ง่ควบคมุใหอ้ตัรา

เกิดลดลงเป็นหลัก มาเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ 

(2) ประเทศไทยต้องส่งเสริมโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะใน 

กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 
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เรื่องที่ประชากรไทยจะยิ่งแก่หรือมีอายุสูงขึ้นไปอีก

(1) ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง 

ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ความมั่นคงด้านรายได้เพื่อยังชีพ สุขภาพ และการอยู่อาศัย  

ในเรือ่งความมัน่คงดา้นรายไดเ้พือ่ยงัชพี รฐัตอ้งเรง่วางมาตรการเกีย่วกบัระบบบำานาญ การออม และสวสัดกิาร

ยามชรา ในเรือ่งความมัน่คงดา้นสขุภาพ รฐัตอ้งมนีโยบายสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอาย ุการรกัษาพยาบาลผูส้งูอายุ

ที่เจ็บป่วย และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย รัฐต้องเตรียมมาตรการเรื่อง 

ที่อยู่อาศัย และการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

(2) ประเทศไทยต้องวางนโยบายและมาตรการเพื่อให้สังคมผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันผสานกลมกลืนและ 

มีความสุข รัฐอาจส่งเสริมให้มีโครงการ “พฤฒศึกษา” คือ การให้ข่าวสารความรู้แก่คนทุกเพศทุกวัย เกี่ยวกับ

กระบวนการการมีอายุสูงขึ้นของประชากร รวมทั้งสาเหตุและผลที่ตามมาจากกระบวนการนั้น เพื่อให้ผู้คน 

ทุกเพศทุกวัยในสังคมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เรื่องนคราภิวัฒน์ที่ประเทศไทยจะอยู่กันอย่างแออัดในเมืองมากขึ้น

(1) ประเทศไทยจะตอ้งเอาจรงิเอาจงัในการปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลตามนโยบายทีจ่ะพฒันาเมอืงขนาดรองๆ 

รวมทั้งเร่งพัฒนาเมืองหลักในเขตภูมิภาค และเมืองบริวารอย่างจริงจัง 

(2) เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเครือข่ายการขนส่งคมนาคม ระบบการขนส่งมวลชลภายใน

เมือง โดยเฉพาะเมืองที่กำาลังเติบโตขยายตัว 

(3) เร่งสร้างระบบขนส่งมวลชนจากนอกเมืองใหญ่และเมืองบริวาร เพื่อให้คนสามารถมีที่อยู่อาศัยอยู่

นอกเมืองใหญ่เดินทางเข้ามาทำางานในเมืองได้

เรื่องการที่ประเทศไทยจะมีผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้น

(1) ประเทศไทยต้องเร่งศึกษาผลได้ผลเสียของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เพื่อกำาหนดนโยบาย

เรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้แนวทางปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด

(2) ประเทศไทยต้องพัฒนาระบบข้อมูล เช่น ทะเบียนคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกระแส

แรงงานข้ามชาติที่จะไหลเวียนกันเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศเป็นจำานวนมาก

(3) ประเทศไทยจะต้องวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย 

สุขภาพอนามัย หรือการให้การศึกษาแก่ลูกของคนต่างชาติ เพื่อป้องกันปัญหาสังคมที่อาจตามมาในอนาคต

เรือ่งทีป่ระชากรไทยมอีายสุงูขึน้ คนเขา้มารวมตวักนัอยูใ่นเมอืงมากขึน้ และคนหลายชาตพินัธุเ์ขา้มาอยู่

ในประเทศมากขึน้นี ้เปน็ภาพทีเ่รามองเหน็ไดช้ดัเจนวา่จะเกดิขึน้กบัสงัคมไทย การเตรยีมพรอ้มเสยีตัง้แตเ่นิน่ๆ 

เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องที่ควรกระทำาอย่างยิ่ง
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การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและ 

ครัวเรือนไทย: เรา (ไม่) รู้อะไร?1

Thai Family and Household Changes:  

What We Don’t Know?

ชาย โพธิสิตา  Chai Podhisita 2 

บทคัดย่อ

บทความนีส้ำารวจองคค์วามรูเ้กีย่วการเปลีย่นแปลงครอบครวัและครวัเรอืนในสงัคมไทย โดยแยกพจิารณาเรือ่งของ ครอบครวั 
และ ครัวเรือน ออกเป็นคนละส่วน การเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่กล่าวถึงในที่นี้เน้นเฉพาะด้านการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาด
ครอบครัว ส่วนการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน เน้นมิติด้านโครงสร้างซึ่งกำาหนดได้จากรูปแบบการอยู่อาศัย โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ
จากงานวิจัยที่ผ่านมา และข้อมูลเอกสารเท่าที่สามารถหาได้ คนไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มชีวิตครอบครัว (แต่งงาน) เมื่ออายุสูงขึ้น  
และมคีนเลอืกทีจ่ะครองโสดมากขึน้ ขนาดครอบครวัเลก็ลงมาก ขณะทีค่วามสมัพนัธร์ะหวา่งสามแีละภรรยามแีนวโนม้ทีจ่ะไมม่ัน่คง 
อนัเนือ่งจากการหยา่รา้งทีเ่พิม่ขึน้ ในดา้นการเปลีย่นแปลงครวัเรอืน บทความนีต้ัง้คำาถามวา่ ในชว่งหลายทศวรรษทีผ่า่นมา ซึง่สงัคม
ไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรมมากขึ้นนั้น ครัวเรือนไทยเปลี่ยนจากการเป็นครัวเรือนขยายไปสู่การเป็น 
ครัวเรือนเดี่ยว ดังที่มักจะเข้าใจกันทั่วไป จริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่หลังการแต่งงานของคนไทยที่ 
แพร่หลายมาตั้งแต่อดีต ซึ่งให้บุตรที่แต่งงานแล้วคนหนึ่งอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับพ่อแม่ตลอดไป (เป็นครัวเรือนขยาย) ส่วนบุตร 
ที่เหลือแยกออกไปมีครัวเรือนของตนต่างหาก (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) ผู้เขียนตั้งสมมติฐานว่า ครัวเรือนไทยในอดีต สมัยที่คนยังมี 
ลูกมากนั้น ส่วนใหญ่น่าจะมีรูปแบบเป็นครัวเรือนเดี่ยว ต่อมาในช่วง 3 - 4 ทศวรรษมานี้คนมีลูกน้อยลง ขณะที่ธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ที่อยู่หลังการแต่งงานที่มีมาแต่อดีตยังคงอยู่ ทำาให้สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวค่อยๆ ลดลง พร้อมกับสัดส่วนครัวเรือนขยายที่เพิ่มขึ้น 
สุดท้าย บทความนี้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของครัวเรือนแบบอื่นๆ ที่ต่างไปจากจากครัวเรือนเดี่ยวและครัวเรือนขยายทั่วไป ที่น่าสนใจ
และน่าจะมีนัยเชิงนโยบาย คือ ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กันตามลำาพัง ครัวเรือน
ทั้งสองประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

1 ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.มาลี สันภูวรรณ์, ปาณฉัตร ทิพย์สุข, บุรเทพ โชคธนานุกุล และ นันชพัช พ้นชั่ว ที่ช่วยในการหาข้อมูลและเอกสาร
เพื่อการค้นคว้า ในการเขียนบทความนี้

2 Adjunct Professor สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

This paper reviews the issue of family and household changes in Thailand. Although related, the concepts of 
family and household are treated here as referring to different social entities. Family changes discussed include 
changes in marriage, divorce and family size over the past decades, while discussion on household changes  
focuses on structural aspects resulting from living arrangements.

Existing data clearly suggest trends in late marriage and an increasing proportion of celibacy among  
Thai men and women while divorce has risen steadily over the past decades. Similarly, family size has reached  
a level well below replacement. On household change, although there has been a widespread notion that Thai 
households in the past were predominantly of an extended nature and transformed to a nuclear type as a result  
of socio - economic development, such belief has not been supported by empirical evidence. The paper raises  
a question on this notion and hypothesizes that nuclear households (not extended ones) might have already been 
predominant in Thai society since ancient times. Cultural and demographic factors are found to shed light on this 
hypothesis. More specifically, large family size commonly practiced by most couples in the past combined with the 
norm of matrilocal residence, in which only one married child (often a daughter) stays permanently with parents while 
others moved out to start their independent households, are thought to be responsible for this.

The paper ends with some notes on new forms of households. Of particular interest to policy and future 
research are households where members are the elderly and young children and those whose members consist of 
old people living by themselves. These emerging households seem to be increasing in number. 



25การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?

อารัมภบท

ในชว่งเวลาหลายทศวรรษทีผ่า่นมา มกีารศกึษาวจิยัจำานวนมากทีจ่บัประเดน็เรือ่งครอบครวัและครวัเรอืน

ในสังคมไทย แต่งานศึกษาวิจัยที่มุ่งทำาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงยังมีน้อย และยังขาดมิติเชิงลึกทั้งในด้าน

เวลาและการวิเคราะห์ องค์ความรู้ที่เป็นระบบเกี่ยวกับครอบครัวและครัวเรือนไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน  

ส่วนหนึ่งเป็นผลงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เริ่มศึกษาอย่างเป็นระบบ

มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และ 1970 ก่อนหน้านั้นขึ้นไป เรามีความรู้จากข้อมูลที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย  

ซึ่งบันทึกไว้โดยนักเดินทางชาวต่างประเทศบ้าง จากกฎหมายโบราณของไทย เช่น กฎหมายตราสามดวง  

บ้าง และจากงานเขียนของนักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และทางสังคมของไทยบางท่านบ้าง 

ปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทยมีความชัดเจนเฉพาะในบางเรื่อง 

แตใ่นบางเรือ่งยงัคอ่นขา้งคลมุเครอื เพราะขาดหลกัฐานสนบัสนนุทีเ่พยีงพอ บางครัง้ความรูท้ีน่ำามาบอกเลา่กนั

ในชุมชนทางวิชาการก็เป็นความรู้ประเภทที่ “อ้างต่อๆ กันมา” โดยไม่ได้สืบสวนค้นคว้าหาหลักฐานรองรับ 

อย่างจริงจัง 

บทความนี้จะสำารวจและประมวลประเด็นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทยโดยสังเขป  

จากการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในมิติที่เรามีความรู้และมีหลักฐานสนับสนุนค่อนข้างชัดเจน และมิติที่องค์ความรู้

ของเรายังค่อนข้างคลุมเครืออยู่ 

ในเบื้องต้นนี้ขอให้ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับคำาว่า ครอบครัว และ ครัวเรือน ก่อน ในทางวิชาการสองคำานี้

มีความหมายต่างกัน กล่าวตามความหมายที่เคร่งครัดในทางสังคมวิทยาแล้ว ครอบครัว (family) หมายถึง

กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน (สามี - ภรรยา, 

คู่อยู่กิน) และการมีสายโลหิตเดียวกัน (พ่อแม ่- ลูก พี่ - น้องร่วมสายโลหิต รวมพี่น้องบุญธรรมด้วย) เท่านั้น 

ส่วน ครัวเรือน (household) หมายถึงหน่วยการอยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วยบ้าน (ที่อยู่) และคนที่ อยู่และ

กินร่วมกัน ในบ้านนั้น 

จะเห็นว่า ครอบครัว (family) และครัวเรือน (household) ถึงจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ก็มีความเกี่ยวข้อง

ใกล้ชิดกัน การแยกสองคำานี้ออกจากกันจะทำาได้ชัดก็เฉพาะในทางวิชาการหรือในทางทฤษฎีเท่านั้น ในทาง

ปฏิบัติแล้วแยกขาดจากกันได้ยาก เพราะกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันที่เรียกว่าเป็น “ครอบครัว” นั้น  

ความจริงแล้วก็อาศัยและกินอยู่ด้วยกันในครัวเรือน คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง และการ อยู่และ

กินร่วมกัน เช่นนั้นก็ทำาให้ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมอันหนึ่งที่เรียกว่า “ครัวเรือน” แต่ครัวเรือนก็ไม่จำาเป็น

ต้องประกอบด้วยคนที่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวเสมอไป ครัวเรือนจำานวนไม่น้อยประกอบด้วยสมาชิก

ที่ไม่ได้เป็นครอบครัว คือ มีสมาชิกอยู่ด้วยกันหลายคน แต่ทุกคนไม่ได้เกี่ยวพันเป็นญาติกัน หรือครัวเรือนที่มี

สมาชิกคนเดียว แต่บางครัวเรือนก็ประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัวอยู่และกินด้วยกันในสถานที่อยู่

เดียวกัน 

ที่กล่าวมานี้จะเห็นว่า ครอบครัว กับ ครัวเรือน นั้นมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่ ในหลายกรณีเวลาพูดถึง

คำาว่าครอบครัว หรือครัวเรือน เพียงคำาใดคำาหนึ่ง ผู้พูดก็มักจะละไว้ให้เข้าใจว่าหมายถึงทั้งสองอย่างไป 

พร้อมกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีงานวิชาการจำานวนไม่น้อยใช้คำาทั้งสองนี้เสมือนหนึ่งว่ามีความหมายเดียวกัน 
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ในบทความนี้ผู้เขียนแยกพิจารณาเรื่องของครอบครัวและครัวเรือนออกเป็นคนละส่วน โดยพยายาม 

คงความหมายเฉพาะของคำาแต่ละคำาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมอย่างเช่นครอบครัวและครัวเรือนนั้น บางครั้งก็

ประสบปัญหาในการกำาหนดว่า อะไรคือการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไรจึงจะ

ถอืวา่เปน็การเปลีย่นแปลงในสถาบนันัน้ และสดุทา้ย ทีเ่ราเรยีกวา่การเปลีย่นแปลงครอบครวัและครวัเรอืนนัน้ 

ความจรงิแลว้นัน่เปน็การเปลีย่นแปลง หรอืวา่เปน็เพยีงอาการทีแ่สดงออกในกระบวนการปรบัตวั (adaptation 

process) ของครอบครัวและครัวเรือนเท่านั้น เพราะฉะนั้น บางท่านอาจตั้งคำาถามว่า เวลาเราวิเคราะห์เรื่องนี้ 

จรงิๆ แลว้เราวเิคราะห ์การเปลีย่นแปลง หรอืวเิคราะห ์ความตอ่เนือ่ง โดยผา่นกระบวนการปรบัตวัของสถาบนั

ครอบครัวและครัวเรือน 

เนื่องจากสิ่งที่เราสนใจอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เรื่องกระบวนการปรับตัว ในที่นี้

จะขอให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลง คือ ภาวะที่แตกต่างไปจากรูปแบบหรือแนวทางที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ 

หรือที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่เดิม ไม่ว่าจะในทางปริมาณหรือคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น

ลอยๆ โดยไม่มีความหมายหรือไร้เจตจำานง ในกรณีของครอบครัวและครัวเรือนความหมายและเจตจำานง 

ของการเปลี่ยนแปลง คือการสามารถดำารงอยู่ได้ (survival) ภายใต้บริบทและสถานการณ์ที่เป็นอยู่

สิง่ทีก่ลา่วมาในยอ่หนา้ขา้งตน้นัน้นำาไปสูค่ำาถามวา่ ถา้เชน่นัน้ อะไรคอืตวัชีว้ดัวา่ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ขึ้นในครอบครัวและครัวเรือน ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ครอบครัวและครัวเรือนนั้นไม่มีตัวตนที่เราจะทำาการศึกษาได้

โดยตรง มีแต่คนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกินอยู่ด้วยกัน (ซึ่งเรากำาหนดเรียกว่าเป็นครอบครัวและเป็น 

ครัวเรือน) เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าจะทำาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือน เราก็คงหลีก

เลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งสำารวจดคูนซึง่ประกอบกนัเขา้เปน็ครอบครวัและครวัเรอืน กลา่วอยา่งเจาะจงคอื ตอ้งสำารวจ

ดู “พฤติกรรมครอบครัว” และ “พฤติกรรมครัวเรือน” ของคน แต่เนื่องจากพฤติกรรมที่ทำาให้เกิดเป็นครอบครัว 

ได้แก่ การแต่งงาน การมีบุตร และการหย่าร้าง และพฤติกรรมที่ทำาให้เกิดเป็นครัวเรือนได้แก่ลักษณะการอยู่

และกินร่วมกันของกลุ่มคนที่มี หรือไม่มี ความสัมพันธ์กันแบบต่างๆ ดังนั้น ถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลง

ครอบครัวและครัวเรือน เราจึงต้องพูดถึงมิติสำาคัญอย่างน้อย 4 ด้านต่อไปนี้ คือ 

(1) ด้านการแต่งงาน คือการที่ชายและหญิงตกลงปลงใจที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะสามี 

และภรรยา หรือเป็นคู่อยู่กินกัน ไม่ว่าจะมีการจัดการตามประเพณีหรือตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

(2) ด้านความมั่นคงหรือไม่มั่นคงของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หรือคู่อยู่กิน ซึ่งในที่นี้คือ 

เรื่องการหย่า และการแยกทางกัน อันเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา หรือคู่อยู่กิน ไม่ว่าจะโดย

พฤตินัยหรือนิตินัยก็ตาม

(3) ดา้นขนาดครอบครวั ซึง่ในทีน่ีห้มายถงึเรือ่งจำานวนบตุรทีเ่กดิจากบดิามารดาเดยีวกนั หรอืตา่งบดิา

มารดากัน 

(4) ด้านรูปแบบการอยู่อาศัย ด้านนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบครัวเรือน รูปแบบที่ 

เราได้ยินและใช้กันจนคุ้นเคย คือ การอยู่กันเป็นครัวเรือนขยายและครัวเรือนเดี่ยว แต่ในระยะหลังมานี้เริ่มมี 

รูปแบบการอยู่ด้วยกันเป็นครัวเรือนอย่างใหม่ปรากฏขึ้นหลายอย่าง ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงในมิติทั้ง 4 ข้างต้นนั้น จะกำาหนดเรียกเพื่อความสะดวกในบทความนี้ว่า  

การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ แต่ยังมีด้านอื่นของการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนอีก ซึ่งจะเรียกเพื่อ

ความสะดวกในที่นี้ว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ได้แก่ ด้านการเกื้อหนุนกันของสมาชิกต่างรุ่นต่างวัย 

ด้านบทบาทครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกรุ่นเยาว์ ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และ 

ด้านการสืบทอดค่านิยม อุดมการณ์ และขนบประเพณีของครอบครัว (ชาย โพธิสิตา, 2552) 

อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัดบางประการ บทความนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ  

แต่จะนำาเสนอเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของครอบครัวและครัวเรือน การนำาเสนอจะแยกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรก เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงครอบครัว (รวมเรื่องการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาดครอบครัว) 

ส่วนที่สอง เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน (โครงสร้างของครัวเรือน) 

1. การเปลี่ยนแปลงครอบครัว

1) ยุคทองของการแต่งงานกำาลังเปลี่ยนไป

ในช่วงเวลา 40 - 50 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าๆ แต่ต่อเนื่องในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว 

(การแต่งงาน) ของคนไทย ที่เห็นได้ชัดเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 2 มิติ คือ ในด้านเวลา (timing) หรืออายุที่ชาย

หญงิเริม่ตน้ชวีติคู ่กบัในดา้นความแพรห่ลาย (prevalence) ของการแตง่งาน ซึง่กำาหนดไดจ้ากสดัสว่นของชาย

และหญิงที่ยังโสดในช่วงอายุต่างๆ (หรือจะกำาหนดจากสัดส่วนผู้ที่เคยแต่งงานแล้วในกลุ่มอายุต่างๆ ก็ได้)  

หลักฐานที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ ที่ดีที่สุดคืออายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของชายและหญิง  

ซึ่งคำานวณจากข้อมูลสำามะโนประชากร และให้ภาพรวมในระดับประเทศและระดับภาค (ตาราง 1) 

ตาราง 1: อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของชายและหญิงไทย พ.ศ. 2503 - 2543 จำาแนกตามภาค

ภาค
2503 2513 2523 2533 2543

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทั่วประเทศ 24.9 22.1 24.7 22.0 24.9 22.8 26.0 23.5 27.3 24.0

กรุงเทพมหานคร 27.1 23.9 27.5 25.0 27.8 26.1 29.1 27.2 29.3 27.0

กลาง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) 

25.5 22.8 26.2 23.5 25.5 23.4 26.7 24.3 27.5 24.3

ใต้ 24.9 21.4 24.7 21.4 24.5 22.2 26.0 23.5 27.1 23.9

เหนือ 24.3 21.2 24.2 21.1 24.3 22.0 25.4 22.4 27 23.3

อีสาน 24.3 22.0 23.7 21.3 24.0 21.7 24.7 22.0 26.6 22.8

ที่มา: ชาย โพธิสิตา, 2552, คำานวณจากข้อมูลสำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, และ 2543
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จากตาราง 1 จะเห็นว่าเมื่อ พ.ศ. 2503 ชายไทยเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเมื่อมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ  

25 ปี และหญิงไทยเริ่มเมื่ออายุประมาณ 22 ปี แต่มาถึง พ.ศ. 2543 ชายไทยแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้น คือ  

27 ปี ขณะที่หญิงเริ่มเมื่ออายุเฉลี่ย 24 ปี (ขณะที่เขียนบทความนี้ยังไม่มีข้อมูลจากสำามะโนฯ พ.ศ. 2553)  

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปในทางที่ประชากรชายและหญิงแต่งงาน

เมื่ออายุสูงขึ้น แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างภาคอย่างเห็นได้ชัด คือในภาคที่มีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ

และสังคมสูง อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสก็สูง แสดงว่าการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวนั้นเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนอง 

ต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

ในดา้นความแพรห่ลายของการแตง่งาน ซึง่ในทีน่ีก้ำาหนดจากสดัสว่นของชายและหญงิทีย่งัไมเ่คยแตง่งาน

ในกลุ่มอายุต่างๆ (ในที่นี้แสดงเฉพาะกลุ่มอายุ 30 - 34 ปีจนถึงกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี) ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า 

ความแพร่หลายของการแต่งงานมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เพราะสัดส่วนผู้ที่ยังโสดอยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 

30 - 34 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2543 และแนวโน้มการเพิ่มก็เหมือนกันทั้งเพศชายและ

เพศหญิง ซึ่งแสดงว่าชายและหญิงจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ชะลอหรือเลื่อนการแต่งงานออกไป จนอายุสูงขึ้น 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าชายและหญิงเหล่านี้ (อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง) มีแนวโน้มที่จะครองโสดไปตลอดชีวิต 

ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนผู้ที่ยังโสดอยู่ในกลุ่มอายุ 40 - 44 ปี และ 45 - 49 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นมาตลอด (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนชายและหญิงที่ยังไม่แต่งงานในกลุ่มอายุตั้งแต่ 30 - 34 ปี  

ถึงกลุ่มอายุ 45 - 49 ปี
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รูปแบบของการจับคู่อยู่กันเป็นสามีภรรยาก็ดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไป แต่เดิมมา ชาย - หญิงจะอยู่กินกัน

ฉันท์สามีภรรยาได้ต้องแต่งงานกันตามประเพณีก่อน คู่ที่แต่งงานกันแล้วส่วนหนึ่งมีการจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมาย แต่ทุกวันนี้เริ่มมีการอยู่กินกันแบบใหม่เกิดขึ้น คืออยู่กินกันก่อนแล้วจึงแต่งทีหลัง หรือมิฉะนั้น 

ก็อยู่กินกันโดยไม่แต่งเลย (cohabitation) คู่ที่อยู่กินกันเช่นนั้นส่วนหนึ่งเมื่อไม่พอใจจะอยู่กันต่อไป ก็แยกกัน 

การอยู่กันในรูปแบบดังกล่าวนี้ทำาให้ความหมายของการแต่งงานเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม และนับเป็นการท้าทาย

สถาบันครอบครัวรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความจำากัดด้านข้อมูลจึงเป็นการยากที่จะชี้ชัดว่า 

ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดแล้วในด้านนี้ 

การณ์เป็นเช่นนี้ ถ้า ยุคทองของการแต่งงาน (Kuijsten, 1995) หมายถึงการที่ชายหญิงเริ่มมีชีวิต

ครอบครัวเมื่ออายุยังน้อย และทุกคน (หรือเกือบทุกคน) ได้แต่งงาน คือ มีครอบครัวของตัวเอง สังคมไทย 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเริ่มเคลื่อนออกจาก “ยุคทองของการแต่งงาน” แล้ว แม้การแต่งงานอาจจะ 

ยังมีความสำาคัญในชีวิตของคนส่วนมากอยู่ แต่ความคิดและพฤติกรรมของชายและหญิงในเรื่องนี้ได้เริ่ม 

เปลี่ยนไปแล้ว 

แนวโน้มการชะลอแต่งงานและการครองโสดถาวร จะดำาเนินไปอีกนานเท่าใดและจะไปถึงจุดใด  

คงพยากรณ์ได้ยาก อาจเป็นไปได้ว่า ในอนาคตเมื่อแนวโน้มในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับหนึ่งแล้ว อาจเกิด

กระแสหมุนกลับสู่การแต่งงานในอายุที่น้อยลงอีกก็ได้ ประสบการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสังคมตะวันตก

บางประเทศ (กรณีของออสเตรเลีย ดู - Santov and Bracher, 1994) ในสังคมไทยเองก็เริ่มมีปรากฏการณ์ 

ที่นักวิชาการบางท่านพบว่ามี “เด็กวัยรุ่น” ในชนบทบางท้องถิ่นแต่งงานกันมากขึ้น เนื่องจากการเริ่ม 

มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งนำาไปสู่การตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม ในที่สุดวัยรุ่นจำานวนหนึ่งก็ถูกผู้ใหญ่ 

จัดการให้ “แต่งกัน” เสีย อย่างน้อยก็เป็นการตัดปัญหาบางอย่างที่อาจจะตามมา และเพื่อรักษาหน้าตา 

ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วย (กิติยวดี สีดา, ดุษฎี อายุวัฒน์ และ มณีมัย ทองอยู่, 2551) 

2) การปฏิวัติทางภาวะเจริญพันธุ์

การเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนไมไ่ดเ้กดิขึน้ในเรือ่งการแตง่งานอยา่งเดยีว แตใ่นดา้นพฤตกิรรมการมบีตุรของ

สามภีรรยากเ็ปลีย่นไปดว้ย ยอ้นไปเมือ่ 40 - 50 ปกีอ่นหนา้นี ้สามภีรรยาไทยมลีกูมาก โดยเฉลีย่แลว้ครอบครวั

หนึ่งๆ มีลูก 6 - 7 คน แต่ปัจจุบันจำานวนลูกต่อคู่แต่งงานได้ลดลงไปมา อย่างน้อยก็เริ่มลดมาตั้งแต่ปี 2517 

โดยในตอนแรกๆ ก็ลดลงเพราะนโยบายวางแผนครอบครัวที่เข้มข้นและได้ผลดี แต่มาในช่วงหลังนี้ เป็นเพราะ

คนสว่นมากเหน็ความสำาคญัของการมลีกูจำานวนนอ้ย การจำากดัจำานวนบตุรใหเ้หลอืเพยีง 1 - 2 คนจงึแพรห่ลาย

ไปในทกุระดบั และเกอืบทกุเขตพืน้ที ่ภาวะเจรญิพนัธุข์องหญงิไทยทีแ่ตง่งานแลว้ไดล้ดลงต่ำากวา่ระดบัทดแทน 

(คือต่ำากว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ระดับ 2.1) อย่างน้อยก็ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา (รูปที่ 2) จนกระทั่ง 

ในปี 2550 อัตราเจริญพันธุ์รวมได้ลดลงมาที่ระดับ 1.6 (ปราโมทย์ ประสาทกุล และสุทธิดา ชวนวัน, 2552) 

และล่าสุดในการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมปี 2554 อัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ที่ระดับ  

1.5 (สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) การเปลี่ยนแปลงขนาดครอบครัวของไทย จากการมีลูก 

หลายคนเป็นครอบครัวขนาดเล็ก เกิดข้ึนภายในเวลาอันส้ัน นักวิชาการบางท่านเรียกปรากฏการณ์น้ีว่าเป็น 

การปฏวิตัดิา้นการมบีตุร หรอืการปฏวิตัภิาวะเจรญิพนัธุ ์(Knodel, Chamratrithirong, & Debavalaya, 1987) 
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รูปที่ 2: อัตราเจริญพันธุ์รวมของหญิงไทย พ.ศ. 2507 - 2550
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ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และศุทธิดา ชวนวัน, 2552

แมว้า่การมบีตุรจะยงัเปน็เปา้หมายสำาคญัอยา่งหนึง่ของชายและหญงิทีแ่ตง่งานแลว้สว่นใหญ ่แตก่ก็ลา่ว

ได้ว่า ทุกวันนี้คงจะยากยิ่งที่จะหาคู่สามีภรรยาที่อยากมีลูกหลายคนเหมือนอย่างที่คนรุ่นก่อนๆ เคยปฏิบัติมา 

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในบางส่วนของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาสูงหรือที่ทำางานประเภท 

งานวิชาชีพ ซึ่งแต่งงานโดยไม่ต้องการมีบุตร แม้ว่าสถิติในเรื่องนี้อาจจะยังไม่มากและยังไม่ชัดเจนนัก  

แต่แนวโน้มดูเหมือนจะดำาเนินไปอยู่อย่างเงียบๆ 

การปฏวิตัภิาวะเจรญิพนัธุน์ัน้เกดิขึน้ไดก้เ็พราะมกีารจำากดัจำานวนบตุรอยา่งแพรห่ลายและมปีระสทิธภิาพ 

ในตอนแรกๆ เหตุผลสำาคัญอย่างหนึ่งของการจำากัดจำานวนบุตร ก็เพื่อให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูที่ดี เป็นบุตรที่มี

คุณภาพ แม้ว่าในปัจจุบันเหตุผลข้อนี้จะยังคงอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มว่าได้เกิดค่านิยมอย่างใหม่ขึ้นในหมู่ชายหญิง 

ที่แต่งงานแต่ไม่ต้องการมีบุตร เป็นค่านิยมที่เน้นประโยชน์อันสามีภรรยาจะพึงได้รับจากการไม่มีลูกเป็นหลัก 

นั่นคือ ความมีอิสระจากภาระการที่ต้องเลี้ยงลูก เพื่อที่ทั้งคู่จะมีเวลาให้แก่กันและกันมากขึ้น และเพื่อทุ่มเท

เพื่อการบรรลุจุดหมายในชีวิตและการงานส่วนตัวของแต่ละคน ชายหญิงที่แต่งงานกันโดยไม่ต้องการมีบุตร 

เช่นนี้มีจำานวนเท่าไร ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แต่ที่แน่ๆ คือคงจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็อาจเป็นส่วนน้อยที่ 

คนส่วนใหญ่จะเอาอย่างได้ เพราะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางถึงชั้นสูงของสังคม และถ้าเป็นเช่นนั้น จุดเริ่มต้นของ 

การ “ปฏิวัติภาวะเจริญพันธุ์รอบที่สอง” อาจกำาลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ อยู่ก็ได้
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3) การแต่งงานเปราะบางมากขึ้น

จากสถิติการจดทะเบียนหย่าซึ่งรวบรวมโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แสดงให้เห็นว่า  

การหยา่รา้ง อนัเปน็อาการสำาคญัของความเปราะบางของการแตง่งาน มแีนวโนม้สงูขึน้มาตลอดชว่งเวลาระหวา่ง 

พ.ศ. 2536 ถงึ 2552 ทีม่กีารเกบ็สถติเิรือ่งนี ้(รปูที ่3) แตข่อ้มลูนีก้ค็วรดเูพยีงเพือ่ใหเ้หน็วา่แนวโนม้เปน็อยา่งไร

เท่านั้น จะใช้เป็นตัวบอกระดับและอัตราของการหย่าร้างจริงๆ อาจจะไม่เหมาะ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เชื่อว่า

ยังไม่ครอบคลุมการหย่าร้างที่เกิดขึ้นจริงได้ทั้งหมด ทั้งนี้ก็เพราะข้อเท็จจริงที่ว่า คู่สามีภรรยาที่ไปจดทะเบียน

หย่า (ซึ่งเป็นรายที่รวมอยู่ในสถิติที่แสดงนี้) นั้น จะมีเฉพาะคู่ที่มีการจดทะเบียนสมรส (เมื่อตอนที่แต่งงานกัน) 

เท่านั้น คู่ที่ไม่มีการจดทะเบียนสมรส เมื่อหย่ากันก็ไม่ต้องจดทะเบียนหย่า 

แต่การจดทะเบียนสมรสของคู่แต่งงานทุกกลุ่มอายุในประเทศไทยนั้น เท่าที่มีการศึกษามีประมาณ 

ร้อยละ 60 ของการแต่งงานทั้งหมดเท่านั้น (Chayovan, 1989) เมื่อเป็นเช่นนั้น ตัวเลขการจดทะเบียนหย่า 

ที่มีอยู่จึงบอกได้เพียงแนวโน้ม ส่วนจำานวนและอัตราการหย่าที่เกิดขึ้นจริงๆ ในแต่ละปียังไม่มีข้อมูลที่บอกได้

ชัดเจน แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเวลาที่เรามีข้อมูล (พ.ศ. 2536 - 2552) นั้น การจดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้น 

ขณะที่การจดทะเบียนสมรสกลับลดลง ทำาให้อัตราส่วน (ratio) การจดทะเบียนหย่าต่อการจดทะเบียนสมรส

ในแต่ละปีสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ในช่วง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2552 อัตราส่วนการจดทะเบียนหย่าต่อ 

การจดทะเบียนสมรส ซึ่งคำานวณจากข้อมูลในรูปที่ 3 เท่ากับ 32.6, 34.2 และ 36.3 ตามลำาดับ 

รูปที่ 3: จำานวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่า พ.ศ. 2536 - 2552
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ที่มา: งานทะเบียนครอบครัว กรมการปกครอง

ถา้แนวโนม้ในภาพรวมเปน็อยา่งทีแ่สดงในรปูที ่3 นี ้กค็งแปลความไดว้า่ในปจัจบุนัความสมัพนัธร์ะหวา่ง

คู่แต่งงานดูเหมือนจะเปราะบางมากขึ้น จึงมีสามีภรรยาที่หย่ากันมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาของการหย่า 

ที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ เชื่อว่าอย่างน้อยจะเป็นปัญหาทั้งในระดับครอบครัวและในระดับสังคม 
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2. การเปลี่ยนแปลงครัวเรือน

คำาถามสำาคัญการในการอภิปรายต่อไปนี้คือ ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ได้เกิดการเปลี่ยนผ่าน 

ทั้งทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างมาก การอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าเป็นครัวเรือนในสังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเปลี่ยนอย่างไร เพื่อตอบคำาถามนี้ เราจำาเป็นต้องสำารวจดูว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ครัวเรือนไทยเป็นอย่างไร และที่เป็นมาแล้วในอดีตเป็นอย่างไร 

คำาสำาคัญที่จะทำาให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่าย คือ โครงสร้างครัวเรือน ซึ่งเป็นลักษณะที่กำาหนดได้จากประเภท

ของบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันมีเฉพาะรุ่น

พ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อแม่ 

และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า) ในปัจจุบันครัวเรือน

สองประเภทนี้รวมกันแล้วคิดเป็นเกือบร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด จึงอาจเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายๆ  

ได้ว่าเป็น ครัวเรือนกระแสหลัก เพราะเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยส่วนใหญ่ที่สุด 

อยา่งไรกต็าม การแบง่ประเภทครวัเรอืนตามโครงสรา้งทีก่ลา่วขา้งตน้ อาจจะทำาใหไ้ดภ้าพทีไ่มค่รอบคลมุ

ถึงความหลากหลายที่มีอยู่จริงทั้งหมด เนื่องจากในความเป็นจริง บุคคลซึ่งเป็นส่วนประกอบของครัวเรือนนั้น

อาจมมีากจนการจำาแนกตามโครงสรา้งขา้งตน้ไมอ่าจครอบคลมุไดห้มด เชน่ บางครวัเรอืนอาจมเีฉพาะรุน่ปูย่า่/

ตายาย กับรุ่นหลาน หรืออาจมีคนอยู่ด้วยกันหลายคน แต่คนเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกันเลย 

หรือบางกรณีอาจมีสมาชิกอาศัยอยู่เพียงคนเดียว ครัวเรือนในกลุ่มหลังนี้ ยังไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ เนื่องจาก

เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ค่อนข้างใหม่ ในที่นี้ จะขอเรียกครัวเรือนเหล่านั้นรวมๆ ว่า ครัวเรือนพิเศษ แม้จะ

เปน็สว่นนอ้ย ครวัเรอืนเหลา่นัน้กม็คีวามสำาคญัทีบ่อกใหท้ราบถงึลกัษณะการเปลีย่นแปลงในชว่งเวลาทีผ่า่นมา

ไดร้ะดบัหนึง่ เทา่ทีม่ตีวัเลขครวัเรอืนเหลา่นีร้วมกนัแลว้คดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 10 - 12 ของทัง้หมด ในปจัจบุนั

1) ครัวเรือนกระแสหลักเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ที่ผ่านมานักวิชาการไทยส่วนมากเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนมักจะสรุปคล้ายๆ กันว่า ในอดีต

คนไทยสว่นใหญอ่ยูก่นัเปน็ครวัเรอืนใหญ ่มสีมาชกิหลายรุน่อาย ุอยูอ่าศยัและทำามาหากนิรวมกนั เปน็ครวัเรอืน

ขยาย ต่อมาเมื่อมีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้

ครัวเรือนเล็กลง มีสมาชิกน้อยคน และโครงสร้างครัวเรือนเปลี่ยนเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้น (เช่น โสภา 

ชปีลมันน์, สมบัติ สุพพัตชัย และประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ, 2534: 12; นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, 2539: 64; 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, 2518: 56; อมรา สุนทรธาดา และสุพัตรา เลิศชัยเพชร, 2552: 

90; กุศล สุนทรธาดา, 2552: 107) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูในรายละเอียดแล้ว พบว่า ท่านที่สรุปเช่นนี้จึงไม่ได้ให้หลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด 

ข้อสรุปดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่ “อ้าง” หรือฟังต่อๆ กันมา เป็นหน้าที่ของผู้สนใจที่จะทำาการสืบค้นว่า 

มีหลักฐานมากน้อยเพียงใดที่สนับสนุนข้อสรุปว่า ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากครัวเรือนขยายเป็น 

ครัวเรือนเดี่ยว 
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อสรุปที่ว่าครัวเรือนเปลี่ยนจากรูปแบบครัวเรือนขยายเป็นครัวเรือนเดี่ยวนั้น  

บังเอิญสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่ William Goode (1918 - 2003) ศาสตราจารย์ทาง

สังคมวิทยาชาวอเมริกัน เสนอไว้เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้วในหนังสือเรื่อง World Revolution and Family  

Patterns (Goode, 1963, 1968) สาระสำาคัญของทฤษฎีนี้คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่

การเป็นอุตสาหกรรม (industrialization) จะทำาให้ครัวเรือนเปลี่ยนจากการมีรูปแบบเป็นครัวเรือนขยายเป็น 

ครัวเรือนเดี่ยว เหตุผลก็เพราะเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมนั้นมีพลังหลายอย่างที่ทำาให้ครัวเรือนขยายเป็น 

รูปแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเน้นความคล่องตัวของบุคคล เรียกร้องให้คน

มีความเป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือ เป็นปัจเจก อุดมการณ์เช่นนี้คือสิ่งที่ William Goode เชื่อว่า 

อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นครัวเรือนขยายสู่การเป็นครัวเรือนเดี่ยวในสังคมตะวันตกปัจจุบัน  

นัยของทฤษฎีของ William Goode ก็คือ วันหนึ่งถ้าเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกกลายเป็นอุตสาหกรรม 

ไปหมด ครัวเรือนในสังคมต่างๆ ทั่วโลกก็จะกลายเป็นครัวเรือนเดี่ยวโดยทั่วกัน จึงมีผู้ขนานนามทฤษฎีนี้ว่า 

“ทฤษฎีการปรับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัว” (convergence theory of family change) 

ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของ William Goode แต่หลักฐานคือสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้

เราเข้าใจเรื่องนี้ หากปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ สิ่งที่เราเสนอก็ไม่ได้ต่างไปจากความเชื่อที่อ้างต่อๆ กันมา 

ดังนั้นขอให้เราดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างครัวเรือนไทยที่รวบรวมและประมวลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ กัน  

ซึ่งดำาเนินการโดยสำานักงานสถิติแห่งชาติ ดังที่ให้ไว้ใน รูปที่ 4 

รูปที่ 4: โครงสร้างครัวเรือนไทย พ.ศ. 2523 - 2551
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หมายเหตุ: 1) พ.ศ. 2523 - 2543 ประมวลจากข้อมูลสำามะโนประชากรและเคหะ
  2) พ.ศ. 2546 - 2551 ประมวลจากข้อมูลการสำารวจภาวะการทำางานของประชากร ไตรมาส 3 

ที่มา: สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2549: 20; 2551: 18; 2552: 10.
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ภาพรวมที่ได้จากข้อมูลในรูปที่ 4 คือ ในช่วงเวลาประมาณ 30 ปีมานี้ (คือย้อนไปในอดีตอันไม่ไกลนัก) 

ครัวเรือนเดี่ยวลดลงจากประมาณร้อยละ 70 เหลือประมาณร้อยละ 53 ขณะที่ครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้นจาก

ประมาณร้อยละ 25 เป็นประมาณร้อยละ 36 และครัวเรือนพิเศษ (ซึ่งในที่นี้รวมเอาครัวเรือนที่มีสมาชิก 

คนเดียว ครัวเรือนผู้สูงอายุและเด็ก ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุ และครัวเรือนที่สมาชิกไม่ใช่ญาติกัน)  

เพิม่จากรอ้ยละ 4 เปน็รอ้ยละ 12 ถา้ถอืตามขอ้มลูนี ้สิง่ที ่“ทฤษฎกีารปรบัเขา้เปน็หนึง่เดยีวกนัของครอบครวั” 

ที่ William Goode เสนอไว้ ก็ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนไทยไม่ได้ ทั้งนี้เพราะว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว

นีส้งัคมไทยมกีารพฒันาเศรษฐกจิเปน็แบบอตุสาหกรรมมากขึน้พอสมควรแลว้ ถา้วา่กนัตามทฤษฎขีอง William 

Goode สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวควรจะเพิ่มขึ้น แต่นี่กลับตรงกันข้าม 

ทางหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้คือ ลองตั้งสมมติฐานขึ้นมาใหม่ ในที่นี้ผู้เขียนตั้งสมมติฐานว่า: ครัวเรือนไทย

แต่ดั้งเดิมส่วนใหญ่ไม่ใช่ครัวเรือนขยาย แต่เป็นครัวเรือนเดี่ยว ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากร  

คือคนมีลูกน้อยลง ขณะที่ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงาน (post - nuptial residence)  

ที่มีมาแต่ดั้งเดิมของคนไทยยังไม่ได้เปลี่ยนไปในสาระสำาคัญ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจำานวนลูกที่ลดลง

กับธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องที่อยู่อาศัยหลังแต่งงานที่ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ มีผลทำาให้สัดส่วนครัวเรือน

เดี่ยว (ซึ่งเคยเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยส่วนใหญ่) ลดลง ขณะที่ครัวเรือนขยายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพร้อมกัน

นั้น พลังของกระแสความทันสมัย (modernization) ก็ทำาให้เกิดรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างใหม่ขึ้น ซึ่งในที่นี ้

ผู้เขียนเรียกว่าครัวเรือนพิเศษ 

สมมติฐานข้างต้น มีคำาอธิบายดังต่อไปนี้: เบื้องต้นควรเข้าใจก่อนว่า ธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการ 

ทีอ่ยูอ่าศยัหลงัแตง่งานของคนไทยสว่นใหญ ่นยิมใหล้กูผูห้ญงิทีแ่ตง่งานแลว้พาสามเีขา้มาอยูใ่นครวัเรอืนพอ่แม่

ของตนเปน็การชัว่คราว สว่นลกูผูช้ายเมือ่แตง่งานแลว้นยิมใหแ้ยกออกไปอยูก่บัฝา่ยภรรยา ระยะเวลาทีล่กูสาว

อยู่กับพ่อแม่นั้นจะสั้นหรือยาวอาจต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือนและแต่ละท้องถิ่น ในบางท้องถิ่นคู่สมรสใหม่

อยู่ในครัวเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนเกิดบุตรคนแรก หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย ก่อนจะย้ายออกไปสร้าง 

ครัวเรือนของตน (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) หรือมิฉะนั้นลูก (ผู้หญิง) คนที่แต่งงานก่อนจะแยกครัวเรือนออกไป 

เมือ่นอ้งสาวคนถดัไปแตง่งาน สำาหรบัลกูทีแ่ยกครวัเรอืนออกไปสว่นใหญพ่อ่แมก่จ็ะแบง่ทีท่ำากนิใหต้ามสมควร

แก่ฐานะ และบ่อยครั้งพ่อแม่ก็แบ่งที่ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของพ่อแม่นั้นเอง 

ลูกผู้หญิงส่วนใหญ่ปฏิบัติดังกล่าวมานี้ จนกระทั่งเหลือคนหนึ่งที่ไม่ต้องย้ายออกจากครัวเรือนพ่อแม่  

ลูกคนนั้นคือคนที่จะอยู่กับพ่อแม่และดูแลท่านตลอดไปจนชีวิตหาไม่ นักมานุษยวิทยาเรียกธรรมเนียมปฏิบัติ

เช่นนี้ว่า ระบบจัดการที่อยู่อาศัยแบบ มาตาลัย (matrilocal residence) ขอให้สังเกตว่าธรรมเนียมปฏิบัตินี้

อนุญาตให้ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น (โดยมากเป็นลูกสาว) อยู่กับพ่อแม่อย่างถาวรหลังการแต่งงาน (ทำาให้ 

ครัวเรือนเดิมของพ่อแม่เป็นครัวเรือนขยาย) ส่วนคนอื่นๆ อยู่เป็นการชั่วคราว ถึงเวลาก็แยกออกไปสร้าง 

ครัวเรือนของตนเองต่างหาก เป็นครัวเรือนเดี่ยว ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เหมือนกันในทุกภาคของไทย จะต่างกัน

บ้างก็เฉพาะในด้านความเคร่งครัด เช่น คนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติในเรื่องนี้ 

ค่อนข้างเคร่งครัดกว่าในภาคกลางและภาคใต้ (Potter, 1976)



35การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?

เชือ่วา่ธรรมเนยีมปฏบิตันิี ้คงจะมมีานานตัง้แตส่มยัอยธุยา และยงัปฏบิตักินัอยูจ่นถงึปจัจบุนั อยา่งนอ้ย

ก็ในชนบท มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์ เอกอัครราชทูตสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่เข้ามา 

เจริญพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เล่าเรื่องการแต่งงานของชาวสยามไว้ในจดหมายเหตุ

ของเขา ซึ่งเขียนในราว พ.ศ. 2231 ว่า 

“...งานนี้จัดขึ้นที่บ้านฝ่ายเจ้าสาว ซึ่งเจ้าบ่าวต้องเอาเป็นธุระปลูกโรงสำาหรับทำาพิธีขึ้นหลังหนึ่ง 

โดยเฉพาะ ในบริเวณที่ห่างออกไปจากเรือนใหญ่ และจากที่นั่นก็นำาคู่บ่าวสาวไปสู่เรือนหอซึ่ง 

ตั้งอยู่โดดเดี่ยวอีกหลังหนึ่ง เป็นภาระของเจ้าบ่าวที่จะต้องปลูกสร้างขึ้นด้วยทุนรอนของตนเอง

เหมือนกัน เรือนหอตั้งอยู่ภายในรั้วไม้ไผ่ภายในบริเวณบ้านบิดามารดาของฝ่ายหญิง คู่แต่งงาน

ใหมจ่ะพำานกัอยูท่ีเ่รอืนหอนี ้3 - 4 เดอืน แลว้จงึแยกออกไปปลกูเรอืนอยูใ่นทีแ่หง่ใหมต่ามใจชอบ

ของตนเองต่อไป” (เดอ ลา ลูแบร์, 2510: 163 - 64, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร - - เน้น

ความด้วยตัวเอนโดยผู้เขียน) 

ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้มีหลักฐานปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ 

(2527: 24) กล่าวถึงบันทึกของสังฆราชปาเลอกัวร์ (Jean - Baptiste Pallegoix, 1805 - 1862) ชาวฝรั่งเศส

ซึ่งเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในประเทศสยามระหว่าง พ.ศ. 2372 - 2381 (สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น) ว่า  

“หลังพิธีแต่งงานแล้ว คู่สมรสจะอยู่ในเรือนของฝ่ายหญิงเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งหรือสองเดือน ก่อนแยก

ไปอยู่ต่างหาก” 

เสฐยีรโกเศศ (พระยาอนมุานราชธน, พ.ศ. 2431 - 2512) กลา่วถงึประเพณเีนือ่งในการแตง่งานบา่วสาว 

ในหนังสือ ประเพณีปลูกเรือน - แต่งงาน ว่า: 

“....ในท้องถิ่นที่อยู่นอกกรุง นอกเมืองออกไป ยังเหลือเค้าให้เห็นอยู่ว่าเจ้าบ่าวต้องไปอยู่บ้าน 

เจ้าสาว ที่เจ้าสาวจะไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวไม่ใคร่มี เพราะถือว่าเป็นที่อับอายขายหน้าแก่เจ้าสาว  

ทางภาคอีสานมีภาษิตว่า เอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่าปานเอาข้าวมาใส่เล้าใสเยีย คือถ้าชาย

ไปอยู่บ้านหญิงดี ถ้า เอาลูกสะใภ้มาเลี้ยงปู่ย่าปานเอาผีห่ามาใส่เรือนใส่ชาน คือหญิงไปอยู่บ้าน

ชายไมด่ ี... ผูท้ีแ่ตง่งานแลว้กเ็ทา่กบัพน้อกพอ่แม ่และแยกครวัไปทำากนิตามลำาพงัของตนระหวา่ง

ผัวเมีย จึงต้องมีเรือนเป็นสัดส่วนของตน เหตุนี้ ผู้ที่แต่งงานแล้วหรือเอาผัวเอาเมียแล้ว จึงเรียก

ว่ามีเรือน หรือมีเหย้ามีเรือน เป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว” (2512:140 - 141) 

รายงานการวิจัยของนักมานุษยวิทยาจำานวนมากที่ศึกษาชนบทไทยในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา  

ก็ยืนยันความมีอยู่จริงของธรรมเนียมปฏิบัตินี้ (เช่นงานของ Mizuno, 1968; Foster, 1975; Potter, 1977) 

จึงแทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การที่คู่แต่งงานใหม่อยู่กับครัวเรือนฝ่ายภรรยาก่อนแล้วจึงแยกออกไปมีครัวเรือน

ของตนต่างหาก (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) ประเด็นสำาคัญอยู่ที่ว่าการให้ลูกที่แต่งงานแล้วคนหนึ่ง (ส่วนมาก 

เป็นลูกสาว) อยู่เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ไปตลอดนั้น ยังเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันอยู่แม้ในปัจจุบัน 



36 ประชากรและสังคม 2554

คำาถามคือ ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวนี้ ทำาให้ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเดี่ยวมาแต่ดั้งเดิม  

ดังที่ตั้งเป็นสมมติฐานไว้ข้างต้น ได้อย่างไร

คำาตอบจะชัดเจนเมื่อนำาเอาปัจจัยทางประชากรเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่ 

คนไทยส่วนใหญ่ในอดีตมีลูกมาก (ในอดีตลูก 6 - 7 คน เป็นเรื่องธรรมดา) ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้เมื่อลูก 

ทุกคนแต่งงานและ “มีเรือน” กันแล้ว ทำาให้ครัวเรือนเดี่ยวมีสัดส่วนมากกว่าครัวเรือนขยาย ยิ่งมีลูกมากเท่าไร 

สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวยิ่งจะมากเท่านั้น ทั้งนี้เพราะในที่สุดแล้วลูกทุกคนจะต้องแยกออกไปตั้งครัวเรือนของ

ตนเองต่างหาก แยกไปจากครัวเรือนของพ่อแม่ (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) มีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น (ส่วนใหญ ่

คือลูกสาว) ที่คงอยู่กับพ่อแม่ต่อไปหลังจากแต่งงาน ทำาให้ครัวเรือนของพ่อแม่เป็นครัวเรือนขยายไปจนกระทั่ง

พ่อแม่เสียชีวิต 

ภายใตส้ถานการณเ์ชน่นัน้ ถา้ครวัเรอืนหนึง่มลีกู 5 คน เมือ่ลกูทกุคนแตง่งาน และปฏบิตัติามธรรมเนยีม

นีอ้ยา่งเครง่ครดั ในระยะยาวจะเกดิมคีรวัเรอืนเดีย่ว 4 ครวัเรอืน แตค่รวัเรอืนขยายมเีพยีงครวัเรอืนเดยีวเทา่นัน้ 

(อัตราส่วน 4: 1) โดยนัยนี้ ถ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครัวเรือนทั้งสิ้น 100 ครัวเรือน และครัวเรือนเหล่านี ้

มีลูกโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 5 คน ในระยะยาว เมื่อทุกคนแต่งงานและปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้เหมือกันหมด  

ก็จะมีครัวเรือนเด่ียวร้อยละ 80 (เท่ากับ 400 ครัวเรือน) และครัวเรือนขยายร้อยละ 20 (เท่ากับ 100 ครัวเรือน)  

นั่นคือ ครัวเรือนเดี่ยวเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น

อยา่งไรกต็าม สดัสว่นทีพ่บไดจ้รงิๆ นัน้ ไมน่า่จะตรงตามนีเ้สยีทเีดยีว ทัง้นีเ้พราะในชวีติจรงินัน้ ทกุอยา่ง

ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์อย่างเข้มงวดขนาดนั้น เนื่องจากพ่อแม่ทั้งหมดไม่ได้มีลูกพร้อมกัน 

บางคูอ่าจไมม่ลีกู ลกูบางคนอาจไมแ่ตง่งาน หรอืบางครวัเรอืนพอ่แมอ่าจเสยีชวีติตัง้แตล่กูยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน ฯลฯ 

ทั้งหมดนี้จะเรียกว่าเป็นปัจจัยทางประชากร (demographic factors) ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ

และสังคมอีกมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งหมดล้วนมีผลต่อสัดส่วนของครัวเรือนประเภทต่างๆ ในชุมชนได้  

ในทีส่ดุแลว้สดัสว่นอาจจะผดิไปจากทีก่ลา่วขา้งตน้บา้ง แตไ่มว่า่จะผดิไปอยา่งไร ถา้ตราบใดทีค่นทีแ่ตง่งานแลว้

ส่วนใหญ่ยังถือ ระบบมาตาลัย เป็นหลักปฏิบัติในการจัดการที่อยู่หลังแต่งงาน ภาพรวมในสังคมก็จะมีสัดส่วน

ครวัเรอืนเดีย่วสงูกวา่ครวัเรอืนขยาย นีอ่าจจะเปน็สถานการณท์ีเ่กดิขึน้มาแลว้ในสงัคมไทยตัง้แตส่มยัโบราณมา 

นั่นแปลว่า แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ครัวเรือนเดี่ยวมีมากกว่าครัวเรือนขยาย 

ยงัไมม่คีวามพยายามอยา่งจรงิจงัทีจ่ะตอบคำาถามวา่ สดัสว่นทีใ่กลค้วามจรงิทีส่ดุระหวา่งครวัเรอืนเดีย่ว

กับครัวเรือนขยายในสังคมไทยน่าจะเป็นเท่าไร แต่ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามศึกษาเรื่องนี้ ผลที่ได้จริงๆ ก็จะ

ไมใ่ชต่วัเลขเดยีวอยา่งแนน่อน เนือ่งจากสดัสว่นจะผนัแปรไปตามปจัจยัทางประชากรเศรษฐกจิและสงัคม Jack 

Potter (Potter, 1976) รวบรวมตวัเลขจากการศกึษาชมุชนในประเทศไทย โดยนกัมานษุยวทิยาในชว่งทศวรรษ 

1960 - 1970 พบว่า สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวที่ต่ำาที่สุดในชุมชนเหล่านั้นคือร้อยละ 53 สูงที่สุดคือร้อยละ 70 

นัน่คอื สว่นใหญข่องครวัเรอืนในชมุชนเหลา่นัน้เปน็ครวัเรอืนเดีย่ว การวเิคราะหข์อ้มลูจากการสำารวจครวัเรอืน

ในประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ของ Harold Smith (1973) ก็ให้ข้อสรุปคล้ายกัน นั่นคือ ประมาณ 

2 ใน 3 ของครัวเรือนที่ทำาการสำารวจ (N = 850) เป็นครัวเรือนเดี่ยว Smith สรุปว่าครัวเรือนเดี่ยวนั้น 

ไมเ่พยีงแตจ่ะเปน็รปูแบบการอยูอ่าศยัในอดุมคตขิองคนไทยเทา่นัน้ แตย่งัเปน็รปูแบบครวัเรอืนทีแ่พรห่ลายทีส่ดุ

ในสังคมไทยด้วย
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ถ้าการณ์เป็นอย่างที่กล่าวมา เราจะอธิบายการลดลงของสัดส่วนครัวเรือนเดี่ยว ดังที่ปรากฏในรูปที่ 4 

ขา้งตน้อยา่งไร คำาตอบทีช่ดัเจนคอื เหตทุีค่รวัเรอืนเดีย่วลดลงเรือ่ยๆ ในปจัจบุนักเ็พราะจำานวนลกูทีคู่ส่ามภีรรยา

มีลดลง ขณะที่ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องที่อยู่หลังแต่งงานแบบมาตาลัยที่มีมาแต่ดั้งเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนไปอย่าง

สำาคัญ ถ้าธรรมเนียมนี้ยังไม่เปลี่ยน ขณะที่จำานวนลูกของสามีภรรยาส่วนใหญ่ลดลง ก็มีผลเพียงพอที่จะทำาให้

สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวลดลง ดังนั้น ถ้าครอบครัวหนึ่งมีลูก 3 คน และถ้าลูก 1 คนต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดไป

หลงัจากแตง่งานแลว้ อกี 2 คนแยกออกไปมคีรวัเรอืน (เดีย่ว) ของตนตา่งหาก กจ็ะทำาใหส้ดัสว่นครวัเรอืนเดีย่ว

ต่อครัวเรือนขยายเป็น 2: 1 แต่ถ้าครอบครัวหนึ่งๆ มีลูกเพียง 2 คน สัดส่วนก็จะเป็น 1: 1 ในสถานการณ์ 

เชน่นี ้ไมเ่พยีงแตส่ดัสว่นครวัเรอืนเดีย่วจะลดลงเทา่นัน้ แตส่ดัสว่นครวัเรอืนขยายกจ็ะเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่สอดคลอ้ง

กับแนวโน้มที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

2) การปรากฏขึ้นของ “ครัวเรือนพิเศษ” 

ครัวเรือนพิเศษในท่ีน้ีหมายถึงครัวเรือนท่ีไม่อาจจัดอยู่ในประเภท “ครัวเรือนกระแสหลัก” อย่างใดอย่างหน่ึง

ได้ การปรากฏขึ้นของครัวเรือนประเภทนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ค่อนข้างใหม่ ความรู้ของเราเกี่ยวกับ 

ครัวเรือนประเภทนี้ยังจำากัดอยู่มาก ความหลากหลายของรูปแบบการอยู่อาศัยประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใด 

จึงยังหาข้อสรุปไม่ได้ ครัวเรือนดังในรูปที่ 4 ที่ผู้เขียนเรียกรวมๆ ว่า “ครัวเรือนพิเศษ” นั้น หมายถึงครัวเรือน 

ที่มีสมาชิกคนเดียว ครัวเรือนที่สมาชิกไม่ได้เกี่ยวพันเป็นเครือญาติกัน รวมทั้งครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก

อยู่ด้วยกันด้วย (แต่ไม่รวมครัวเรือนที่มีเฉพาะสามีภรรยาอยู่กันตามลำาพัง ครัวเรือนประเภทนี้ สำานักงานสถิติ

แห่งชาติ อันเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในรูปที่ 4 จัดประเภทเป็นครัวเรือนเดี่ยวชนิดหนึ่ง) 

ตามข้อมูลที่มีอยู่ “ครัวเรือนพิเศษ” ได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นก็ได้ 

เพิ่มขึ้นช้าๆ เป็นร้อยละ 12 ใน พ.ศ. 2551 

เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ “ครัวเรือนพิเศษ” การนำาเสนอข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงเฉพาะจำานวน

และสัดส่วนของครัวเรือน 2 ประเภทต่อไปนี้ คือ (1) ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กอยู่ด้วยกัน และ  

(2) ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น โดยจะประมวลจากข้อมูลการสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือน พ.ศ. 2529 - 2552 ดังผลที่แสดงในรูปที่ 5 และรูปที่ 6 (ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กคือ  

ผู้ที่อายุต่ำากว่า 15 ปี)

แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในรูปแบบการอยู่อาศัย แต่ครัวเรือนทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้นก็มี 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคล้ายกัน คือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นช้าๆ แต่เพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ 

ผ่านมา ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็กอยู่ด้วยกันมีอยู่ในเขตชนบทมากกว่าในเขตเมือง (ร้อยละ 2.4 

เทียบกบัรอ้ยละ 1.8) แตส่ดัส่วนมแีนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยตัง้แต่ พ.ศ. 2550 เปน็ตน้มา (รูปที ่5) สว่นครวัเรอืน

ที่มีเฉพาะผู้สูงอายุก็เช่นกัน คือ โดยรวมแล้วในเขตชนบทมีสัดส่วนมากกว่าในเมือง แนวโน้มที่เป็นอยู่แสดงว่า

ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจและสังคมก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
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รูปที่ 5: ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2529 - 2552
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ที่มา: ประมวลจากข้อมูลการสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2529 - 2551 (ข้อมูลปรับน้ำาหนัก) 

รูปที่ 6: ครัวเรือนที่สมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ จำาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 2529 - 2551
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ที่มา: ประมวลจากข้อมูลการสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2529 - 2551 (ข้อมูลปรับน้ำาหนัก) 

สรุป: จุดเปลี่ยนครอบครัวและครัวเรือน จุดเปลี่ยนสังคมไทย (?) 

ประเทศไทยได้เดินทางเข้าสู่จุดเปลี่ยนด้านครอบครัวและครัวเรือนในห้วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สำาคัญทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 

กระแสการตืน่ตวัเกีย่วกบัจำานวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้เรว็เกนิไป นำาไปสูก่ระบวนการวางแผนครอบครวั ซึง่ตอ่มา

ประเทศไทยได้เข้าร่วมขบวนด้วยอย่างแข็งขัน ผลที่ตามมาคือ คนไทยมีลูกน้อยลง และครอบครัวไทยมีขนาด
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เล็กลง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาอันสั้น ประหนึ่งว่าเป็นการปฏิวัติ จนประเทศไทยถูกยกให้เป็น

กรณีตัวอย่างของความสำาเร็จด้านการคุมกำาเนิดในภูมิภาค และนี่คือจุดเปลี่ยนสำาคัญของครอบครัวไทย 

ฐานอันมั่นคงของจุดเปลี่ยนนี้ คือการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร ซึ่งทำาให้มีการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมครอบครวัอยา่งสำาคญั กลา่วคอื ไมเ่พยีงแตค่นไทยรุน่ใหมจ่ะมลีกูนอ้ยเทา่นัน้ แตก่ารเริม่ตน้ครอบครวั

หรือการแต่งงานก็ถูกชะลอออกไปมากขึ้นๆ ขณะที่จำานวนหนึ่งเลือกที่จะไม่เข้าสู่การมีชีวิตคู่อย่างที่คนทั่วไป

คาดหวงั และอกีหลายคนทีไ่ดล้ิม้รสของการอยูใ่นครอบครวัแลว้กลบัเลอืกทีจ่ะถอยหา่งออกจากความสมัพนัธ์

กับคู่ที่ตัวเองสร้างขึ้น โดยถือเอาความเป็นอิสระและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ทำาให้แนวโน้มการหย่าร้าง

สูงขึ้น ในภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้หมายถึงยุคทองของการแต่งงานเริ่มถูกท้าทาย นี่เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่ง  

ที่กำาลังรุกเข้ามาแรง และชัดเจนขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน

เปน็ทีป่ระจกัษแ์ลว้วา่ การเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้ในครวัเรอืน เชน่เดยีวกบัทีเ่กดิในมติติา่งๆ ของครอบครวั 

แต่ความรู้ของเรายังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทำาให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนอย่างไร เปลี่ยนจาก 

การที่แต่เดิมส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนขยายไปสู่การที่ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเดี่ยว หรือว่าเดิมจริงๆ ครัวเรือน 

ส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นครัวเรือนเดี่ยวอยู่แล้ว ต่อมาสัดส่วนค่อยๆ ลดลงมาอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

บทความนีเ้สนอสมมตฐิานและใชห้ลกัฐานเชงิประวตัศิาสตร ์เทา่ทีม่อียูบ่วกกบัปจัจยัทางประชากร เพือ่อธบิาย

ว่า ปัจจัยด้านจำานวนบุตร (ขนาดครอบครัว) และระบบการจัดการที่อยู่หลังแต่งงานแบบมาตาลัย (matrilocal 

residence) ที่มีมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งคู่แต่งงานใหม่จะอยู่กับครัวเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงชั่วคราวก่อน แล้วจึงแยก

ออกไปสร้างครัวเรือนของตนต่างหาก โดยให้ลูกเพียงคนเดียว (โดยมากคือลูกสาว) อยู่ในครัวเรือนกับพ่อแม่

ของตนอย่างถาวร ทำาให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากกว่าครัวเรือนขยาย จนกระทั่ง

เมือ่ 40 - 50 ปมีานี ้เมือ่คนไทยมลีกูนอ้ยกนัอยา่งแพรห่ลาย แตร่ะบบมาตาลยัยงัไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั สดัสว่น

ครัวเรือนเดี่ยวจึงเริ่มลดลง และอาจจะยังลดต่อไป ตราบเท่าที่ระบบมาตาลัยยังได้รับการปฏิบัติอยู่ 

ปัจจุบันรูปแบบการอยู่อาศัยมีความหลากหลายมากขึ้น ในจำานวนนี้ ที่มีนัยสำาคัญทางนโยบายได้แก่ 

ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำาพัง และครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและ 

ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน “ครัวเรือนพิเศษ” เหล่านี้เริ่มมีจำานวนที่เห็นได้ชัดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา 

และอาจเปน็ไปไดท้ีค่รวัเรอืนประเภทนีจ้ะทวจีำานวนมากขึน้ ภายใตส้ถานการณท์ีก่ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน

นั่นหมายความว่า จุดเปลี่ยนที่เริ่มขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้ จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สภาพ 

ทีอ่าจจะแตกตา่งออกไปในอนาคต แมห้ลายอยา่งในนัน้อาจจะยงัเชือ่มโยงอยูก่บัรปูแบบและความหมายเดมิที่

มมีาแตอ่ดตี แตห่ลายอยา่งอาจจะไมใ่ชส่ิง่ทีค่นไทยคุน้เคยกนันกั ทัง้ในดา้นรปูแบบและความหมาย ทัง้หมดนัน้ 

คือธรรมชาติและนิยามแท้จริงของความเปลี่ยนแปลง
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เพศวิถีที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป 

ในสังคมไทย

Sexuality Transition in Thai Society

กฤตยา อาชวนิจกุล  Kritaya Archavanitkul 1

บทคัดย่อ

บทความนี้อภิปรายถึงเพศวิถีที่กำาลังเปลี่ยนไปและไม่เปลี่ยนไปในสังคมไทย ที่เปลี่ยนไปมี 4 เรื่องคือ (1) เพศสัมพันธ์ 
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายไทย (2) เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ (3) การค้า
บริการทางเพศที่เปลี่ยนไป และ (4) เพศศึกษาที่เปลี่ยนไป ส่วนเพศวิถีที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา  
คือ การควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้หญิงยังเสี่ยง 
ที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทำาแท้งที่ปลอดภัยได้  
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า มาจากบริบทสังคมการเมือง 3 เรื่องคือ (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 นำามาสูเ่สรภีาพทางการเมอืงและเสรภีาพเพศวถิ ี(2) การระบาดของเอชไอว/ีเอดสแ์ละการเตบิโต
ของภาคประชาสังคม (ประมาณหลัง พ.ศ. 2530) และ (3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  
ซึ่งแต่ละบริบทได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศของปัจเจกบุคคลด้วย

Abstract

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

1 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. ว่าด้วยความหมายของคำาว่า ‘เพศ’

บทความนี้ขอเปิดฉากว่าด้วยความหมายของคำาว่า ‘เพศ’ ซึ่งมักจะมีความหมายอย่างน้อย 3 นัย คือ 

(1) เพศสรีระ (sex) เป็น ‘เพศ’ ที่หมายถึงสรีระร่างกาย หรือเขียนให้ตรงก็คือ อวัยวะที่บ่งบอกว่า

เป็นเพศอะไร 

(2) เพศภาวะ (gender) เป็น ‘เพศ’ ที่หมายถึงภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม เพศภาวะ

ที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิงความเป็นชาย ดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่ง  

เพศภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆ ที่สังคมกำาหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งมักดูจากเพศสรีระ คือ 

หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปล่ียนการกำาหนดสถานะทางเพศว่า อาจมาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 

เพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ อันจะนำาไปสู่การกำาหนดบทบาท

เพศต่างๆ มากกว่าหญิงและชาย2 

(3) เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบ

วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ 

และกามกิจ’ ซึ่งเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กำาหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม 

‘เรื่องเพศ’ ที่ตั้งใจจะสนทนาในบทความนี้อยู่ในความหมายที่สาม 

คำาวา่ เพศวถิ ีมนีกัสตรนียิมไทยพยายามอธบิายความหมายอยูห่ลายคน และขยายออกไปจากทีผู่เ้ขยีน

นิยามไว้ข้างต้น ดังเช่น พริสรา แซ่ก้วย (2547:14) อธิบายว่า คือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ 

หรือที่เรียกไว้ในกฎหมายล้านนาดั้งเดิมว่า ‘ตัณหาอาลัย’ โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศ

ของปัจเจกบุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน อย่างไร แต่หมาย

รวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์เกี่ยวกับคู่ในอุดมคติ ฯลฯ จึงเป็นทั้งเรื่อง 

การสร้างความหมายทางสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง และเป็นพื้นที่ของ 

การยอมจำานนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก 

ขณะที่ วิลาสินี พิพิธกุล (2547) ให้ความหมายว่า เพศวิถี คือ ระบบความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ 

เปน็กระบวนการทางสงัคมและวฒันธรรมทีก่ำาหนด จดัการ กำากบั ควบคมุ รวมทัง้การแสดงออกเกีย่วกบัรสนยิม

ทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ การแสดงท่าทีที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ การแต่งกาย เป้าหมาย

ในความสนใจทางเพศ และการสรา้งจนิตนาการทีเ่กีย่วกบัเรือ่งเพศ ไปจนถงึการออกกฎเกณฑ ์ระเบยีบกฎหมาย

ต่างๆ ที่มาควบคุมหรือกำากับดูแลเรื่องเพศของคนในสังคม โดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐาน 

ชุดหนึ่งที่ยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่กำาหนดขึ้นเท่านั้น ส่วน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550)  

ได้ให้รายละเอียดถึงแง่มุมของเพศวิถีว่ามี 6 มิติ ดังนี้3

2 ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่เพิ่มคำาอธิบายของเพศภาวะในส่วนนี้
3 ปรบัจากการบรรยายของ ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ.์ การสมัมนาเรือ่งเพศวถิแีละการปรบัใชใ้นงานสง่เสรมิสขุภาพทางเพศ จดัโดยองคก์ารแพธ 

UNAIDS และกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550.
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(1) มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์ (erotic desires, practices and 

identity) เพศวถิทีีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัลกัษณ ์คอื การนยิามตวัเองในทางเพศ ซึง่เชือ่มโยงกบัเพศภาวะ 

(gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับการที่คนอื่น

นิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย 

(2) มิติการนำาเสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นอย่างไร 

เรากน็ำาเสนอตวัเองอยา่งนัน้ อาจดว้ยทรงผม หรอืเสือ้ผา้ เพือ่นำาความเปน็เพศหญงิ เพศชาย หรอื

เพศทางเลือกอื่นๆ 

(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตน

ในทางเพศ ซึ่งการกระทำาแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบท ขึ้นอยู่กับ

ความพึงพอใจ หรือความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว 

(4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รักเฉพาะเพื่อนต่างเพศ

เท่านั้น แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนที่รัก 

เพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบนี้ ซึ่ง

ถา้หลดุจากกรอบนีค้อื สามารถสนใจหรอืดงึดดูกบัคนไดท้กุคน ทกุเพศ ทกุวยั นอกจากนีค้วามรกั 

ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ ชนชั้น และอื่นๆ อีกด้วย

(5) มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการดำาเนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิง 

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการจบความสัมพันธ์

(6) มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ทำาอย่างไรจึง

เรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และที่ผิดปกติเป็นอย่างไร

จากคำาอธิบายทั้งหมดนี้ซ่อนนัยที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ เพศวิถีมิใช่เรื่องหยุดนิ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคล เพศวิถีจึงเป็นกระบวนการชีวิตที่ยาวนานของคนๆ หนึ่ง มีการเติบโตและ

เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเรื่องเพศที่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น และสัมพันธ์กับ

เหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในแง่ระบบสังคม เพศวิถีจึงมีที่ทางอยู่บนกฎเกณฑ์ของการเมือง ศีลธรรม 

และแนวปฏิบัติเรื่องเพศ หรือวัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บทความนี้

ตั้งใจจะเป็นงานนำาร่องที่ทดลองรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ดูว่า ในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้ เพศวิถี

ในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีเรื่องอะไรบ้าง และที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้าง 

ที่จริงมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศวิถีที่เห็นได้ชัดมากมายในบ้านเรา ได้แก่ วิธีการคุมกำาเนิด

ที่เข้ามาสอดแทรกในชีวิตคู่ ‘การทำารักโดยไม่ต้องทำาลูก’ ได้เป็นแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปชนิดไม่สามารถ 

กู่คืนกลับให้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ ‘การอยู่ก่อนแต่ง’ เป็นเรื่องที่ไม่สร้างความแปลกใจอีกต่อไป รวมถึง  

‘การปรากฏตัวชัดเจนขึ้นของกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก’ ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กะเทย  

สาวประเภทสอง ทอม ดี้ ตุ๊ด แต๋ว แต๊บ และสัดส่วนของคนที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสดเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน 

โดยเฉพาะผู้หญิง เป็นต้น
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บทความทดลองนี้จะจับประเด็น เพศวิถีที่กำาลังเปลี่ยนไป 4 เรื่องคือ (1) เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ

เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน (2) เพศวิถีทางเลือกกับความหลากหลายทางเพศ (3) การค้าบริการทางเพศ  

และ (4) เพศศึกษารอบด้าน (sexuality education) และ เพศวิถีที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง ที่สำาคัญที่สุดคือ 

การควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ 

และการทำาแท้ง โดยตอนท้ายสุดจะวิเคราะห์เชิงแนวคิดว่า สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เชื่อมโยงกับเรื่อง 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และประเด็นสิทธิ เสรีภาพ ของปัจเจกบุคคลอย่างไร 

2. เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป

2.1 เพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป 

ในที่นี้เสนอการมองจากเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของชายไทย โดยเปรียบเทียบจากการวิจัยระดับชาติ 

หลายชิ้นที่รวบรวมโดยนิ่มอนงค์ งามประภาสม (Ngamprapasom, 2001) ที่มีคำาถามว่า คู่นอนคนแรกของ

คณุคอืใคร คำาตอบทีใ่หเ้ลอืกคอื ภรรยา พนกังานหญงิบรกิาร เพือ่นสนทิ และคนอืน่ๆ การอา่นผลครัง้นีผู้เ้ขยีน

คำานวณอายุผู้ตอบ ณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ความรู้สึกเป็นปัจจุบันมากที่สุด พบแบบแผนที่น่าสนใจดังนี้ (ดูรูป 1) 

ในรุ่นของชายสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คือสองกลุ่มซ้ายสุดในรูป สัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งมี 

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับภรรยาตนเอง แม้สัดส่วนของชายรุ่นถัดมาคืออายุ 46 - 60 ปี ยังคงมีสัดส่วนการมี 

เซ็กส์ครั้งแรกกับคู่ตนเองมากที่สุด แต่จำานวนเปอร์เซ็นต์ลดลงไปมากคือ เหลือเพียงประมาณหนึ่งในสาม  

ขณะที่สัดส่วนของผู้ตอบว่าคู่นอนคนแรกคือหญิงบริการก็เพิ่มตามมาติดๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ใน 

รุ่นอายุ 41 - 45 ปี กลับมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับหญิงบริการมากที่สุดคือ ร้อยละ 43 และรุ่นน้อง 

ถัดมา คืออายุ 36 - 40 ปี ซึ่งเกิดในช่วง พ.ศ. 2513 - 2517 เป็นรุ่นที่เริ่มมีเซ็กส์ครั้งแรกกับเพื่อนสนิท 

เป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43) และรุ่นที่อายุน้อยที่สุดในรูป (อายุ 31 - 35 ปี) สองในสาม (ร้อยละ 62)  

มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับเพื่อน ร้อยละ 14 กับหญิงบริการ และร้อยละ 2 กับคู่สมรสของตนเอง
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รูปที่ 1 ผู้ชายไทยรุ่นต่างๆ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร ?

36

2
9

19

64

52

37
33

14
21

43
3530

13
20

31

62

43

2019
16

10 11

22
27

181717
13

19

9

18

0

20

40

60

80

100

2483-2487   
(66-70) 

2488-2492   
(61-65) 

2493-2497    
(56-60)  

2498-2502 
(51-55)   

 2503-2507 
(46-50)  

2508-2512 
(41-45)   

2513-2517  
(36-40)   

2518-2522 
(31-35)   

 
พ.ศ.เกิด 

รอ
ยล

ะ

คูสมรส หญิงบริการ เพื่อนสนิท อื่นๆ

(อายุ ณ 
พ.ศ.2553)

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

น่าสังเกตว่า คำาตอบ ‘คนอื่นๆ’ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามรุ่นอายุ โดยเฉพาะคนที่เกิดช่วงระหว่าง พ.ศ. 

2513 - 2517 และ พ.ศ. 2518 - 2522 ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ “คนอื่นๆ” สูงถึง ร้อยละ 27 และ 

ร้อยละ 22 ตามลำาดับ คำาถามก็คือ เราจะตีความคนอื่นๆ หรือแม้แต่ ‘เพื่อนสนิท’ (ร้อยละ 62) อย่างไร?  

เชน่ เปน็การมเีพศสมัพนัธก์บัคนเพศเดยีวกนั หรอืตา่งเพศ นัน่คอื การสำารวจในลกัษณะนี ้ยงัคงวางอยูภ่ายใต้

วิธีคิดแบบรักต่างเพศอยู่ ทำาให้ผลการศึกษาโน้มเอียงไปในทางการตอกย้ำาบรรทัดฐานของรักต่างเพศค่อนข้างมาก  

และชี้ว่าการสำารวจเรื่องเพศที่ผ่านมายังขาดความละเอียดอ่อนเรื่องการรักเพศเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ไม่อาจ

ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนเรื่องความหลากหลายทางเพศ4

ในช่วงสองทศวรรษล่าสุด (พ.ศ. 2534 - 2553) หรือเริ่มนับแต่มีการระบาดของเอดส์เป็นต้นมา  

มีงานวิจัยสำารวจจำานวนมากที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมทางเพศกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มี 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบผลสอดคล้องกันว่า สัดส่วนของวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่วัยเรียนมีสูงขึ้นกว่า 

แต่ก่อนมาก และมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยลงเรื่อยๆ การสำารวจระดับชาติก่อน  

พ.ศ. 2543 พบอายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ยที่อายุประมาณ 14 - 17 ปี (Ngamprapasom, 2001) 

แต่ผลการสำารวจพฤติกรรมทางเพศระดับชาติล่าสุด ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อ พ.ศ. 2549 พบว่า อายุที่เริ่มมีเซ็กส์ในกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์อายุ 18 - 24 ปี ผู้ชายอยู่ที่ช่วงอายุ 10 - 13 ปี 

และผู้หญิงอยู่ที่ 11 - 14 ปี (Sabaiying, 2009:83) 

งานสำารวจพฤติกรรมทางเพศระดับชาติล่าสุดดังกล่าว ยังพบว่าสัดส่วนของวัยรุ่นชายไทยอายุ 15 - 18 ปี  

ที่มีประสบการณ์ทางเพศแล้วมีสูงถึงร้อยละ 61 โดยเกือบทั้งหมดเป็นเซ็กส์นอกการแต่งงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่

สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 45) และเวียดนาม (ร้อยละ 10) (Phodhisiha & Xenos, 

4 ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่กระตุ้นให้มองประเด็นนี้



48 ประชากรและสังคม 2554

2009:65 - 66) ข้อมูลชุดนี้เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่าผู้ชายอายุ 20 - 24 ปี และอายุ 18 - 19 ปี  

เรยีนรูเ้รือ่งเพศครัง้แรกจากหญงิบรกิารมเีพยีงรอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 2 ตามลำาดบัเทา่นัน้ และมากกวา่ครึง่หนึง่

มีทัศนคติทางบวกต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ทั้งนี้วัยรุ่นไทยรายงานว่าพ่อแม่ตนเองยอมรับการม ี

เพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานของลูกชายมากกว่าลูกสาว (Sabaiying, 2009: 73 - 76) 

กล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือ ชายไทยเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับ

หญิงบริการและคู่สมรสของตนเองน้อยลงเรื่อยๆ โดยที่ส่วนใหญ่มีเซ็กส์ครั้งแรกกับเพื่อนหรือกิ๊ก เพศสัมพันธ์

กอ่นแตง่งาน และการอยูก่อ่นแตง่มแีนวโนม้จะเปน็บรรทดัฐานของคนวยัทำางาน และหนุม่สาวในวยัเรยีนหนงัสอื 

(Yamarat, 2010) สะท้อนว่าความคิดเรื่องการรักษาพรหมจารีของหญิงไทยไว้จนกว่าจะแต่งงานผ่อนคลาย 

ลงมาก และคาถา ‘รักนวลสงวนตัว’ ที่มีความหมายถึงให้มีเซ็กส์เมื่อแต่งงาน ก็คลายมนต์ในทางปฏิบัติลงมาก

เช่นกัน 

2.2 เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ 

ก่อนอื่นขออธิบายถึงศัพท์ ‘ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversities)’ ซึ่งถูกใช้เป็นชื่อเครือข่าย 

คนทำางานเกี่ยวกับสิทธิของคนรักเพศเดียวกันเมื่อกลางปี 25485 เพื่อให้หมายรวมถึงผู้มีเพศวิถีทางเลือก

ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชายรักชาย หญิงรักหญิง เกย์คิง เกย์ควีน ควิง ทอม ดี้ กะเทย สาวประเภทสอง คนข้าม

เพศ ตุ๊ด แต๊บ และ ฯลฯ รวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วย แต่ภายหลังเครือข่ายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะใช้ศัพท์นี้ 

เรียกกลุ่ม LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex6) ว่าคือ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

สำาหรับคำาว่า ‘เพศวิถีทางเลือก’ ผู้เขียนตั้งใจให้มีความหมายถึง เพศวิถีของคนส่วนน้อย (sexual  

minorities) หรือหลายคนเรียกว่า ‘เพศที่สาม’ ซึ่งดำารงอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน ดังปรากฏมีรูปจิตรกรรม 

ฝาผนังของหญิงรักหญิงในวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี7 และในตำานานไทยเก่าแก่เรื่องกำาเนิดมนุษย์ที่กล่าวว่า 

‘โลกประกอบด้วยสามเพศ: ผู้ชาย ผู้หญิง และกะเทย กะเทยในตำานานมิใช่ชายหรือหญิงที่ผิดปกติ กะเทย เป็น

มนุษย์จำาพวกหนึ่งที่แตกต่างซึ่งอาจมีร่างกายเป็นชายหรือหญิง’8 แต่ด้วยเหตุที่สังคมไทยในอดีตหมาดๆ ยังคง

จัดกลุ่มคนเหล่านี้ว่า ‘มีความผิดปกติทางเพศ’ หรือ ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ทำาให้ในอดีตคนกลุ่มนี้มักต้องอยู่อย่าง

ปกปิด ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เป็นปากเสียงของตนเอง 

5 ผู้เขียนเป็นผู้เสนอให้ใช้ศัพท์นี้ครั้งแรกในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ‘เพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิในเอเชีย: ว่าด้วยเรื่องเควียร์ศึกษา’ 
จัดโดยสำานักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายเควียร์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรม 
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2548 

6 บุคคลที่มีอวัยวะเพศที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นหญิงหรือชาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นตั้งแต่แรกคลอด หรือพัฒนาเมื่อร่างกายเติบโตขึ้น เช่น 
มลีกัษณะภายนอกเปน็ผูห้ญงิ แตม่ลีกัษณะอวยัวะเพศใกลเ้คยีงเพศชาย หรอืเดก็หญงิทีเ่กดิมาพรอ้มปุม่กระสนั (clitoris) ใหญ ่หรอืเดก็ชาย
ที่เกิดมามีลึงค์เล็กจิ๋ว หรือผู้ที่เกิดมาที่มีทั้งโครโมโซม XX และ XY เป็นต้น (http://www.isna.org/faq/what_is_intersex) 

7 เป็นวัดมอญมีอายุมากกว่า 200 ปี ภายในวัดมีสิ่งสำาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ หอนอน หอฉัน และตัวโบสถ์วัดได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งอนุรักษ์ของกรมศิลปากร

8 คำากล่าวเปิดของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในงานประชุมที่อ้างถึงในฟุตโน้ต 2 ทั้งนี้ตำานานโบราณที่ว่าคือ คัมภีร์
ปฐมมูลมุลีของอาณาจักรล้านนา คัมภีร์นี้มิได้ระบุว่า ผู้ที่รักเพศเดียวกันมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าหรือมีคุณค่าน้อยกว่าชายและหญิง
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จากการศึกษาของปีเตอร์ แจ็คสัน เรื่อง ‘การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย’ (Jackson, 

2000) ที่ระบุว่า นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ได้เกิดการจำาแนกเพศใหม่ๆ ขึ้นในสังคมไทย 

(รูปที่ 2) เห็นได้ว่าศัพท์ประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือก บางคำาก็ตายหายไป (เช่น กระเทียม)  

หลายคำากย็งัคงใชอ้ยูจ่นถงึปจัจบุนั และมศีพัทใ์หม่ๆ  เพิม่ขึน้เชน่กนั ทัง้หมดนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึความหลากหลาย

ของเพศวิถีในกลุ่ม LGBTI

รูปที่ 2: การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย

หมายเหตุ: ประเภทของเพศภาวะ/เพศสรีระ จำาแนกโดยเส้นตรงความต่อเนื่องทางเพศในสังคมไทย จากเป็นชายมากที่สุด 
ถึงเป็นหญิงมากที่สุด โดยใช้ลูกศรแสดงสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลง

ที่มา: Jackson, 2000.

ปัจจุบันการปรากฏตัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก ทั้งในระดับบุคคลและ 

กลุ่มองค์กรเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมาก ดังข้อค้นพบจากฐานข้อมูลเรื่องเพศในข่าวออนไลน์ของแผนงาน 

สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง 2550 มีข่าวในประเด็นของผู้มีเพศวิถีทางเลือก 

ทั้งข่าวบุคคลและข่าวเคล่ือนไหวรณรงค์เก่ียวกับ LGBTI รวม 1,345 ช้ิน ในจำานวนน้ีเป็นข่าวรณรงค์จำานวน  

288 ช้ิน (ร้อยละ 21) โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวรณรงค์มีหลากหลาย ได้แก่ การตอบโต้นโยบายของภาครัฐที่

ละเมิดสิทธิ หรือกีดกันผู้มีเพศวิถีทางเลือก การเรียกร้องสิทธิในประเด็นต่างๆ ทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย

ทำางาน จนถงึผูป้ระสบปญัหาละเมดิสทิธอิอกมาเรยีกรอ้งผา่นสือ่รายบคุคล การจดัประชมุสมัมนาเพือ่เผยแพร่

ข้อมูลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ การให้ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 

คนรักเพศเดียวกันในแง่มุมหลากหลาย โดยกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ และการเปิดเผยและแสดงตัวตนของ

ชุมชนคนรักเพศเดียวกัน เช่น งานชุมนุมสังสรรค์ (จิตติมา ภาณุเตชะ, 2551) 
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ต้ังแต่ พ.ศ. 2545 กลุ่มอัญจารี (องค์กรหญิงรักหญิงท่ีทำางานสนับสนุนและปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกัน)  

ได้ขับเคลื่อนผลักดันจนกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ยอมรับว่าการรักเพศเดียวกันมิได้เป็นเรื่องผิดปกติ 

วปิรติ หรอื เปน็โรคจติแตอ่ยา่งใด9 ปจัจบุนัมกีลุม่องคก์รทีท่ำางานเกีย่วกบัสทิธขิองกลุม่เพศวถิทีางเลอืกเพิม่ขึน้

จำานวนมากทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิด้านเอดส์ ในช่วง  

10 ปีที่ผ่านมา องค์กรเหล่านี้ได้ร่วมทำางานด้านสิทธิและสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรทุนใหญ่อย่างสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

การผลักดันที่สำาคัญเรื่องหนึ่งคือ การต่อสู้ให้การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง

ในมิติต่างๆ ในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพิ่มคำาว่า ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ ที่หมายถึงเพศที่สาม

เข้าไปด้วย แม้การแก้ไขจะแพ้ไปอย่างก้ำากึ่ง10 แต่ในรายละเอียดส่วนที่เป็นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติทางเพศ ก็ระบุว่าให้ปกป้องคุ้มครองครอบคลุมถึงบุคคลที่มี  

‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ ต่างไปจากเพศชายและเพศหญิงไว้ด้วย (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2550) 

ในดา้นของผลกระทบในเชงิประชากร การปรากฏตวัชดัเจนมากขึน้ของกะเทย สาวประเภทสอง หรอืชาย

แต่งหญิง ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อนักประชากรศาสตร์ว่า จะลดจำานวนผู้ชายที่จะเป็นคู่เจริญพันธุ์ของผู้หญิง

น้อยลงไปอีก เพราะอัตราส่วนทางเพศของประชากรไทย ชายต่อหญิง เท่ากับ 97 ต่อ 100 ดังนั้น ‘ถ้าผู้ชาย

จำานวนหนึ่ง เช่น ร้อยละ 5 หรือ 10 เปลี่ยนข้างกลายไปอยู่กับฝ่ายหญิงเสียแล้ว อัตราส่วนเพศก็จะยิ่งลดลง

ไปอีก จนเหลือ 92 หรือ 87 ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ตลาดการจับคู่แต่งงาน เพื่อมีลูกสืบทอดพันธุ์ต่อไปก็ยิ่งบีบรัด 

จนน่าจะมีผลให้อัตราการครองโสดของสตรีเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรลดต่ำาลง

ไปอีก’ (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2551:13) 

สิ่งที่น่าสนใจในความเปลี่ยนแปลงก็คือ แม้ทัศนะทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศที่สาม ที่นักวิชาการ 

ต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะ ‘ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้’ (Jackson & Cook, 1999) และการดำาเนินชีวิต

ของชนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลายแง่มุม ดังเรื่องจริงที่ปรากฏใน

หนงัสอื ‘ชวีติทีถ่กูละเมดิ: เรือ่งเลา่กะเทย ทอม ดี ้หญงิรกัหญงิ ชายรกัชาย และกฎหมายสทิธมินษุยขนระหวา่ง

ประเทศ’ (จันทร์จิรา บุญประเสริฐ, 2554) 

9 เปน็การตอบ ‘กลุม่อญัจาร’ี ทีย่ืน่จดหมายใหก้รมสขุภาพจติออกหนงัสอืรบัรองทางวชิาการวา่ คนรกัเพศเดยีวกนัมไิดม้คีวามผดิปกตทิางจติ
หรือเป็นโรคแต่อย่างใด กรมสุขภาพจิต ได้ส่งหนังสือตอบเลขที่สธ. 0605/375 ลงวันที่ 29 มกราคม 2545 รับรองว่าไม่ผิดปกติ โดยอ้าง
ตามองค์การอนามัยโลกที่ได้ถอนการจำาแนกโรคว่า คนรักเพศเดียวกันผิดปกติทางจิตออกไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งก่อนหน้านั้นสมาคม
สุขวิทยาจิตแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนออกไปตั้งแต่ พ.ศ. 2516 [http://www.sapaan.org/article/39.html]

10 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2550) ในฐานะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เขียนเล่าเรื่องนี้ว่า ‘...โดยเฉพาะในวันก่อนสุดท้ายของการประชุม 
ถึงขนาดได้มีการลงมติผ่านไปแล้วด้วยซ้ำาว่า ให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยบัญญัติห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อมีอัตลักษณ์ทางเพศไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
เพียงแต่ในภายหลัง เมื่อนายการุณ ใสงาม สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทบทวนว่า เรื่องใดหากเป็นการ 
แปรญัตติแก้ไขหลักการเดิม จะทำาไม่ได้ จะทำาได้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำาเท่านั้น จึงนำามาซึ่งการพิจารณารื้อดูว่า การเพิ่มคำาว่า ‘ 
อัตตลักษณ์ทางเพศ’ เข้าไว้ในหลักการเรื่อง ’การไม่เลือกปฏิบัติ’ เป็นการแก้ไขหลักการ หรือเป็นเพียงเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปใน
หลักการเรื่อง ’การไม่เลือกปฏิบัติ’ อันเดิม แต่ในท้ายที่สุด สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ลงมติว่า เป็นการแก้ไขหลักการ ด้วยมติ 29 ต่อ 
29 กระทั่งประธาน สสร. ต้องลงมติชี้ขาด โดยชี้ว่า เป็นการแก้ไขหลักการ และนำามาซึ่งการลงมติอีกครั้ง ทำาให้คำาว่า ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ 
ต้องถูกตัดออกในที่สุด’
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กล่าวได้ว่ามุมมองต่อกลุ่มผู้มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทางบวก คือ สังคม 

มกีารยอมรบัความหลากหลายของเพศวถิทีางเลอืกมากขึน้ ไมว่า่จะเปน็การยอมรบัรว่มทำางานกบัภาคราชการ

หรือการต่อสู้ผลักดันเรื่องสิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่สำาคัญคือ การที่สถาบันราชภัฏออกระเบียบ 

ห้ามนักศึกษาทั้งที่แปลงเพศ เกย์ และหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในวิทยาลัยครู 36 แห่งทั่วประเทศ เมื่อ  

พ.ศ. 2539 - 2540 แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด ซึ่งเป็นผลการรณรงค์ของภาคประชาสังคม 

ที่ทำางานเรื่องสิทธิของเพศที่สาม และสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ปรากฏการณ์ที่มีพื้นที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร และ 

ภาพยนตร์ได้เปิดเรื่องราวของเกย์ สาวประเภทสอง และชายรักชายมานานร่วม 20 ปีแล้ว แต่พื้นที่ดังกล่าวนี้

เพิ่งเริ่มเปิดเรื่องราวของหญิงรักหญิงสู่สาธารณะไม่นานปีนัก (ก่อนหน้านี้มีบ้างประปราย แต่มักกระจายเพียง

ในวงแคบๆ เท่าน้ัน) ได้แก่ นิตยสาร Tom Act ท่ีเร่ิมใน พ.ศ. 2551 ด้วยจำานวนพิมพ์ฉบับแรกเพียง 1,000 เล่ม  

ปัจจุบัน (2554) มียอดพิมพ์ครั้งละ 50,000 ฉบับ และในปี 2553 เกิดหนังรักของเลสเบี้ยนเรื่องแรก 

ในประเทศไทยชื่อ ‘Yes or No อยากรักก็รักเลย’ ที่ได้รับการกล่าวขาน จนผู้กำากับหญิงของภาพยนตร์เรื่องนี้

ติดหนึ่งในห้าผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลผู้กำากับยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา (Doksone, 2011) 

ควรกลา่วเพิม่เตมิดว้ยวา่ ในประเทศอืน่ๆ กพ็บแนวโนม้ทางบวกเชน่เดยีวกนั ดงัผลการสำารวจเรือ่งสงัคม

ทัว่ไป (General Social Survey) ทีศ่นูยว์จิยัแหง่ชาตดิา้นความคดิเหน็ของมหาวทิยาลยัชคิาโก ทีท่ำาการสำารวจ

ปีละสองครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ผลการสำารวจเมื่อปลายปี 2553 พบเป็นครั้งแรกว่า สัดส่วน 

คนอเมริกันที่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมีสูงกว่ากลุ่มผู้คัดค้าน คือร้อยละ 46 ต่อร้อยละ 40 

(Daly, 2011) และล่าสุดข่าวของบีบีซีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 รายงานว่าศาลสูงของประเทศปากีสถาน

ได้เร่งให้หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับฐานข้อมูลระดับชาติและทะเบียนราษฎร์ออกบัตรประจำาตัวของเพศที่สาม  

เป็น she - male หรือ he - male เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ยังขาดสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะไม่มีบัตรประจำาตัวตรง

กับเพศตนเอง11 

2.3 การค้าบริการทางเพศที่เปลี่ยนไป 

การมีเซ็กส์เพื่อแลกเงิน สิ่งของ และทำาเป็นอาชีพ ประเทศส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเพศวิถีต้องห้าม เป็น

อาชญากรรม ที่มีบทลงโทษถึงจำาคุก ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มักถูกประณามว่าเป็น 

ผู้หญิงชั่ว หรือนางกลางเมือง สำาหรับสังคมไทยมองว่า ‘โสเภณี’ เป็นสิ่งชั่วร้ายที่จำาเป็นของสังคม การซื้อขาย

บริการทางเพศจึงมีสถานะกึ่งผิดกฎหมายในบ้านเรา ดังตัวกฎหมายที่ใช้กันมาฉบับเดิมเมื่อ พ.ศ. 2503 และ

กฎหมายปจัจบุนั (พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้ประเวณ ีพ.ศ. 2539) เนน้การ ‘ปราม’ การคา้

ประเวณีมากกว่าการ ‘ปราบ’ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะตำารวจก็ยังถูกมองว่า รีดไถและรับส่วยจาก 

สถานคา้บรกิารทางเพศ ดงังานวจิยัของ ผาสกุ พงษไ์พจติร ทีศ่กึษาเรือ่งภาษเีถือ่นของโสเภณ ีเมือ่ พ.ศ. 2538 

พบว่า มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี (ผู้จัดการรายวัน, 16 กรกฎาคม 2546) มิติของการค้าบริการทางเพศ

ในสังคมไทยข้างต้นนี้ ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

11 จาก http://www.bbc.co.uk/news/world - south - asia - 13192077 สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
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แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมหาศาลคือ รูปแบบของธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ที่จริงๆ แล้ว มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ปัจจุบัน (2554) ก็เปลี่ยนไปมากหากเปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว 

ถ้าดูจากข้อมูลการสำารวจเฝ้าระวังสถานการค้าบริการ โดยกรมควบคุมโรคที่ทำาในทุกเดือนมกราคมอย่าง 

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2514 มีแนวโน้มชัดเจนว่า สถานบริการมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิม จากที่เป็น 

สำานกัหรอืซอ่งขายบรกิารทางเพศอยา่งเดยีวลว้นๆ มาอยูใ่นรปูแบบทีม่กีารใหบ้รกิารเสรมิและการชกัจงูใจดา้น

อ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน และมีลักษณะฝังตัวอยู่กับสถานบริการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ (บาร์ คาราโอเกะ ผับ คอกเทลเลาจ์  

สวนอาหาร ฯลฯ) หรือสถานบริการอื่นๆ มากขึ้น (อาบอบนวด นวดแผนโบราณ หอพัก ร้านตัดผม ฯลฯ)  

มีรูปแบบการบริการเคลื่อนที่มากขึ้น และมีกลุ่มค้าบริการอิสระไม่ขึ้นกับตัวสถานบริการมากขึ้น ขณะที่ 

ผู้ค้าบริการแม้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง แต่ก็มีผู้ชายขายบริการมากขึ้นอย่างชัดเจน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2541) 

ขบวนการจัดหาผู้หญิงเข้าสู่อาชีพนี้ก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนเช่นกัน คือ จากยุคต้นๆ ที่หญิงสาวเข้าเมือง 

มาทำางานแล้วถูกหลอกให้ค้าประเวณี ปรับเปลี่ยนเป็นยุคตกเขียว ที่นายหน้ารุกเข้าชนบทเพื่อหลอกเด็กมาค้า

ประเวณี และหรือพ่อแม่เป็นนายหน้าขายลูกสาวค้าประเวณีเสียเอง ถัดมาคือ ยุคจัดหาเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ 

เข้ามาค้าบริการในเมือง และตามด้วยการหาหญิงสาวจากประเทศข้างเคียง เช่น เขมร ลาว พม่า และจีน 

ตอนใต้ มาค้าบริการทางเพศ จนถึงยุคไซเบอร์ที่เด็กและเยาวชนเสนอตัวขายบริการทางเพศแบบ ‘กึ่งสมัครใจ’ 

มีรูปแบบการให้บริการหลากหลาย (กฤตยา อาชวนิจกุล,2537; กฤตยา อาชวนิจกุล และพรสุข เกิดสว่าง,

2540; พรพรรณ บูรณสัจจะ, 2548) 

จากฐานข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องเพศในช่วง พ.ศ. 2540 - 2550 ยืนยันและให้ภาพชัดเจนต่อข้อสรุป

ข้างต้นว่า ข่าวผู้ค้าบริการอิสระโดยเฉพาะในรูปช่ัวคราวมากข้ึน (กุลภา วจนสาระ, 2551)ดังข่าวเก่ียวกับนักเรียน 

นักศึกษาขายบริการ เริ่มมีข่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แต่เป็นข่าวมากขึ้นในช่วงปี 2544 - 2545 จนนำามาสู่ 

การจดัระเบยีบสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าตรวจค้นสถานบันเทิง และหอพัก พอช่วงปี 2545 - 2546 จำานวน

ข่าวในหัวข้อน้ีขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เนื่องจากมีข่าวจับเอเย่นต์ค้าบริการที่เป็นนักศึกษา ข่าวนักศึกษา 

ค้าบริการเป็นอาชีพเสริมมีมากขึ้น เริ่มมีข่าวนักเรียนขายบริการและเป็นเอเย่นต์เอง เช่น จับแม่เล้าคาชุดนร. 

ดึงเพื่อนค้ากามส่งบำาเรอเสี่ย (2545) แฉแหลก นศ. ขายตัว ตร. แชมป์ใช้บริการฮิตมัธยม (2544) ซัมเมอร์

เซก็ซ ์นร.ขายตวั แหย่ดึเสาไฟ ‘สวนลมุ’ (2545) ลอ่ซือ้ - จบั ‘ย ูสายเดีย่ว’ แมเ่ลา้นศ.เรค่า้กามสาวปวช. (2545) 

แฉนศ.กลายพนัธเ์ปน็ไอต้วั หลอ่ๆ ฟาดเปน็แสน (2544) ชายขายตวัเฟือ่ง เดอืนละแสนลอ่ใจหนุม่วยัแตกพาน 

(2546) 

รูปแบบและสถานที่ขายบริการทางเพศมีลักษณะหลากหลายมากขึ้นเช่นกัน เช่น ร้านตัดผม  

สวนสาธารณะ ร้านคาราโอเกะ ซาวน่า โรงภาพยนตร์ ในรถ ตู้รถไฟ ในเรือกลางทะเล ในห้องน้ำาสาธารณะ 

ฯลฯ ดังข่าว ลุยร้านตัดผมกามมีห้องซอย ‘นศ.กัลบก’ ล่อนจ้อน (2545) จับค้ากามตลาดวัวแก้ผ้าโชว์ 30 - 

อึบ้ 100 (2545) ลวงขายกามกลางทะเลบำาเรอสวาทตงัเก (2545) คา้กามในตูร้ถไฟอา้งเรา้ใจใชท้ีแ่คบ (2546) 

แฉขายตัวพิสดาร - ให้บริการบนรถตู้ (2549) เป็นต้น 

นอกจากนี้ บนพื้นที่อินเตอร์เน็ตและสื่อสมัยใหม่ก็ถูกนำามาใช้เป็นช่องทางการค้าบริการทางเพศ  

เชน่ การซือ้ขายบรกิารทางเพศผา่นหอ้งสนทนา ผา่นเวบ็แคม ผา่นบรกิารของโทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่ดด้ว้ย เรยีกวา่ 

เซ็กซ์เอ็มเอ็มเอส (Sex Multi - Media Service) หรือ ผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม (hi5, facebook, multiply) 
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รวมถึงตามเว็บบอร์ดต่างๆ ก็มีการโพสขายบริการ หรือนำาเสนอรูปภาพส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อ 

ขายบริการ (อิทธิพล ปรีติประสงค์, 2546) 

อยา่งไรกต็าม ทศันะสงัคมไทยทีม่องผูค้า้บรกิาร โดยเฉพาะผูห้ญงิวา่คอื ‘หญงิคนชัว่’ อยา่งชือ่เรือ่งนยิาย

ของ ก. สุรางคนางค์ ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2480 ก็ยังคงดำารงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และน่าสังเกตว่า  

แม้ส่วนใหญ่ของผู้ชายไทยไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกจากการซื้อบริการ หลังยุคเอดส์ระบาด

ชัดเจนแล้ว (หลัง พ.ศ. 2530) แต่มิได้หมายความว่า การขายบริการทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่แฝงฝังอยู่ในธุรกิจ

บนัเทงิและบรกิารรปูแบบตา่งๆ จะหดตวัลดลง กลบัปรากฏวา่ธรุกจิเซก็สต์อ้งหา้มกลบัขยายตวัเปน็อตุสาหกรรม

บริการที่ใหญ่โต12 ดังตัวเลขที่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตเจ้าของสถานอาบอบนวดขนาดใหญ่ ประมาณการว่า 

ยอดรวมรายได้ที่เกิดจากธุรกิจให้บริการทางเพศทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2550 มีประมาณ 163,839 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 2 ของจีดีพี (ประชาชาติธุรกิจ 15 สิงหาคม 2551) 

2.4 เพศศึกษาที่เปลี่ยนไป 

เสียงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอน ‘เพศศึกษา’ มักดังขึ้นเป็นระยะๆ  

เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในสังคมไทย ดังตัวอย่างจากข่าวสั่นสะเทือนสังคมไทยที่สุดในรอบปี 2553 

เรื่องการทำาแท้งเถื่อนที่ถูกเปิดโปง เมื่อมีการพบซากตัวอ่อนของมนุษย์จากการทำาแท้งจำานวน 2,002 ซาก 

ในวัดใจกลางเมืองกรุง พร้อมๆ กับ ‘เพศศึกษา’ (sex education) ก็เป็นทางทางออกที่สื่อหนังสือพิมพ์นำามา

พาดหัว เช่น 

‘ผูป้กครองเหน็ดว้ยกวา่ 90% สอนเพศศกึษาสกดัทำาแทง้’ (มตชินรายวนั, 26 พฤศจกิายน 2553, 

หน้า 10) 

‘สะกิด รร. ‘เลิกอ้ำาอึ้ง’ สอนเรื่องเพศ’ (ไทยโพสต์, 27 พฤศจิกายน 2553, หน้า 8) 

‘ชี้พ่อแม่ - ครูร่วมสอนเซ็กส์ปลอดภัย’ (ข่าวสด, 7 ธันวาคม 2553, หน้า 26) 

ขอ้เสนอใหจ้ดัการเรยีนการสอนเพศศกึษาทีด่เูปน็จรงิเปน็จงั กอ่นขา่วขา้งตน้จะเกดิขึน้ คอื ขอ้เสนอจาก

ผลการประชมุสมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีห่นึง่ พ.ศ. 2551 ในมตเิรือ่งสขุภาวะทางเพศ สบืเนือ่งมาจากปญัหา

ความรนุแรงทางเพศ การตัง้ครรภท์ีไ่มพ่รอ้ม และเรือ่งเพศกบัเอดส/์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ซึง่เปน็ขอ้เสนอ

ลำาดับแรกมีรายละเอียดดังนี้ (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552:107) 

จัดให้มีการสอนเพศศึกษารอบด้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนทุกชั้น เพื่อเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะทางเพศ เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องเนื้อตัวร่างกายตนเอง เรื่องเพศ

กบัเอดส ์เรือ่งอนามยัเจรญิพนัธุ ์และทกัษะการจดัการความสมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ ครผููส้อนทกุคนตอ้งผา่นการอบรม

หลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการนำาครูที่ไม่มีทักษะและไม่มีความเข้าใจเรื่อง 

เพศศึกษารอบด้านมาสอน และกำาหนดให้การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน  

เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน

12 ครั้งหนึ่งดิกชั่นนารีลองแมนเคยให้คำาจำากัดความ ‘กรุงเทพฯ’ ว่า ‘เป็นสถานที่ที่มีโสเภณีจำานวนมาก’ จนคนไทยหลายวงการลุกมาประท้วง
เป็นข่าวใหญ่โตใน พ.ศ. 2536
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เมื่อลองสอบทวนความเป็นมาของข้อเสนอให้เกิด ‘เพศศึกษา’ ในประเทศไทยพบว่า เริ่มขึ้นตั้งแต่ 

69 ปีที่แล้ว!!! คือ เมื่อ พ.ศ. 2485 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการวางหลักสูตรเพศศึกษา 

เพื่อศึกษาค้นคว้าหลักสูตรในเรื่องเพศศึกษา ได้ผลออกมาเป็น ‘แนวการสอนเพศศึกษา’ สำาหรับชั้นอนุบาล  

ชัน้ประถม ชัน้มธัยมและเตรยีมอดุมศกึษา เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2501 แตก่ไ็มไ่ดร้บัการบรรจไุวใ้นหลกัสตูร

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเหตุผลว่าสภาพการศึกษาของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับการศึกษา 

เรื่องเพศศึกษา (สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2501 อ้างใน ระวิวรรณ แสงฉาย, 2538:53 - 56) 

ถดัมาอกี 20 ป ีจงึมกีารบรรจเุนือ้หาเรือ่งเพศศกึษาอยา่งเปน็ทางการครัง้แรกไวใ้น พ.ศ. 2521 แตเ่พราะ

เรื่องเพศยังถูกมองว่า เป็นเรื่องต้องห้ามที่จะนำามาสอนในโรงเรียน จึงเลี่ยงไปใช้คำาอื่นๆ แทน เช่น ธรรมชาติ

แห่งชีวิต บุคคลและชีวิตครอบครัว ชีวิตและครอบครัวศึกษา เป็นต้น และบูรณาการเนื้อหาไว้ในวิชาต่างๆ เช่น 

วิชาส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ (ยุพา พูนคำา และกอบกาญจน์ มหัทธโน, 2544) 

หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเอง ก็ออกโรงมาส่งเสริมให้จัดการ

เรียนการสอน ‘เพศศึกษา’ ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อีกหลายระลอก ดังน้ี (นันทิยา สุคนธปฏิภาค, 2552) 

- ใน พ.ศ. 2525 สอดแทรก ‘เพศศกึษา’ ในหมวดวชิาสขุศกึษา สงัคมศกึษา วทิยาศาสตร ์คหกรรมศาสตร ์

ลูกเสือ อนุกาชาด หรือกิจกรรมแนะแนว และมีการอบรมครูผู้สอนเรื่องเพศศึกษา 

- ใน พ.ศ. 2530 ร่วมมือกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) จัดทำาหนังสือคู่มือ 

การสอนเรื่องครอบครัวศึกษา และผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องชีวิตครอบครัวศึกษา เพื่อนำาไปใช้ในโรงเรียน

สังกัดของกรมสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

- ใน พ.ศ. 2543 ร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต จัดทำาโครงสร้าง

หลกัสตูรเพศศกึษา แตเ่มือ่กระทรวงศกึษาธกิารนำาไปใชจ้รงิ กเ็ปลีย่นชือ่หลกัสตูรจากเพศศกึษา เปน็ ‘ชวีติและ

ครอบครัวศึกษา’ นำาไปบรรจุไว้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจัดทำาคู่มือชุด ‘แนวทางให้การศึกษาเรื่องชีวิต

และครอบครัวศึกษา: ขอบข่ายสาระตามระดับชั้น’ ขึ้น และมีการประกาศใช้หลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการ 

ใน พ.ศ. 2545

เอดส์กับเพศศึกษา เมื่อสถิติจำานวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในต้นทศวรรษ 2540 ชี้ว่าเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม

อายุ 15 - 24 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมีเซ็กส์ที่ไม่ได้ป้องกัน (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2546: 

62 - 65) ‘เพศศึกษา’ ก็ถูกเสนอให้เป็นอีกหนึ่งทางออกในการช่วยป้องกันปัญหานี้ ใน พ.ศ. 2554 กองทุนโลก

ด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM) 

สนับสนุนให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

จัดทำาหนังสือ ‘แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา’ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ใช้เป็นคู่มือสำาหรับครูผู้สอนนำาไปบูรณาการเนื้อหาเพศศึกษาในสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อหวังจะปลูกฝังความเชื่อและทัศนคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมไทย  
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และเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ไม่เกิดปัญหาพฤติกรรมในเรื่องเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ เป็นต้น หลังจากคู่มือดังกล่าวถูกนำาไป

ทดลองใช ้และมกีารปรบัปรงุใหส้มบรูณย์ิง่ขึน้ กถ็กูจดัพมิพข์ึน้ครัง้แรกใน พ.ศ. 2549 (สำานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550) 

ขณะที่ใน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับองค์การแพธ (PATH) 

ภายใตก้ารสนบัสนนุของกองทนุโลกฯ เชน่กนั จดัโครงการ ‘กา้วยา่งอยา่งเขา้ใจ’ เพือ่สง่เสรมิการจดักระบวนการ

เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา มีระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี (1 ตุลาคม 

2546 - 30 กนัยายน 2551) มสีถานศกึษาเขา้รว่มโครงการ 699 แหง่ และโครงการนีย้งัคงดำาเนนิการตอ่เนือ่ง

จนถึงปัจจุบันฯ (2554) เพื่อเผยแพร่เพศศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น นอกเหนือจาก 

การจัดกิจกรรมในโรงเรียน13

นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2545 - 2546 สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้สมาคมส่งเสริม 

สถานสภาพสตรีพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้แก่

สถานศกึษาในสงักดักรงุเทพมหานคร ภายใตห้ลกัสตูรเสรมิสรา้งทกัษะชวีติและเพศศกึษาชือ่ ‘โลกหมนุไดด้ว้ย

มือฉัน’ ซึ่งปรับมาจากหลักสูตร The World Starts With Me - WSWM ของ World Population Foundation 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมา กรุงเทพมหานครได้บรรจุหลักสูตรนี้ในแผนยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็ก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในปีการศึกษา 2550 ได้ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้  

ในโรงเรยีนขยายโอกาสของกรงุเทพมหานคร เพิม่จากเดมิอกี 14 แหง่ และมแีผนจะขยายใหค้รอบคลมุทัง้หมด

ในปีต่อๆ ไป (ทิพวัลย์ มารศรี และ เมทินี พงษ์เวช ม.ป.ป. อ้างใน นันทิยา สุคนธปฏิภาค, 2551) 

น่าสังเกตว่า การสอนเพศศึกษาในระดับโรงเรียนสายสามัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของกระทรวง

ศกึษาธกิารเองกด็ ีหรอืหลกัสตูรทีพ่ฒันาโดยองคก์รพฒันาเอกชน ยงัคงใชว้ธิบีรูณาการเนือ้หาลงไปในวชิาอืน่ๆ 

หรือจัดเป็นกิจกรรมต่างหากออกมา ไม่มีวิชาที่ถูกเรียกว่า ‘เพศศึกษา’ ให้นักเรียน ต้องเรียนหรือเลือกเรียน  

แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดเองนั้น ถูกองค์การพัฒนา

เอกชนวพิากษว์า่ มไิดส้อนสาระของเพศศกึษาอยา่งทีค่วรจะเปน็ แตเ่นน้ไปทีเ่รือ่งการเปลีย่นแปลงของรา่งกาย

ในวัยเจริญพันธุ์ และมุ่งควบคุม ‘กำาหนัด’ และคุม ‘กำาเนิด’ ภายใต้กรอบ ‘วัฒนธรรมไทย’ และ ‘ศีลธรรมอันดี

งาม’ ทำาให้การเรียนการสอนมีแต่เนื้อหาที่มุ่ง ‘สั่งสอน’ และ ‘ห้ามปราม’ เนื่องจากความเชื่อว่า การสอน 

เพศศึกษาตรงไปตรงมา คือ ‘การชี้โพรงให้กระรอก’ หรือ ‘การสอนให้มีเพศสัมพันธ์’ (องค์การแพธ, 2550:9) 

องค์กรพัฒนาเอกชนเชื่อว่า หลักการที่ควรนำามาสอนคือ เพศศึกษารอบด้าน แต่เพศศึกษาที่พัฒนา

โดยหน่วยราชการไทยมักเน้น เพศศึกษาที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน หรือก็คือ ห้ามการมีเซ็กส์

นอกการแต่งงานนั่นเอง ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่า ‘เพศศึกษาแบบจารีต’ โดยองค์การแพธที่เป็นผู้นำาในเรื่องนี้ 

ได้เปรียบเทียบเนื้อหาการสอนของเพศศึกษาสองแบบตามตารางข้างล่างนี้

13 http://www.thaipr.net/keywordnews.aspx?keyword= ‘โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ’ [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554]
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเนื้อหาของเพศศึกษาแบบจารีตและเพศศึกษารอบด้าน

เพศศึกษาแบบจารีต เพศศึกษารอบด้าน 

เพศสัมพันธ์ที่อยู่นอกการแต่งงานเป็นอันตราย 
ต่อชีวิต จิตใจ และความผาสุกของสังคม

เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ความต้องการทางเพศเป็น
เรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีสุขภาวะ

การละเว้นไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน คือ 
พฤติกรรมทางเพศอย่างเดียวที่เป็นที่ยอมรับ

การไม่มีเพศสัมพันธ์คือ วิธีที่ดีที่สุดต่อการป้องกันตั้งครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์

ควรให้คุณค่าแก่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ที่มีได้เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น สำาหรับทุกคน 

การให้คุณค่า และตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า  
ควบคู่ไปกับความเข้าใจว่าครอบครัวและชุมชนที่เราอยู่ 
ให้คุณค่าต่อสิ่งนั้นอย่างไร

ตอกย้ำาประเด็นการรักษาพรหมจรรย์ และผลร้ายต่างๆ  
ของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน 

ให้สาระที่หลากหลายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็น
พัฒนาการธรรมชาติในเรื่องเพศของมนุษย์ สัมพันธภาพ 
ทักษะส่วนบุคคล การแสดงออกในเรื่องเพศ 

พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องการสำาเร็จความใคร่ 
ด้วยตัวเอง ความพึงใจในเพศรส การทำาแท้ง  
และรสนิยมทางเพศแบบต่างๆ 

ให้ข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่อง  
การสำาเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง ความพึงใจในเพศรส  
การทำาแท้ง และรสนิยมทางเพศแบบต่างๆ 

ให้ข้อมูลเชิงตำาหนิ ป้องปราม เพื่อมุ่งให้รักษาพรหมจรรย์  
และไม่ส่งเสริมการแสดงออก หรือการแสดงความรู้สึก 
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ 

ให้ข้อมูลทางบวกเกี่ยวกับเรื่องเพศ การแสดงออกทางเพศ 
ควบคู่ไปกับผลดีของการรักษาพรหมจรรย์ 

ไม่พยายามพูดถึงวิธีการคุมกำาเนิดให้รู้ว่าจะปฏิบัติได้อย่างไร 
ยกเว้นเร่ืองถุงยางและความไม่ปลอดภัยของถุงยาง 

สอนให้รู้ว่าการใช้วิธีคุมกำาเนิดสมัยใหม่สามารถป้องกัน 
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร 

ให้ข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ไม่ชัดเจน  
มักขยายความเรื่องการติดเชื้อเอดส์ด้วยข้อมูลที่เกินจริง  
และพยายามชักจูงว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน 
จะได้รับผลจากโรคร้ายเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงว่า 
สามารถทำาได้อย่างไรบ้าง 

มักจะนำาคำาสอนมาใช้เป็นเครื่องตอกย้ำา จูงใจให้เชื่อถือ  
และปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกเป็นบาปผิด เมื่อไม่ปฏิบัติ
ตาม 

สอนให้ตระหนักว่า คำาสอนและคุณค่าทางศาสนาที่บุคคล
ยึดถือจะมีส่วนกำาหนดการดำาเนินชีวิต และการแสดงออก
ทางเพศของบุคคลอย่างไร และให้โอกาสผู้เรียนได้สำารวจ
ความคิด ความเชื่อของตน และครอบครัวต่อเรื่องนี้ 

หากเด็ก/วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีเพียงหนทางเดียว
คือต้องอุ้มครรภ์จนคลอดและต้องเลี้ยงดูบุตรหรือหาผู้อุปถัมภ์ 
ทางเลือกของการทำาแท้งเป็นบาปผิดร้ายแรง และยอมรับไม่ได้

เมื่อเด็ก/วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีทางเลือกไม่ว่าจะ
เป็นการอุ้มครรภ์จนครบกำาหนดคลอดและเลี้ยงดูทารก 
หรือเมื่อคลอดแล้วอาจหาทางผู้อุปถัมภ์ทารก หรือ 
อาจยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำาแท้งหากไม่พร้อมจริงๆ 

ที่มา: ปรับจากสไลด์ ‘เราสอนเพศศึกษาแบบไหน’ ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ [hpc3.anamai.moph.go.th/hpc/
activity/280653/4.ppt]
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อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนของเพศศึกษารอบด้าน จะเน้นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การรับฟังผู้อื่น การไม่ตัดสินพฤติกรรม และไม่ตีตราเพศวิถีส่วนน้อย รวมถึงพยายามเน้นให้ 

ผู้เรียนได้ครบทั้งความรู้ ทัศนคติ และโอกาสในการฝึกฝนทักษะต่างๆ ก็ตาม แต่ วิจิตร ว่องวารีทิพย์ ในฐานะ

ครทูีไ่ดน้ำากระบวนการเหลา่นีไ้ปใชก้ส็ะทอ้นปญัหาสำาคญั 3 ประการคอื (1) ครตูอ้งสรา้งบรรยากาศทีป่ลอดภยั

ในการเรียนรู้เรื่องเพศ (2) ครูต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน และ (3) หลักสูตรต้องเน้น 

สมัฤทธิผ์ลในการถอดถอนมายาคตใินเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศวถิ ีเอชไอว/ีเอดส ์และถงุยาง โดยเฉพาะในประเดน็

สุดท้าย วิจิตร พบว่า ‘เพศศึกษาทั้งกระบวนการ (หลักสูตร การอบรมครู การเรียนการสอนในชั้นเรียนเพศ

ศึกษา) แทบไม่เคยได้ท้าทาย/ตั้งคำาถามเอากับสถานะอันได้เปรียบและความไม่รับผิดชอบของคู่สัมพันธ์

เพศชาย (เน้นโดยผู้เขียน)’ (วิจิตร ว่องวารีทิพย์, 255414) 

นั่นคือ กระบวนการเรียนการสอนของเพศศึกษารอบด้าน ก็ยังคงถูกครอบงำาด้วยมายาคติต่างๆ ที่ 

เกีย่วกบัเพศวถิ ีเชน่ ผูห้ญงิดกีบัการเปน็แมท่ีด่ ีผูห้ญงิดกีบัการไมค่วรรูเ้รือ่งเพศ เนน้ความรกัความสมัพนัธข์อง

รักต่างเพศ ไม่มีภาพของความเป็นพ่อ (fatherhood) ปรากฏในเนื้อหาหลักสูตร และอื่นๆ อีกมากมาย 

3.1 การควบคุมเรื่องเพศวิถึในสังคมไทย

ในการพิจารณาดูว่าสังคมไทยมีวิธีการควบคุมเรื่องเพศวิถีอย่างไร เราสามารถวิเคราะห์ผ่านคำาสอนที่

เปน็ขอ้หา้มปฏบิตัแิละขอ้สนบัสนนุใหท้ำาโนน่ทำานีเ่รือ่งเพศ หรอืคอื don’t and do ในภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่ง

ที่ได้มาจากการที่ผู้เขียนทดลองนำาเรื่องนี้แลกเปลี่ยนความเห็นกับคนทำางานในสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษา  

และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานด้านเอดส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยให้ช่วยกันคิดว่า 

มีเรื่องเพศอะไรบ้างที่สังคมบอกว่า “จงทำา” และ “อย่าทำา” ซึ่งได้ข้อห้ามและข้อสนับสนุนมากกว่า 100 ข้อ  

ในที่นี้ยกมาเพียงอย่างละ 10 ตัวอย่าง ดังนี้

จงทำา (do) รักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว อดเปรี้ยวไว้กินหวาน มี sex เมื่อพร้อม ทำาตัวให้เรียบร้อย 

แต่งตัวมิดชิด แต่งตัวให้ตรงเพศ เข้าตามตรอกออกตามประตู เรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว จงพูดคุยกับ 

เพศตรงข้ามในที่เปิดเผย

อย่าทำา (don’t) อย่าริรักในวัยเรียน อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน 

อย่าหมกมุ่นในเรื่องเพศ อย่าแสดงออกว่ามีความต้องการทางเพศ อย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าให้ใครถูกเนื้อ 

ต้องตัว อย่าพูดคุยเรื่องเพศ เด็กไม่ควรรู้เรื่องเพศ อย่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

ตัวอย่างทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงภาคปฏิบัติการของคำาสอนต่างๆ ที่ควบคุมเรื่องเพศ โดยใช้อำานาจ 

ทางวัฒนธรรมเป็นกลไกควบคุมผ่านความคิดเชิงจารีต ประเพณี หรือชุดความคิดต่างๆ ที่ส่งผ่านวาทกรรมห 

ลากหลายแบบ หลากหลายช่องทาง และ สร้างวัฒนธรรมทางเพศสองมาตรฐาน ขึ้นมา นั่นคือ การใช้

ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมต่อเรื่องเพศวิถีต่างชุดกันในการสั่งสอนผู้หญิงกับผู้ชาย โดยผู้ชายจะได้รับ 

การปลูกฝังเรื่องเพศแบบหนึ่ง และผู้หญิงจะถูกปลูกฝังอีกแบบหนึ่ง 

14 ไมส่ามารถอา้งเลขหนา้ได ้เพราะบทความอยูร่ะหวา่งจดัพมิพใ์นวารสารจดุยนื ของศนูยส์ตรศีกึษา คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.่
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สงัคมไทยขดัเกลาผูช้ายวา่ ควรจะมปีระสบการณเ์รือ่งเพศกอ่นการแตง่งาน การสะสมประสบการณแ์บบ

ที่เรียกกันว่า ‘ฟันผู้หญิง’ ได้รับการยอมรับเป็นบรรทัดฐานในกลุ่มผู้ชาย ดังนั้น ชายไทยแท้ในกรอบเพศภาวะ 

ที่ว่านี้จึง ‘ต้องเป็นผู้ชายที่เจนโลกโลกีย์ มีทั้งทักษะและความรู้ ที่อาจสั่งสมได้จากเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว

จากการซื้อประเวณี และจากผู้หญิงสาวที่ “ไม่รักนวลสงวนตัว” การเป็นชายแต่ขาดประสบการณ์เรื่องเพศ  

ก็เป็นเหมือนกับอัศวินที่มีอาวุธเป็นเพียงดาบด้วนที่ขาดการลับคม’ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย,

2551:83) 

สำาหรับผู้หญิงไทยควรต้อง “รักนวลสงวนตัว” ไม่มีเซ็กส์ก่อนการแต่งงาน สิ่งที่สังคมไทยต้องการในเชิง

อุดมคติ ก็คือ ‘การผลิตมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่ดี เพื่อเป็น “กุลสตรี” มีคุณสมบัติเป็นแม่บ้าน

แม่เรือนอย่างสมบูรณ์ สามารถทำาหน้าที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่พ่อ แม่ สามี ลูก และพี่น้อง 

ให้ได้สุขกายสบายใจ และไม่รู้เดียงสาเรื่องเพศ’ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 2551: 82) 

เทา่กบัวา่ วฒันธรรมทางเพศของไทยหลอ่เลีย้งการมเีพศสมัพนัธน์อกสมรสของผูช้าย ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง

เลยจากอดีตถึงปัจจุบัน ขณะที่ผู้หญิงถูกสอนให้ไม่ควรสนใจเรื่องเพศ จนถึงทำาให้กลัวเรื่องเพศ ส่งผลให้ 

ขาดภูมิคุ้มกันในการสร้างความสัมพันธ์เชิงพิศวาสกับเพศตรงข้าม การขัดเกลาหลอมสร้างชายไทยและ 

หญงิไทยดว้ยอดุมคตขิา้งตน้นี ้จงึเปน็การเรยีนรูห้ลอ่หลอมและขดัเกลาใหเ้พศชายทำารา้ยเพศหญงิอยา่งไมรู่ต้วั 

และเป็นกระบวนการที่มุ่งควบคุมเพศวิถีของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

ขอ้สรปุขา้งตน้นี ้ยนืยนัไดจ้ากผลการศกึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศและเพศสมัพนัธก์อ่นแตง่งาน

ของวัยรุ่น ที่ระบุว่า ลูกผู้หญิงจะถูกพ่อแม่ขัดเกลาให้รับรู้และเกรงกลัวอำานาจทางเพศของผู้ชาย ผู้หญิง

เกิดความรู้สึกด้อยกว่าผู้ชายในเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ รวมถึงเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถปกป้อง

คุ้มครองตัวเองในเรื่องเพศได้ (นิมิต มั่งมีทรัพย์, 2542) 

แตพ่ลงัอำานาจของวาทกรรมเชงิจารตีนีก้อ็อ่นกำาลงัลงทกุวนั ดงัทีก่ลา่วในขา้งตน้แลว้วา่ การมเีพศสมัพนัธ์

ของเยาวชนหนุ่มสาวก่อนการแต่งงาน ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในยุคนี้ไปแล้ว 

สะท้อนว่า ทัศนคติที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องไม่ควรพูด และไม่ควรเรียนรู้ก่อนการแต่งงาน ก็ไม่

เป็นจริงนักในปัจจุบัน (2554) ปรากฏการณ์ที่ว่านี้ทำาให้เยาวชนยุคปัจจุบันเหมือนเดินทางอยู่ระหว่าง

โลกสองโลก คอื โลกทีย่งัสอนเรือ่งเพศแบบจารตี และโลกทีส่มัผสัจากเพือ่นฝงู จากการโฆษณาและสือ่บนัเทงิ

เริงรมย์ ที่เร่งกระตุ้นให้แสดงและเสพเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งเนื้อตัว จริตกิริยา และทักษะในเรื่อง

เพศอย่างเต็มที่ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 2551:89) 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้เขียนทำางานและเคลื่อนไหวเรื่องสุขภาวะทางเพศมามากกว่า 20 ปี ก็ได้ 

ข้อสรุปว่า การควบคุมเพศวิถีอย่างเข้มข้นต่อผู้หญิงในสังคมไทย ยังคงมีบางมิติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย  

อย่างน้อยก็ในรอบครึ่งศตวรรษนี้ ปรากฏการณ์รูปธรรมที่จะขอยกมาอย่างสังเขป ณ ที่นี้ มีสองเรื่องคือ  

ความรุนแรงทางเพศ และการทำาแท้ง

3.2 ผู้หญิงยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง

จากแหล่งข้อมูลสำาคัญสามแหล่ง ที่ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย คือ หนึ่ง 

จากฐานข้อมูลข่าวและบทความเรื่องเพศในประเทศไทยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2541 - 2550) รวม 17,529 ชิ้น 
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(กุลภา, 2551) สอง ขนาดของความรุนแรงทางเพศท่ีช้ีจากรายงานวิจัย ได้แก่ เร่ืองเซ็กส์คร้ังแรกกับความรุนแรง

ทางเพศ (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2551) และความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่ (กฤตยา อาชวนิจกุล 

และคณะ, 2546) และ สาม จากสถติคิวามรนุแรงทางเพศจากหนว่ยงานของรฐั ไดแ้ก ่จำานวนคดอีาชญากรรม

ทางเพศ จำานวนเยาวชนที่กระทำาความผิดละเมิดทางเพศ และจำานวนผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการจาก 

ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552) สรุปสถานการณ์ภาพรวมได้ว่า 

ข่าวเรื่องความรุนแรงทางเพศถูกตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวัน โดยข่าวข่มขืนมีสัดส่วนสูงสุด คือ  

สูงถึงร้อยละ 38 และข่าวการกระทำารุนแรงทางเพศในประเด็นอื่นๆ (การค้าประเวณี การลวนลามทางเพศ  

การตัดอวัยวะเพศ ทัศนคติและความเชื่อ การทำาร้ายหรือการฆ่ากันตายเพราะความหึงหวง) ตามมาเป็นลำาดับ

สองคอืรอ้ยละ 26 ซึง่รวมกนัแลว้ขา่วและบทความเกีย่วกบัความรนุแรงทางเพศมสีดัสว่นสงูถงึเกอืบสองในสาม 

(ร้อยละ 64) ของจำานวนข่าวทั้งหมด 

โดยพบจำานวนผู้ถูกกระทำารุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นทุกปี เกือบทั้งหมดเป็นการกระทำาของผู้ชายที่ละเมิด

ทางเพศต่อผู้หญิง (ร้อยละ 98.3) ที่เหลือเป็นการกระทำาระหว่างชายต่อชาย (ร้อยละ 1.5) และหญิงกระทำา 

ต่อชาย (ร้อยละ 0.3) ผู้กระทำาส่วนใหญ่เป็นคนสนิท หรือคุ้นเคย จำานวนหนึ่งคือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด

กับผู้ถูกกระทำา ที่สำาคัญคือ เด็กผู้หญิงอายุต่ำากว่า 15 ปีเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ถูกละเมิดทางเพศ 

ขณะที่ผู้กระทำาการละเมิดทางเพศก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ 

ดงักลา่วแลว้วา่ ฐานขอ้มลูเรือ่งเพศจากขา่วสือ่สิง่พมิพ ์มกีารตพีมิพข์า่วความรนุแรงทางเพศเฉลีย่วนัละ 

3 ขา่ว โดยมสีดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 64 จากขา่วเรือ่งเพศทัง้หมด ในทางตรงขา้มสดัสว่นของหนงัสอื และงานวจิยั 

ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำาของประเทศ 5 แห่ง มีอยู่เพียงร้อยละ 8 เท่านั้น  

(ตาราง 2) โดยส่วนใหญ่เป็นงานที่ผลิตในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยจำานวนหนังสือและรายงานวิจัยทั้งหมดนี้

ไม่มีตำาราเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเลยสักเล่มเดียว ซึ่งชี้ถึงความขาดแคลนองค์ความรู้ด้านนี้ในสังคม

ไทยอย่างยิ่ง

ตาราง 2 แสดงการกระจายร้อยละของหัวข้อในฐานข้อมูลเรื่องเพศ  

เปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูลฯ ในส่วนที่เป็นหนังสือและข่าว

กลุ่มคำาสำาคัญที่จัดเก็บ
ฐานข้อมูลฯ ส่วนหนังสือ 

และวิทยานิพนธ์
ฐานข้อมูลฯ

ข่าว

อนามัยเจริญพันธุ์ 63 17

ความรุนแรงทางเพศ 8 64

การเรียนรู้เรื่องเพศ 16 9

ความหลากหลายทางเพศ 5 7

เพศภาวะ 4 2

หัวข้ออื่นๆ 4 1

รวม: ร้อยละ
จำานวน

100
3,367

100
17,529

ที่มา: กุลภา วจนสาระ, 2551, ตาราง 3, หน้า 72.



60 ประชากรและสังคม 2554

ที่สำาคัญคือ มุมมองของสังคมไทยยังคงมีอคติต่อผู้หญิงที่ถูกละเมิดไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเชื่อที่ว่า

ผู้หญิงมีส่วนทำาให้เกิดความรุนแรงขึ้น ขณะที่ผู้หญิงเองที่เป็นผู้ถูกกระทำาก็มักลงโทษตนเองและรู้สึกว่าตนเอง

ผิดและสกปรก หรือความเชื่อที่ว่าความรุนแรงทางเพศต้องมากับบาดแผลและร่องรอยการต่อสู้ เพราะสังคม

ไทยยังขาดความเข้าใจถึง รากเหง้าของการละเมิดทางเพศว่า มาจากความสัมพันธ์เชิงอำานาจระหว่างผู้กระทำา

กบัผูถ้กูกระทำา หรอืความคดิทีว่า่ผูก้ระทำารนุแรงทางเพศมกัเปน็คนผดิปกต ิคนจน หรอืคนตดิยา เปน็ตน้ อคติ

ตา่งๆ เหลา่นีย้งัฝงัอยูก่ระบวนการยตุธิรรมดว้ย ทัง้ในเชงิตวับทกฎหมายและระเบยีบปฏบิตัติา่งๆ และทศันคติ

ของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ประเดน็ความรนุแรงทางเพศ ทัง้หมดนีจ้งึทำาใหผู้ถ้กูละเมดิจำานวนมากไมไ่ดแ้จง้ความ

ต่อตำารวจ จำานวนคดีอาชญากรรมทางเพศปีละห้าพันกว่าคดี จึงเป็นเพียงยอดของปลายภูเขาน้ำาแข็งเท่านั้น

3.3 ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทำาแท้งที่ปลอดภัยได้

จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้หญิงที่บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทำาแท้งที่ไม่ปลอดภัยในทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ 

ในชว่ง 20 ปทีีผ่า่นมา จนเกดิเครือ่งมอืหรอืตวัยาใหม่ๆ  ทีใ่ชง้า่ย ปลอดภยั ราคาถกู และมปีระสทิธภิาพในการ

ยุติการตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 95 - 99 ได้แก่ เครื่องดูดมือถือ (Manual Vaccum Aspirator - MVA) ซึ่งผู้ให้

บริการไม่จำาเป็นต้องเป็นสูตินรีแพทย์ แพทย์ทั่วไป หรือพยาบาลก็สามารถทำาได้ และการยุติการตั้งครรภ์ 

โดยใช้ยา (Medical Termination - MTOP) ซึ่งผู้หญิงสามารถใช้เองได้ หากสามารถเข้าถึงยาได้ (กำาแหง  

จาตุรจินดา, 2554) แต่ประเทศไทยยังห้ามการนำาเข้ายาเหล่านี้ นอกจากเพื่อนำามาใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น

เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการทำาแท้งยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเรา กฎหมายเกี่ยวกับการทำาแท้งที่ระบุ 

ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302 - 305 บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 หรือ 54 ปีมาแล้ว โดย  

3 มาตราแรก (มาตรา 301 - 303) มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับโทษของการทำาแท้ง ไม่ว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วทำาแท้ง

ด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่นทำาแท้งให้ มาตรา 304 เป็นเรื่องความพยายามจะทำาแท้งแล้วทำาไม่สำาเร็จ ไม่ว่า

หญิงจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การกระทำานั้นก็ไม่มีความผิด 

ส่วนมาตรา 305 เป็นข้อยกเว้นว่า ถ้าการทำาแท้งนั้นเป็นการกระทำาของนายแพทย์ โดยผู้หญิงยินยอม 

บนความจำาเปน็ “ตอ้งกระทำาเนือ่งจากสขุภาพของหญงินัน้ หรอื หญงิมคีรรภเ์นือ่งจากการกระทำาความผดิทาง

อาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผู้กระทำาไม่มี

ความผิด” 

ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีที่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ และมีการปราบปรามจับกุมผู้กระทำาผิด

กฎหมายอยู่ตลอด แต่ปรากฏว่ามีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำานวนน้อยมาก นายแพทย์วิฑูรย์  

อึ้งประพันธ์ (2537: 21 - 42) ตั้งข้อสังเกตว่า เงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 305 ซึ่งเปิดให้แพทย์ทำาแท้งให้แก่ 

ผูห้ญงิไดถ้า้ตัง้ครรภแ์ลว้เกดิปญัหาสขุภาพ หรอืเพราะถกูขม่ขนืนัน้ ถอืไดว้า่เปน็เงือ่นไขทีม่ปีญัหาอยา่งมาก

ในการตีความและการปฏิบัติ ดังนั้นแพทย์ส่วนใหญ่จึงปฏิเสธที่จะทำาแท้ง หรือถ้าทำาก็จะตีความ

กฎหมายอย่างแคบที่สุด เพื่อไม่ให้ตนเองถูกตั้งข้อกล่าวหา 

สถติจิากกระทรวงสาธารณสขุชี้วา่ การมกีฎหมายหา้มทำาแท้งไมช่ว่ยใหก้ารลักลอบทำาแท้งลดลง เพราะ

ยงัมผีูป้ว่ยดว้ยภาวะแทรกซอ้นจากการทำาแทง้ทีผ่ดิกฎหมาย เขา้รกัษาตวัตามสถานพยาบาลของรฐัทัว่ประเทศ
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เป็นจำานวนหลายหมื่นคนต่อปี ดังผลการสำารวจสถานการณ์การทำาแท้งในประเทศไทย พ.ศ. 2542 จากผู้ป่วย

แท้งทั่วประเทศจำานวน 45,990 คน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราตายของผู้หญิงจาก

การทำาแท้งสูงถึง 300 ต่อแสน ขณะที่อัตราตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดทารกมีชีพมีเพียง 20 ต่อแสน

เทา่นัน้ จนแมแ้ตแ่พทยเ์องยงัยอมรบัวา่ อนัตรายจากการทำาแทง้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานนัน้เปน็ปญัหาสาธารณสขุ

ลำาดับต้นของประเทศมาโดยตลอด (Boonthai, et al., 2003) 

สถานการณ์ที่ดำารงอยู่ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี้เป็นเรื่องน่าเศร้า เพราะขณะที่ประเทศไทยประสบ

ความสำาเร็จเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในงานวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่เรายังคงปล่อยให้ 

ผู้หญิงไทยต้องล้มตายและพิการจากปัญหาทางสุขภาพที่รักษาได้ง่ายๆ นี้ต่อไป เป็นที่มาของคำาถามสำาคัญ 

สองข้อที่เป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกัน คือ หนึ่ง เหตุใดสังคมไทยไม่เห็นว่าชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้

มีคุณค่าพอที่จะได้รับการดูแลรักษา? และ สอง ทำาไมการตายและบาดเจ็บของผู้หญิงจากการทำาแท้ง

ที่ไม่ปลอดภัย จึงยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่แก้ไขไม่สำาเร็จ ?

สถานการณ์ข้างต้นนี้สะท้อนอะไรบ้าง? (กฤตยา อาชวนิจกุล และนภาภรณ์ หะวานานท์, 2537) 

(1) สะท้อนความล้มเหลวของสังคมไทย ในการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย 

กับผู้หญิงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

(2) สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

(3) สะท้อนความล้มเหลวของการให้บริการคุมกำาเนิดที่ไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม 

(4) สะท้อนความอยุติธรรมของสังคม ที่สร้างเงื่อนไขทำาให้ผู้หญิงต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบและ 

แบกผลลพัธต์า่งๆ ทีเ่ปน็ความเจบ็ปวดทัง้ทางรา่งกาย จติใจ อารมณ ์และสงัคม อนัสบืเนือ่งมาจากการตัง้ครรภ์

ไมพ่รอ้ม โดยปราศจากการชว่ยเหลอืและสนบัสนนุจากสงัคมอยา่งเปน็ระบบ และยงัถกูนยิามตามกฎหมายวา่

เป็นผู้ประกอบอาชญากรรมอีกด้วย

4. วิเคราะห์บริบทสังคมไทยกับเพศวิถีที่ (ไม่) เปลี่ยนไป

บริบทท่ีส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงเร่ืองเพศวิถีในสังคมไทย น่าจะมาจากการเปล่ียนแปลงสามเร่ือง คือ

(1) เสรีภาพทางการเมืองนำามาสู่เสรีภาพเพศวิถี กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น

ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่สามารถ

ขับไล่ผู้นำาเผด็จการทางทหารออกจากประเทศไปได้ และเปิดบรรยากาศของเสรีภาพในการแสดงออกของ

ประชาชนกลุ่มต่างๆ หลังถูกปิดกั้นมานานมากกว่า 10 ปี ถ้าพูดภาษา postmodernism ก็คือเรื่องที่เคย 

ถูกกดทับไว้ ถูกเบียดทับไว้ ก็ค่อยๆ เผยตัวมันออกมา 

หลังปี 2516 ได้เกิดการเคลื่อนไหวจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เห็นชัดเจนคือ ผู้ใช้แรงงานออกมา

เคลื่อนไหวขอเพิ่มค่าแรงที่ถูกกดตลอดมาในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร มีการประท้วงที่เรียกกันว่าประท้วง 

รายวนัเกดิขึน้บอ่ยครัง้มาก เกดิขบวนการชาวไรช่าวนาเรยีกรอ้งการปฏริปูทีด่นิ และขอขึน้ราคาพชืผลการเกษตร 

หลังจากนั้นมีการจัดตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย และเกิดหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารที่ 
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ออกใหม่ที่สนใจปัญหาสังคม หรือที่เรียกกันว่า ‘hard news’ มากขึ้น รวมถึงการเกิดโครงการประชาธิปไตย 

สู่ชนบท และการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

เรื่องเพศวิถีที่มีข้อโต้เถียงในหนังสือพิมพ์ชัดเจนก็คือเรื่องการทำาแท้ง ดังตัวอย่างข่าวที่ปรากฏในช่วงปี 

พ.ศ. 2517 - 2518 ดังต่อไปนี้ (รังสรรค์, 2523:55) ‘แพทย์ 14 ประเทศว่าควรเลิกกฎหมายทำาแท้ง’ 

(ประชาธิปไตย 4 กุมภาพันธ์, 2517) ; ‘ร.ม.ต. อุดม เห็นควรแก้กฎหมายห้ามทำาแท้ง’ (ประชาธิปไตย,  

8 กุมภาพันธ์ 2517) ; สรรใจ แสงวิเชียร ‘การทำาแท้งเสรี’ (สยามรัฐ 27 กุมภาพันธ์, 2517) ; สมมาตร  

แก้วโรจน์ ‘การทำาแท้งควรแก้ที่ปลายเหตุหรือ’ (สยามรัฐ 26 สิงหาคม, 2516) ; จันอับ ‘อันตรายจากการ

ทำาแท้ง’ (สยามรัฐ 30 กันยายน, 2518) ; สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ ‘เมืองไทยควรออกกฎหมายการทำาแท้ง 

ได้แล้ว’ (ประชาชาติ 6 มกราคม, 2518) 

ขณะเดียวกันเยาวชนในช่วงนี้และคนที่เกิดหลัง 14 ต.ค. ล้วนเติบโตมากับบรรยากาศทางการเมืองที่ 

คนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย และในระดับโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ต่างออกมาทำากิจกรรม

สาธารณะเพื่อผู้อื่น การเรียนรู้เรื่องเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กระจายไป

อย่างรวดเร็ว และหนึ่งในนั้นคือเรื่องเพศวิถี แม้ในอีก 3 ปีต่อมาจะเกิดรัฐประหารในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 

หลังเหตุการณ์สังหารนักศึกษาอย่างป่าเถื่อนทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่รัฐประหารครั้งนี ้

ก็ไม่สามารถสะกัดกั้นวิญญาณประชาธิปไตยที่เติบโตให้แคระแกร็นได้ เพราะเมื่อปัจเจกตื่นรู้ เข้าใจสิทธิและ

เสรีภาพทางการเมืองแล้ว ความตื่นรู้ก็มีโอกาสที่จะคงอยู่ตลอดไป

(2) การระบาดของเอชไอว/ีเอดสแ์ละการเตบิโตของภาคประชาสงัคม (ประมาณหลงั พ.ศ. 2530) 

เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องเพศวิถีที่สำาคัญเช่นกัน เพราะการระบาดของเอดส์ในประเทศไทยที่มีสถิติชี้ชัดว่า มีสาเหตุ

หลักมาจากการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย ทำาให้มีเม็ดเงินมาสนับสนุนการวิจัยเร่ืองเพศมากข้ึนมาก ก่อนหน้าน้ี  

ไม่เคยมีงานวิจัยสำารวจระดับชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ก็เกิดมีขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 จนมีรายงาน

ออกมาชื่อ ‘Thai Sexual Behavior and Risk of HIV Infection: A Report of the 1990 Survey of Partner 

Relations and Risk of HIV Infection’ (Sittitrai, et al., 1992) 

ประกอบกับในช่วงใกล้เคียงกันนี้ มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าป่า ไปร่วมต่อสู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทย เริม่ทยอยเดนิทางออกจากปา่ คนกลุม่นีจ้ำานวนมากไดห้นัมาทำางานในองคก์รพฒันาเอกชน (อพช.) 

กล่าวได้ว่างานภาคประชาสังคมในประเทศไทยเติบโตขึ้นมากหลังจากที่คนออกจากป่า เพราะทางเลือกหนึ่ง

ของคนหนุม่สาวกลุม่นีท้ีย่งัตอ้งการทำางานเพือ่สงัคมตอ่ไปในความเชือ่ของตวัเอง กค็อืการเขา้รว่มงานกบัองคก์ร

ในภาคประชาสังคม 

อพช. ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเรื่องสาธารณะที่สำาคัญตั้งแต่ในยุคนี้เป็นต้นมา หนึ่งในประเด็นที่ 

ขับเคลื่อนคือเรื่องเพศวิถีที่เริ่มจากงานเอดส์ และเกิดการปรากฏตัวของเกย์และกะเทยที่ทำางานต้านเอดส์  

และเรียกร้องสิทธิของผู้ติดเชื้อ ขณะที่งานเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงและสิทธิเด็กก็เติบโตชัดเจนอย่างรวดเร็ว ได้แก่  

การเคลื่อนไหวเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งอพช.ด้านผู้หญิงและด้านเด็ก ได้ร่วมกันทำางานเป็น 

เครอืขา่ยตัง้แตช่ว่งนีจ้นถงึปจัจบุนั และคณะทำางานเพือ่ยตุกิารเอาเปรยีบเดก็ทางเพศ (พปพ.) ทีมุ่ง่ทำางานเรือ่ง

ยุติปัญหาโสเภณีเด็กในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2536 รวมถึงการเกิดขององค์กรที่ทำางานด้านสิทธิของคนรัก 

เพศเดียวกันองค์กรแรกในประเทศไทย คือ อัญจารี ที่ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2529 แต่มามีชื่อกลุ่ม ใน พ.ศ. 2531 

(กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ, 2545) 
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(3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ การเกิดขึ้นของสื่อสมัยใหม่ประมาณปี พ.ศ. 2540 

เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมบนพื้นที่ไซเบอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน และไอแพด 

คือ การเปิดพื้นที่ใหม่อีกพื้นที่หนึ่งในการเรียนรู้เรื่องเพศ ซึ่งต่างจากบริบทข้างต้น คือมีลักษณะเป็นเรื่องของ

ปจัเจกมากขึน้ เพราะสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง โดยเลอืกทีจ่ะเขา้ถงึเรือ่งเพศแบบใดกไ็ด ้นานเทา่ไรกไ็ด้

ตามที่ตนเองต้องการ ยกเว้นเยาวชนวัยเรียนที่อาจถูกควบคุมเวลาจากผู้ปกครองบ้าง

ไอทีคือลมหายใจใหม่ที่ขาดไม่ได้ของเยาวชนและคนที่ติดสื่อบนพื้นที่ไซเบอร์ เดิมวัยรุ่นไทยสามารถ 

เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องเพศจาก 3 ช่องทางหลัก คือ จากเพื่อน จากการอ่านหนังสือ และจากการดูวิดีทัศน์  

โดยวัยรุ่นมักอ่านหนังสือหรือดูหนังโป๊แล้วก็คุยกับเพื่อน ‘อินเตอร์เน็ต’ คือ ช่องทางเรียนรู้เรื่องเพศที่สำาคัญ 

ในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าน่าจะมาแรงแซงหน้าช่องทางอื่นๆ เพราะมาพร้อมกับรูป เสียง ท่าทาง และ 

การสนทนาได้ในเวลาเดียวกัน ผู้เขียนสันนิษฐานว่า คนที่เติบโตมากับสังคมไซเบอร์นี้ น่าจะมีวิถีทางเพศ 

แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน แต่จะแตกต่างอย่างไร ในด้านไหน ด้วยเหตุอะไร น่าจะม ี

การศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

ควรกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า บริบทข้างต้นนี้ยังนำากระแสสิทธิมนุษยชนเข้ามาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ที่ประเทศไทยไม่สามารถจะปฏิเสธได้  

ดังกล่าวแล้วว่า เสรีภาพทางการเมืองก็คือเสรีภาพและสิทธิทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัย 

ทางเพศ หรือปลอดความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ซึ่งในภาคปฏิบัติแล้วก็รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเพศวิถีเข้ามา 

ไมว่า่จะเปน็ การแตง่งาน การมลีกู การหยา่ การทำาแทง้ การรกัเพศเดยีวกนั การอยูเ่ปน็โสด และเรือ่งเพศอืน่ๆ 

อีกมากมาย

5. สรุป

วิถีทางเพศของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ มีทั้งที่

เป็นเรื่องด้านบวกและด้านลบ ผู้เขียนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำางานขับเคลื่อนเรื่องเพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิ

อนามยัเจรญิพนัธุ ์มานานหลายสบิป ีปจัจบุนัไดเ้ขา้รว่มกระแสสรา้งสงัคมทีม่สีขุภาวะทางเพศ และอยากชกัชวน

ผู้อ่านได้เข้าร่วมด้วย เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิด... 

(1) รัฐบาลที่ตระหนักว่าสุขภาวะทางเพศเป็นสิทธิพื้นฐาน

(2) นโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิทางเพศ

(3) การให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษารอบด้านที่เหมาะสมตลอดช่วงอายุ 

(4) โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่พยีงพอตอ่การใหบ้รกิารอนามยัเจรญิพนัธุแ์ละสขุภาพทางเพศทีล่ะเอยีดออ่น

และเป็นมิตร

(5) การวิจัยและระบบเฝ้าระวังสุขภาวะทางเพศที่รอบด้าน 

(6) สังคมที่ให้ความสำาคัญต่อความหลากหลายทางเพศ
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จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย:  

สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

Change of Migration Patterns in Asia:  

Towards Regional Economic Integration

สักกรินทร์ นิยมศิลป์  Sakkarin Niyomsilpa 1

บทคัดย่อ

ตัง้แตท่ศวรรษที ่1990 จนถงึปจัจบุนั การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ในเอเชยีตะวนัออกไดเ้ปดิตลาดแรงงานใหม่ๆ  
ในเอเชียเพิ่มขึ้นจำานวนมาก โลกาภิวัตน์และกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มที่จะ 
กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบและทศิทางการเคลือ่นยา้ยแรงงานขา้มชาตใินลกัษณะใหม ่6 ประการ คอื 1) การเพิม่จำานวนของ
แรงงานข้ามชาติอย่างรวดเร็วจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเอเชีย 2) โครงสร้างการจ้างงานมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยจะมี
ความเช่ือมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระหว่างประเทศมากข้ึน 3) นโยบายประเทศต่างๆ จะเปิดกว้างด้านการเคล่ือนย้าย 
แรงงานข้ามชาติมากขึ้น 4) สังคมวัยชรากำาลังคืบคลานเข้าสู่เอเชียซึ่งจะทำาให้เกิดการนำาเข้าแรงงานข้ามชาติแบบก้าวกระโดดใน
อนาคตอนัใกล ้5) การยา้ยถิน่ของแรงงานจนีจำานวนมากกำาลงัเกดิขึน้ทัง้ในประเทศจนีเองและกบัชาวจนีทีมุ่ง่ยา้ยถิน่ไปยงัตา่งประเทศ 
6) แรงงานวิชาชีพจากเอเชียที่ในอดีตมุ่งสู่ประเทศตะวันตกเป็นหลักกำาลังหันกลับมายังเอเชียด้วยกันมากขึ้น จุดเปลี่ยนเหล่านี้ 
จะทำาให้โฉมหน้าของการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม และไทยจำาเป็นต้องปรับตัวอย่างมากทั้งในด้านนโยบาย
ด้านการศึกษา การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานแรงงานของไทยกับภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น

Abstract

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

1 อาจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทนำา

การย้ายถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ของโลก ต่างต้อง

อาศัยแรงงานจำานวนมากเพื่อทำาการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นการย้ายถิ่นของประชากรจึงเป็นเรื่อง

ปกติ ยิ่งในช่วงที่มีสงคราม โรคระบาดหรือภาวะทุพภิกขภัย การย้ายถิ่นของประชากรยิ่งเพิ่มจำานวนมากขึ้น  

บางครั้งถึงขั้นย้ายเมืองเพื่อสร้างอารยธรรมใหม่ แม้ในโลกยุคปัจจุบัน การย้ายถิ่นของประชากรก็ยังดำาเนิน 

ต่อไป แต่การย้ายถิ่นแบบสมัครใจ หรือการย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้เพิ่มมากขึ้น 

จนกลายเป็นการย้ายถิ่นหลักของประชากรโลกในปัจจุบัน โดยโลกยุคโลกาภิวัตน์ทำาให้การขนส่ง สื่อสารและ

ระบบโทรคมนาคมมีความสะดวกและประหยัดมากขึ้น ทำาให้ประชากรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเดินทางข้าม

ประเทศได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการเข้าเมืองของประเทศต่างๆ ก็มีความเป็นสากลและ

ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำาให้การย้ายถิ่นระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลายเป็นธุรกิจ

ขนาดใหญ่ และกำาลังเป็นประเด็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำาคัญในโลกยุคปัจจุบัน

สำาหรับการย้ายถิ่นข้ามชาติในเอเชียยุคปัจจุบัน (หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา) นั้น  

กระแสการย้ายถิ่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ 1970 (ระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2523) เป็นต้นมา  

นับตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ำามันครั้งแรก โดยประเทศในกลุ่มโอเปคได้กำาหนดราคาน้ำามันและจำากัดโควต้าการผลิต 

ของประเทศสมาชิก จนทำาให้ราคาน้ำามันพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และก่อให้เกิดความมั่งคั่งอย่างมหาศาลกับตนเอง  

ประเทศในตะวันออกกลางจึงพากันลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ จนเกิดการนำาเข้าแรงงานต่างชาติ 

โดยเฉพาะจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นล่ำาเป็นสันในทศวรรษที่ 1970 และ 1980  

(ช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2523) เช่น จากปากีสถาน ไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 (ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2543) จนถึงปัจจุบัน การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกได้เปิดตลาดแรงงานใหม่ๆ ในเอเชียเพิ่มขึ้นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศในเอเชียตะวันออกหรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอาเซียนเอง ทำาให้ทิศทางการย้ายถิ่นของแรงงาน

ขา้มชาตเิปลีย่นแปลงไปจากเดมิ นอกจากนี ้โลกาภวิตันแ์ละกระแสการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิของประเทศตา่งๆ 

ในอาเซียนและเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนย้าย

แรงงานข้ามชาติระลอกใหม่ โดยมีปัจจัยเร่งที่สำาคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มมากขึ้น 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน การขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่ๆ  

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน และการปรับปรุงระบบสวัสดิการของแรงงานต่างชาติ เป็นต้น

บทความนี้จะศึกษาถึงสถานะปัจจุบันของการย้ายถิ่นในเอเชีย โดยเฉพาะการย้ายถิ่นของแรงงาน 

ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเป็นหลัก โดยจะประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของการย้ายถิ่นในอาเซียนและเอเชีย

ตะวันออก จากนั้นจะวิเคราะห์ถึงจุดเปลี่ยนของการย้ายถิ่นในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

ในอนาคต และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้น 
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สถานภาพการย้ายถิ่นในเอเชียยุคปัจจุบัน

ในแง่จำานวนผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ (emigrants) ประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียหลายประเทศ 

เป็นประเทศต้นทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่สำาคัญ โดยอินเดีย บังคลาเทศ จีน คาซัคสถานและปากีสถาน 

ล้วนอยู่ในสิบอันดับแรกของประเทศที่มีการย้ายถิ่นออกนอกประเทศมากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2543 โดยมี

จำานวนผู้ย้ายถิ่นรวมกันประมาณ 2.6 ล้านคน (รูปที่ 1) นอกจากนี้ ประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะ

อินเดียและจีนมีรายได้จากแรงงานข้ามชาติ (remittance) สูงกว่าประเทศอื่นใดในโลก โดยอินเดียและจีน 

มีรายได้จากแรงงานข้ามชาติจำานวน 49.26 พันล้านดอลลาร์ และ 47.55 พันล้านดอลลาร์ตามลำาดับ  

ส่วนฟิลิปปินส์และบังคลาเทศอยู่ในอันดับสี่และหกของโลกด้วยจำานวนรายได้ 19.69 พันล้านดอลลาร์  

และ 10.74 พันล้านดอลลาร์ ตามลำาดับในปี พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2) 

รูปที่ 1 ประเทศต้นทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติ 10 อันดับแรกของโลก
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รูปที่ 2 ประเทศที่มีรายได้จากแรงงานข้ามชาติสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก ในปี พ.ศ. 2552
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หากพิจารณาในรายละเอียดของทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศเอเชียที่เป็นต้นทางสำาคัญของ 

การย้ายถิ่นออกนอกประเทศคืออินเดีย บังคลาเทศ จีน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อัฟกานิสถาน เวียดนาม 

อินโดนีเซีย เกาหลีใต้และเนปาลตามลำาดับ (รูปที่ 3) โดยทั้งสิบประเทศรวมกันมีจำานวนผู้ย้ายถิ่นออกนอก

ประเทศถงึ 37.4 ลา้นคน ในทางกลบักนั ประเทศปลายทางของการยา้ยถิน่ขา้มชาตจิากเอเชยีคอื สหรฐัอเมรกิา 

อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย ปากีสถาน ฮ่องกง อิหร่าน แคนาดาและมาเลเซียตามลำาดับ (รูปที่ 4) 

รูปที่ 3 ประเทศต้นทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติจากเอเชีย ในปี พ.ศ. 2543 
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รูปที่ 4 ประเทศปลายทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติจากเอเชีย ในปี พ.ศ. 2543 
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ที่มา: World Migration Report, 2010 : หน้า 169 และ 171. 

สำาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเทศและดินแดนเป้าหมายของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่สำาคัญในปี  

พ.ศ. 2543 คือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ตามลำาดับ แต่ในปี พ.ศ. 2553 จำานวนผู้ย้ายถิ่น 

ข้ามชาติในมาเลเซียได้เพิ่มขึ้นจนมีจำานวนรวมเป็น 2.36 ล้านคน แซงหน้าญี่ปุ่นขึ้นเป็นประเทศปลายทาง 

อันดับสอง ตามด้วยญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย ตามลำาดับ (รูปที่ 5) 

รูปที่ 5 ประเทศปลายทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติในเอเชียตะวันออก ในปี พ.ศ. 2543 และ 2553 
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ญี่ปุนไทยฟลิปปนส

กัมพูชา บรูไน

อินเดีย เม็กซิโกจีน ฟลิปปนส ฝรั่งเศษ สเปนบังคลาเทศ ไนจีเรีย เบลเยี่ยมเยอรมนี

ที่มา: World Migration Report, 2010 : หน้า 169 และ 171.
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การย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออก:  

จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ

เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในปัจจุบัน โดยปริมาณการค้า 

ภายในภูมิภาค (intra - regional trade) มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของ 

ทุกประเทศในภูมิภาครวมกัน การเชื่อมโยงทางด้านการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความสัมพันธ์อย่าง 

ใกล้ชิดกับการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกันระหว่าง

ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน ในลักษณะเครือข่ายการผลิตของภูมิภาค (regional production networks) เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอเชียตะวันออกในระดับโลก และเป็นจักรกลสำาคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

อุตสาหกรรมของอาเซียนและจีนในปัจจุบัน การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิด 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกในรูปของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดตั้งเขตการค้า

เสรีและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเปิดเสรี

ดา้นการคา้ การลงทนุ และภาคบรกิาร แลว้ ยงัมกีารอนญุาตใหม้กีารไหลเวยีนของเงนิทนุ และมกีารเปดิตลาด

แรงงานระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ที่เกื้อหนุนให้เกิดการย้ายถิ่นในลักษณะของแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำาคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 

(ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community  

หรือ AEC) นอกจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว

และเปน็ฐานการผลติรว่มกนั รวมทัง้ตอ้งการใหเ้กดิการหมนุเวยีนอยา่งเสรขีองการคา้สนิคา้ บรกิาร การลงทนุ 

และเงินทุน นอกจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนแล้ว อาเซียนยังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศอืน่ในภมูภิาคอกีดว้ย โดยอาเซยีนไดจ้ดัทำาขอ้ตกลงเขตการคา้เสร ีหรอืความตกลงหุน้สว่นทางเศรษฐกจิ

กับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ASEAN - CER, ASEAN - India, ASEAN - Korea, ASEAN - China และ 

ASEAN - Japan ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือในลักษณะอนุภูมิภาค 

เช่น ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่ง คมนาคม และ

โลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกัน จึงยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานขา้มชาตมิากยิง่ขึน้ โดยรปูแบบการเคลือ่นยา้ยแรงงานขา้มชาตใินเอเชยีตะวนัออกจะม ี3 ลกัษณะ ดงันี ้

1) การเคลื่อนย้ายแรงงานจากเอเชียเข้าสู่เอเชียตะวันออก โดย ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้เป็น 

เปา้หมายของแรงงานขา้มชาตจิำานวนมาก โดยในชว่งป ีพ.ศ 2533 - 2548 มแีรงงานจากประเทศอาเซยีนเขา้ไป

ทำางานอย่างถูกต้องในญี่ปุ่นกว่าสองแสนคน ในจีนกว่าห้าแสนคน ในไต้หวันกว่าห้าหมื่นคน และในเกาหลีใต้

กว่าสองหมื่นคน ทั้งนี้ ชาวฟิลิปปินส์เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เข้าไปทำางานในญี่ปุ่นและไต้หวัน ด้วยจำานวน  

187,261 คน ในญี่ปุ่น และ 28,385 คน ในไต้หวัน ในขณะที่คนเวียดนามเป็นชาติอาเซียนที่เข้าไปทำางาน 
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ในเกาหลีใต้มากที่สุด ส่วนคนสิงคโปร์เป็นชาติอาเซียนที่เข้าไปทำางานเป็นอันดับหนึ่งในจีนด้วยจำานวนถึง 

165,666 คน ส่วนคนไทยเลือกไปทำางานที่จีนมากที่สุดด้วยจำานวน 92,584 คน ตามด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน  

และเกาหลีใต้ ตามลำาดับ (ตาราง 1) อย่างไรก็ตาม คาดว่าจำานวนแรงงานที่ไม่เป็นทางการในประเทศเอเชีย 

ตะวนัออกจะแตกตา่งจากนีม้าก คาดวา่แรงงานผดิกฏหมายจากจนีในญีปุ่น่มจีำานวนหลายแสนคน และแรงงาน

ผิดกฏหมายในเกาหลีใต้อาจมีจำานวนมากกว่าสองแสนคน (Abella & Ducanes, 2008) 

ตาราง 1 การย้ายถิ่นจากอาเซียนสู่เอเชียตะวันออกปี พ.ศ. 2533 - 2548

ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้

กัมพูชา  - 2,263  -  - 

อินโดนีเซีย 88,086 25,097  -  - 

ลาว  - 2,393  -  - 

มาเลเซีย 107,084 7,910  -  - 

พม่า  - 5,342  -  - 

ฟิลิปปินส์ 87,205 187,261 28,385 4,460

สิงคโปร์ 165,666 2,283  -  - 

ไทย 92,584 37,703 18,665 4,227

เวียดนาม  - 2,202 13,245 12,332

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

2) การย้ายถิ่นจากเอเชียตะวันออกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การขยายการค้าและการลงทุนข้ามชาติ

อย่างมหาศาลจากญี่ปุ่นเข้ามายังอาเซียนหลัง Plaza Accord ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เป็นต้นมาทำาให้

ชาวญี่ปุ่นพากันเดินทางมายังอาเซียนในฐานะผู้บริหารและช่างเทคนิคจำานวนมาก โดยจำานวนไม่น้อยได้นำา

ครอบครัวมาอยู่ด้วย ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2542 และ พ.ศ. 2543 - 2553 ทศวรรษที่ 1990  

(พ.ศ. 2534 - 2543) และทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2544 - 2553) ชาวเกาหลีใต้ก็ได้มุ่งขยายฐานการผลิต 

ในอาเซยีนอยา่งจรงิจงั ตามดว้ยชาวจนีทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิจากทางการจนีใหบ้กุตลาดอาเซยีน ตวัเลขอยา่งเปน็

ทางการในปี พ.ศ 2533 - 2548 แสดงให้เห็นว่านักธุรกิจญี่ปุ่นนิยมเข้ามาทำางานในไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก 

แต่ประเทศที่กำาลังเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจข้ามชาติและแรงงานวิชาชีพจากเอเชียตะวันออกที่สำาคัญคือ

เวียดนาม (ตาราง 2) อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขไม่เป็นทางการของการย้ายถิ่นน่าจะสูงกว่านี้ Rallu (2002) 

ประเมินว่าในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543 อาจมีชาวจีนย้ายถิ่นเข้าสู่ไทยและฟิลิปปินส์มากถึงประเทศละ  

150,000 คน จากจำานวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดมากกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงดัง

กล่าว
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ตาราง 2 การย้ายถิ่นจากเอเชียตะวันออกสู่อาเซียนปี พ.ศ. 2533-2548

ประเทศ/เขต
ปกครองพิเศษ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

จีน  -  -  -  -  -  - 1,098  - 9,573 574,238

ญี่ปุ่น 101 818 11,221 436 10,347 663 12,913 24,902 36,327 4,207

ไต้หวัน  -  -  -  -  -  - 506  - 5,133 183,650

เกาหลีใต้  -  -  -  -  -  - 1,881  - 4,790 111,460

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

3) การยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศอาเซยีนดว้ยกนัเอง เนือ่งจากโครงสรา้งทางประชากรและระดบัการพฒันา

ทางเศรษฐกจิในอาเซยีนแตกตา่งกนั ทำาใหป้ระเทศทีม่ปีระชากรมากและโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ปน็สงัคมเกษตร

มีอุปทานแรงงานจำานวนมากที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการในประเทศ และ 

อีกจำานวนหนึ่งกลายเป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในอาเซียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน

สองพื้นที่หลัก ได้แก่ กลุ่มแรก บริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และกลุ่ม 

ท่ีสองบริเวณประเทศไทยและพม่า โดยในกลุ่มแรก แรงงานจำานวนมากจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเคล่ือนย้าย 

ไปทำางานในมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่วนในกลุ่มท่ีสอง แรงงานจากพม่ามุ่งเข้าสู่ประเทศไทย ในแต่ละปีคาดว่า 

มีประชากรราว 1.5 ล้านคนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีการย้ายถิ่นออกไปยังต่างประเทศโดยราวร้อยละ 40 

เป็นการโยกย้ายภายในอาเซียนด้วยกันเอง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour  

Organization หรือ ILO) ประเมินว่า จนถึงปี พ.ศ. 2551 ประชากรของอาเซียนมีการย้ายถิ่นข้ามชาติสะสมถึง

ราว 13.5 ล้านคน โดยจำานวน 5.3 ล้านคนเป็นการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเอง 

โดยสรุป การย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกจำานวนมากเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีลักษณะ Chain  

Migration ทีแ่รงงานจากอาเซยีนมุง่เขา้ไปทำางานในประเทศเอเชยีตะวนัออก ขณะเดยีวกนัแรงงานจากประเทศ

ที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนก็เดินทางเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่  

โดยเฉพาะไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ และในเวลาเดียวกันแรงงานวิชาชีพและนักธุรกิจจากประเทศเอเชีย 

ตะวันออกก็เดินทางเข้ามาทำางานในบรรษัทข้ามชาติท่ีเข้ามาลงทุนในอาเซียน ท้ังในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

ของอาเซยีนและกลุม่ประเทศในอนภุมูภิาคลุม่น้ำาโขง ทำาใหบ้างประเทศ เชน่ ไทย และมาเลเซยี จดัเปน็ประเทศ 

ทั้งผู้นำาเข้าและผู้ส่งออกแรงงานควบคู่กัน (ตาราง 3)

ตาราง 3 สถานภาพด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศเอเชีย

สถานภาพด้านแรงงาน ประเทศ

ผู้ส่งออกแรงงานเป็นหลัก บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว

ผู้นำาเข้าแรงงานเป็นหลัก ตะวันออกกกลาง บรูไน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ 

ผู้นำาเข้าและส่งออกแรงงานควบคู่กัน อินเดีย มาเลเซีย ปากีสถาน ไทย
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จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออก

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การย้ายถิ่นในเอเชียโดยเฉพาะของแรงงานข้ามชาติมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

และทิศทางของการย้ายถิ่น สรุปได้ ดังนี้

1. จากผู้อพยพสู่แรงงานข้ามชาติ 

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2504 - 1513) จนถึงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2524-2533) การย้ายถิ่น

ส่วนใหญ่ของประชากรในอาเซียนโดยเฉพาะในคาบสมุทรอินโดจีนเป็นการหนีภัยสงคราม และความทุกข์ยาก

ของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากเวียดนาม ลาวและกัมพูชา โดยในช่วงสงครามเวียดนาม มีผู้อพยพชาวเวียดนาม 

ราว 250,000 คนเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการอพยพทางเรือที่เรียกกันว่า Boat People  

ส่วนชาวลาวและชนกลุ่มน้อยจากลาว เช่น ชาวม้ง จำานวนหลายหมื่นคนก็ได้อพยพสู่ประเทศไทยหลังลาว

เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 ส่วนชาวกัมพูชาจำานวนมากหลายแสนคนได้หนีภัยสงครามระหว่าง

เขมรสามฝ่ายและเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงที่เวียดนามบุกกัมพูชา จนกระทั่งเวียดนามถอนทหาร 

ออกจากกมัพชูาในป ีพ.ศ. 2532 ผูอ้พยพชาวเขมรจงึไดเ้ดนิทางกลบัประเทศและไดร้บัการฟืน้ฟภูายใตก้ารนำา

ขององค์การสหประชาชาติ หลังจากนั้น จำานวนผู้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยได้ลดลง จนเกิดปัญหาทางการเมือง

ในพม่าในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2524 - 2533) เป็นต้นมา ทำาให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยกลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆ จากประเทศพม่า หนีภัยสงครามและการกวาดล้างจับกุมเข้ามาในไทย 

ต่อมาในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2534 - 2543) จำานวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นแรงงานข้ามชาติได้เพิ่มมากขึ้น

อย่างชัดเจน โดยแรงงานท่ีเดินทางออกนอกประเทศอย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึนจากราว 16,000 คน  

ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 120,000 คนในปี พ.ศ. 2538 ส่วนชาวฟิลิปปินส์ก็เพิ่มจำานวนจากราว 214,000 คน  

เป็น 488,000 คน ในช่วงเดียวกัน ประเทศไทยก็เช่นกันมีแรงงานที่ออกไปทำางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 

ราว 21,000 คนเป็น 202,000 คนในช่วงนั้น (Wickrammasekara, 2002) ปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 

กับประเทศผู้ส่งออกแรงงานหลักจากอาเซียนทุกประเทศ รวมทั้งในเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ปากีสถาน 

บังกลาเทศและศรีลังกา เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าทศวรรษท่ี 1980 และ 1990 (ปี พ.ศ 2524 - 2543) เป็นต้นมา 

เป็นยุคทองของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจากเอเชีย

สำาหรับประเทศไทย นอกจากการส่งออกแรงงานจะเพิ่มขึ้นแล้ว การนำาเข้าแรงงานข้ามชาติก็เพิ่มขึ้น 

อย่างมหาศาลในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ 2534 - 2543) เป็นต้นมา โดยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990  

(พ.ศ. 2534 - 2543) และต้นทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2543 - 2553) จำานวนแรงงานต่างชาติได้เพิ่มขึ้นแบบ

ก้าวกระโดด และได้กระจายไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 มีจำานวนผู้ย้ายถ่ินอาศัยในประเทศไทย 

รวม 1,050,459 คน โดยเป็นแรงงานต่างชาติที่จดทะเบียนสูงถึง 781,025 คน และผู้อพยพ 133,117 คน 

แต่คาดว่ามีแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกกว่าหนึ่งล้านคน (Mekong Migration Network statistics, 2010) 

ในอนาคต คาดวา่จะมจีดุเปลีย่นอกีครัง้ในทศวรรษหนา้ ภายหลงัการรวมตวัอยา่งสมบรูณข์องประชาคม

อาเซียนใน พ.ศ. 2558 โดยแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีความซับซ้อนขึ้น เนื่องจากการเติบโตทาง

เศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ของประเทศกมัพชูา ลาว พมา่ และเวยีดนาม (CLMV) และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

อยา่งมากในประเทศดงักลา่ว ซึง่จะนำาไปสูก่ารลงทนุจากตา่งชาตจิำานวนมาก ทำาใหก้ารจา้งงานและรายไดข้อง
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ประชาชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเปิดเสรีด้านการลงทุนในกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจอื่นๆ จะทำาให้อุตสาหกรรมจำานวนมากของไทยและประเทศเอเชียตะวันออกขยายการลงทุน 

ไปยังประเทศ CLMV ซึ่งอาจทำาให้แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยหวนกลับไปทำางานในประเทศของ

ตนเอง จนอาจเกิดปรากฎการณ์การคืนถิ่นของแรงงานข้ามชาติก็เป็นได้

2. จากแรงงานภาคเกษตรสู่การจ้างงานที่ซับซ้อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่าง

รวดเร็ว ทำาให้หลายประเทศเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม หรือบางประเทศก้าวข้ามจาก

สังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมองค์ความรู้ที่เน้นไปที่ภาคบริการ เนื่องจากระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทำาให้

โครงสร้างการจ้างงานของประเทศเอเชียแตกต่างกัน โดยบางประเทศได้ผ่านขั้นตอนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ทางเศรษฐกจิมาเปน็เวลานานทำาใหเ้กดิการดดูซบัแรงงานจากภาคเกษตรเขา้สูภ่าคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร

จนถงึจดุทีแ่รงงานสว่นเกนิลดลงมากจนตอ้งนำาเขา้แรงงานจากตา่งประเทศ ดงัในกรณ ีสงิคโปร ์บรไูน ไทย และ

มาเลเซยี เปน็ตน้ สว่นบางประเทศยงัมปีระชากรในภาคเกษตรในสดัสว่นทีส่งูมาก เชน่ พมา่ ลาว กมัพชูา ทำาให้

อุปทานแรงงานที่จะย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสูง 

ตาราง 4 การจ้างงานในอาเซียน

ประเทศ พ.ศ. ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

บรูไน 2544 1.4 21.4 77.2

กัมพูชา 2548 59.1 13.4 27.5

อินโดนีเซีย 2550 41.2 18.8 40.0

ลาว 2546 82.7 9.3 8.6

มาเลเซีย 2550 14.8 28.5 54.1

พม่า 2541 62.7 12.2 25.1

ฟิลิปปินส์ 2550 36.1 15.1 48.8

สิงคโปร์ 2550  - 22.6 76.2

ไทย 2550 41.7 20.7 37.4

เวียดนาม 2549 54.7 18.3 27.0

อาเซียน 2550 44.5 19.0 36.5

ที่มา: Martinez- Fernandez & Powell : ตาราง 11, หน้า 36. 
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นอกจากระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิทีแ่ตกตา่งกนัแลว้ ปจัจยัหนนุใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยแรงงานยงัมา

จากอุปทานแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน โดยจำานวนไม่น้อยที่อยู่ในรูปของแรงงานที่มีความไม่มั่นคงสูง คาดว่า

จำานวนประชากรในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 570 ล้านคนในปี พ.ศ. 2550 เป็นจำานวน 626 ล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 55 ล้านคน คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.7 ขณะที่การจ้างงานในอาเซียน 

ปี พ.ศ. 2550 มีจำานวนทั้งสิ้นประมาณ 268.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จำานวนแรงงานประมาณร้อยละ 60  

หรือราว 160 ล้านคน เป็นแรงงานในสาขาอาชีพที่มีความไม่มั่นคงสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการทำางานนอกระบบ 

โดยในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา แรงงานที่เป็นลักษณะ self - employed workers  

มีมากถึงกว่าร้อยละ 40 ส่วนในไทยและฟิลิปปินส์มีแรงงานในลักษณะดังกล่าวกว่าร้อยละ 30 ส่วนประเทศ 

ที่มีระดับการพัฒนาสูง เช่น สิงคโปร์และมาเลเซียมีการจ้างงานนอกระบบในอัตราที่ต่ำามากเพียงประมาณ 

รอ้ยละ 10 - 20 เทา่นัน้ ยิง่ไปกวา่นัน้บางประเทศยงัมอีตัราการวา่งงานในระดบัสงู เชน่ อนิโดนเีซยีและฟลิปิปนิส ์ 

(ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 6.3 ตามลำาดับในปี พ.ศ. 2550) จึงไม่น่าแปลกใจที่สองประเทศดังกล่าวเป็นต้นทาง

ของแรงงานข้ามชาติอันดับต้นๆ ของเอเชีย

ตาราง 5 อัตราการว่างงานในอาเซียน (ร้อยละ) 

ประเทศ 2549 2550

อินโดนีเซีย 10.3 9.1

มาเลเซีย 3.3 3.2

ฟิลิปปินส์ 7.3 6.3

สิงคโปร์ 4.5 4.0

ไทย 1.2 1.2

เวียดนาม 2.3 N.A.

อาเซียน 6.1 5.8

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

3. จากประตูที่เปิดแง้มสู่ประตูที่เปิดกว้าง (มากขึ้น) 

ในอดีตนโยบายของประเทศต่างๆ ต้องการควบคุมจำานวนแรงงานต่างชาติเพื่อมุ่งคุ้มครองแรงงานใน

ประเทศ แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานโยบายด้านแรงงานของประเทศต่างๆ ในเอเชียได้มีความยืดหยุ่น 

มากขึ้นตามลำาดับ จนเมื่อกระแสการเปิดเสรีเป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ตา่งๆ ทำาใหเ้กดิขอ้ตกลงดา้นแรงงานทัง้ในกรอบทวภิาคแีละกรอบภมูภิาค อาท ิการเปดิเสรตีลาดแรงงานวชิาชพี

ไทย - ออสเตรเลยีภายใตก้รอบ TAFTA การเปดิเสรตีลาดแรงงานวชิาชพีของอาเซยีนภายใตก้รอบ AFTA เปน็ตน้ 

รวมทัง้การทำาขอ้ตกลงระหวา่งสงิคโปรก์บัฟลิปิปนิส ์เพือ่อนญุาตใหค้นฟลิปิปนิสเ์ขา้มาทำางานในสงิคโปรอ์ยา่ง

ถกูตอ้งเปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม ในทางเทคนคิการเปดิตลาดแรงงานยงัมขีอ้จำากดัและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัมากมาย

ทีท่ำาใหก้ารเคลือ่นยา้ยแรงงานขา้มชาตไิมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตก่น็บัวา่เปน็กา้วยา่งสำาคญั นำาไปสูก่ารเปดิกวา้งมากขึน้
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ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานในเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีลักษณะค่อยเป็น

ค่อยไป ดังนี้ 1) ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อนุญาตให้แรงงานจากประเทศอื่นเข้าประเทศในลักษณะ 

guest worker program และ temporary contract employment เพื่อฝึกงานและทำางานในญี่ปุ่นในช่วงเวลา

หน่ึงๆ จากน้ันก็มีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนนำาแรงงานอ่ืนเข้าประเทศในลักษณะเดียวกัน 2) ประเทศผู้ส่งออก 

แรงงานเป็นจักรกลสำาคัญในการเจรจากับรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อทำาข้อตกลงในการเปิดตลาดแรงงานของ

ตน โดยมีการกำาหนดมาตรฐานด้านแรงงานอย่างชัดเจนรวมทั้งการควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติของแรงงาน

อย่างเข้มงวด ซึ่งในกรณีนี้ ฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดีของการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ  

จนทำาให้รายได้จากการโอนเงินเข้าประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์สูงเป็นอันดับหนึ่งของรายได้จากการขาย

สินค้าและบริการท้ังหมด 3) การเติบโตของอุตสาหกรรมแรงงานข้ามชาติ ทำาให้เกิดธุรกิจด้านแรงงานจำานวนมาก  

เชน่ บรษิทัจดัหางานขนาดใหญ ่ซึง่การเฟือ่งฟขูองธรุกจิเหลา่นี ้นำาไปสูธ่รุกจิการเมอืงและการผลกัดนันโยบาย

การเปิดตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการตั้งเป้าจำานวนแรงงานที่จะส่งออกไปต่างประเทศอย่างชัดเจน  

เช่น ฟิลิปปินส์ได้กำาหนดเป้าการส่งออกแรงงานถึง 2.8 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2542 - 2546 (Kaur, 2010) 

สำาหรับไทย รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายดึงดูดแรงงานวิชาชีพและแรงงานฝีมือในปี พ.ศ. 2521 ในสอง

ลักษณะคือ กลุ่มแรกเป็นวีซ่าทำางานให้แรงงานฝีมือจากต่างชาติในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และอีกประเภทเป็นวีซ่าทำางานสำาหรับผู้เชี่ยวชาญในกิจการ

ขนาดใหญ่ในประเทศ โดยแรงงานฝีมือเหล่านี้อาจสมัครเป็น permanent resident ได้ ต่อมาในทศวรรษที่ 

1990 (พ.ศ. 2534 - 2543) ประเทศไทยต้องการแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่

สถานะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ทำาให้รัฐบาลเริ่มออกกฎระเบียบที่ชัดเจนโดยอนุญาตให้มีการจดทะเบียน

แรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แต่เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้

กบัแรงงานและผูป้ระกอบการคอ่นขา้งมาก ทำาใหแ้รงงานจำานวนมากไมไ่ดเ้ขา้จดทะเบยีนและยงัคงเปน็แรงงาน

เถื่อนต่อไป นอกจากนี้ทางการไทยยังได้ทำาความตกลงทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน ได้แก่ พม่า  

ลาวและกัมพูชาในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2547 เพื่อร่วมมือในการตรวจสอบและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจาก

ประเทศดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ทางการไทยได้ออกมาตรการตรวจสอบสัญชาติแรงงานข้ามชาติและ

ออกใบอนญุาตทำางานทีม่อีายคุรัง้ละสองป ีในสาขาตา่งๆ อาท ิเกษตร กอ่สรา้ง งานบา้น ประมง กจิการอาหาร

ทะเล โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่ารักษาพยาบาลรวมกันปีละ 3,800 บาท และห้ามแรงงาน 

เปลี่ยนไปทำางานในสาขาอื่นที่กำาหนดไว้แต่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ 

4. จากยุค Baby Boomer สู่สังคมวัยชรา

โครงสรา้งประชากรของเอเชยีกำาลงัเขา้สูส่งัคมวยัชราอยา่งรวดเรว็ โดยอตัราสว่นประชากรวยัแรงงานชว่ง

อายุ15 - 64 ปี ในหลายประเทศจะเริ่มลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำาให้การนำาเข้าแรงงานต่างชาติเพื่อ

รักษาสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานและระดับการผลิตของประเทศเป็นสิ่งจำาเป็น เช่น ในญี่ปุ่น ประชากร 

วัยแรงงานจะเริ่มลดลงจากประมาณ 66 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 เป็นราว 61 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558  

และ 59 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 หรือแม้แต่ประเทศจีนก็จะเริ่มมีประชากรวัยแรงงานลดลงในปี พ.ศ. 2563 

จาก 826 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 เป็น 818 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 ส่วนประเทศไทย จำานวนประชากร 

วยัแรงงานจะเริม่คงทีใ่นชว่ง พ.ศ. 2558 - 2563 กอ่นทีจ่ะลดลงหลงัจากนัน้ (ตาราง 6) ดงันัน้ชว่งป ีพ.ศ. 2558 
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เป็นต้นไปจะเป็นจุดเปลี่ยนด้านประชากรที่สำาคัญในเอเชีย ที่อาจนำาไปสู่การนำาเข้าแรงงานจำานวนมากใน 

หลายประเทศ จนเกิดภาวะแรงงานตึงตัว โดยคาดว่าญี่ปุ่นอาจต้องการแรงงานต่างชาติมากถึง 6.7 ล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2568 (Rallu, 2002) 

ตาราง 6 การคาดการณ์จำานวนแรงงานวัย 15 - 64 ปีในเอเชีย (ล้านคน) 

ประเทศ 2548 2553 2558 2563

อินโดนีเซีย 108,361 110,432 128,117 136,917

ฟิลิปปินส์ 37,093 38,294 49,170 54,475

ไทย 35,715 36,136 39,071 39,781

เวียดนาม 44,608 45,628 53,415 56,191

ญี่ปุ่น 66,702 66,361 61,650 59,646

จีน 782,782 789,652 826,250 818,466

ที่มา: Chalamwong & Rodsomboon, 2007 : ตาราง 2, หน้า 4.

สำาหรับประเทศที่ยังคงมีประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม ประเทศอาเซยีนผูส้ง่ออกแรงงานดงักลา่วจะเริม่เขา้สูส่งัคมวยัชราเชน่กนั อยา่งชา้ไมเ่กนิ

ปี พ.ศ. 2593 เป็นต้นไป จึงเป็นไปได้ว่าหลังปี พ.ศ. 2568 จีนอาจต้องการแรงงานจากประเทศดังกล่าว 

ในอาเซียนเพื่อทดแทนประชากรวัยแรงงานของตนที่จะลดลงก็เป็นได้ 

รูปที่ 6 เปรียบเทียบประชากรวัยแรงงานประเทศในเอเชียปี พ.ศ. 2548 - 2563
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5. จากจีนตะวันตกสู่จีนตะวันออกและเอเชีย 

ขณะที่การย้ายถิ่นในประเทศของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ชะลอตัวลงหลังจากแรงงานภาคเกษตร 

ได้ถูกดูดซับเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ แต่ในกรณีประเทศจีน การย้ายถิ่นในประเทศอย่าง 

เป็นล่ำาเป็นสัน (หลังการปฏิวัติในปี พ.ศ 2492) เกิดขึ้นช้ากว่าประเทศเอเชียอื่น เนื่องจากจีนเริ่มเปิดประเทศ

และปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นระบบทุนนิยมในปี พ.ศ. 2521 ทำาให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมเกดิขึน้ชา้กวา่ประเทศอืน่ แตก่ารเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กลบัรวดเรว็และรนุแรงมาก โดยในชว่งแรก

ของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นยังคงจำากัดอยู่มาก เนื่องจากรัฐบาลจีนใช้ระบบ Hukou ซึ่งจำากัดสิทธิ์

ในการโยกย้ายของประชาชนและจัดสรรสวัสดิการของรัฐให้เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น  

ทำาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานของจีนจากภาคชนบทเข้าสู่เมืองเป็นไปอย่างจำากัด 

แต่ต่อมา ทางการจีนได้ผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวโดยอนุญาตให้ชาวชนบทซึ่งมีรายได้แน่นอนและ 

มีท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งสามารถโอนย้ายมาเป็นประชากรในเขตเมืองท่ีตนอาศัยอยู่ได้2 ทำาให้เกิดการเคล่ือนย้าย

แรงงานเข้าสู่เมืองต่างๆ จำานวนมากและเกิดการขยายของภาคเมือง (urbanization) อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

ในภาคตะวันออกของประเทศ อาทิ มณฑลกวางตุ้ง ฟูเจี้ยน เจ้อเจียง ซานตง โดยมีการประเมินว่าการย้ายถิ่น

ในประเทศของจีนเพิ่มขึ้นจาก 26 ล้านคนในปี พ.ศ. 2531 เป็น 126 ล้านคนในปี พ.ศ 2547 (Deshingkar, 

2006) การผ่อนคลายมาตรการการย้ายถิ่นของประชากรดังกล่าวทำาให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนเกินจาก

ภาคชนบทเขา้สูภ่าคเมอืงเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง คาดวา่ในชว่งสองทศวรรษขา้งหนา้ จะมผีูย้า้ยถิน่เขา้สูภ่าคเมอืง

เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12 - 13 ล้านคน 

นอกจากการยา้ยถิน่ในประเทศแลว้ แรงงานจนียงัเคลือ่นยา้ยไปทำางานในตา่งประเทศเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ 

โดยทางการจีนเองมีนโยบายสนับสนุนให้แรงงานจีนออกไปทำางานในต่างประเทศ เนื่องจากต้องการให้ชาวจีน

ไปเรียนรู้เทคโนโลยีในต่างประเทศ และเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543  

ชาวจีนย้ายถิ่นออกนอกประเทศประมาณ 4 - 5 ล้านคน โดยกว่าหนึ่งล้านคนมุ่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ได้แก่ ญี่ปุ่นจำานวน 350,000 คน เกาหลีใต้ 160,000 คน ไต้หวัน 100,000 ไทย 150,000 คน และ

ฟิลิปปินส์ 150,000 คน และอีกหลายหมื่นคนในสิงคโปร์ (Rallu, 2002) โดยช่องทางการย้ายถิ่น 

ประกอบด้วยเส้นทางบกผ่านคาบสมุทรเกาหลี ทางบกเข้ามาไทยผ่านลาวและพม่า ทางเรือจะอาศัยเส้นทาง

ทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบไต้หวัน โดยจำานวนไม่น้อยจะเดินทางต่อไปยังประเทศตะวันตกอื่นๆ ต่อไป ทำาให้ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ย้ายถิ่นชาวจีนได้เพิ่มจำานวนขึ้นจนเป็นผู้เข้าเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดอันดับ 1 หรือ 2  

ในประเทศตะวันตกหลายประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น

สำาหรับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจำานวนผู้ย้ายถิ่นชาวจีนจะมีจำานวนเพิ่มขึ้นในช่วง 

หลายปขีา้งหนา้ ทัง้ในลกัษณะของแรงงานขา้มชาต ิและกลุม่ธรุกจิรายยอ่ย คลา้ยชมุชนชาวจนีทีข่ยายคบืเขา้ไป

บริเวณชายแดนรัสเซีย - จีน เน่ืองจากเส้นทางการค้าและการคมนาคมทางบกท่ีพัฒนาข้ึนมาก เช่น โครงข่ายถนน  

R3A, R3B และอ่ืนๆ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำาผ่านแม่น้ำาโขงซ่ึงมีราคาถูก ทำาให้ปัจจุบัน มีนักศึกษาจีน  

นักท่องเท่ียว นกัธรุกจิ และแรงงานชาวจนีเดนิทางเขา้มาในไทยจำานวนมาก ทัง้นี ้อปุทานแรงงานของประชากร

วัยทำางานของจีนจะยังคงเพิ่มขึ้นจากนี้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นอย่างน้อย กอปรกับประชากรอีกกว่า  

2 แตส่ำาหรบัมหานครตา่งๆ ทางการจนียงัจำากดัสทิธิด์งักลา่วใหก้บัแรงงานฝมีอืและชา่งเทคนคิเปน็หลกั เพือ่ชะลอการขยายตวัของเมอืงใหญ่
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100 ลา้นคนทีย่า้ยถิน่ไปยงัหวัเมอืงตา่งๆ ในปจัจบุนั ทำาใหแ้รงกดดนัเรือ่งการจา้งงานในประเทศจนียงัคงมอียู่

อย่างต่อเนื่อง และอาจผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศในช่วงทศวรรษหน้า

6. จากตะวันตกมุ่งสู่เอเชีย

ในอดีตการย้ายถิ่นของแรงงานวิชาชีพจากเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายออกจากประเทศต้นทางเพื่อ 

มุง่สูป่ระเทศพฒันาแลว้ในกลุม่ OECD เปน็หลกั คาดวา่ปจัจบุนัมแีรงงานวชิาชพีของเอเชยีทีจ่บการศกึษาระดบั

ปริญญาตรีขึ้นไปอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ OECD ถึงราว 3.7 ล้านคน (Abella & Ducanes, 2008)  

แม้ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา และแคนาดายังคงเป็นเป้าหมายหลักของตลาดแรงงานวิชาชีพจากเอเชีย แต่ใน

ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดแรงงานวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 

ในเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ ฮ่องกง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดอุปสงค์ด้านแรงงานฝีมือและแรงงานวิชาชีพจนอุปทานแรงงานขยายตัวไม่ทัน ทำาให้เริ่ม

เกิดปรากฎการณ์ใหม่ที่แรงงานวิชาชีพจำานวนมากจากประเทศเอเชียได้มุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานในเอเชียด้วยกัน

ที่ผ่านมา แรงงานวิชาชีพจากเอเชียจำานวนสองในสามมักเดินทางไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา3 

โดยคนฟลิปิปนิสเ์ปน็แรงงานกลุม่ใหญส่ดุ ตามดว้ยชาวจนีแผน่ดนิใหญ ่สว่นเกาหลใีตเ้ปน็แรงงานวชิาชพีอนัดบั

สาม แต่หากรวมภูมิภาคเอเชียใต้เข้ามาก็จะพบว่าอินเดียมีแรงงานวิชาชีพที่อาศัยในกลุ่มประเทศ OECD มาก 

ใกล้เคียงกับชาวจีนเลยทีเดียว (ตาราง 7) โดยอาชีพหลักของแรงงานวิชาชีพจากเอเชียตะวันออกประกอบด้วย 

แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค นักบริหาร พนักงานบริษัท โปรแกรมเมอร์ และเจ้าหน้าที่ไอที 

ตาราง 7 แรงงานวิชาชีพจากเอเชียที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ OECD ในปี พ.ศ. 2549

ประเทศภูมิลำาเนาเดิม จำานวนผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยในกลุ่มประเทศ OECD ประเทศเป้าหมาย

จีน 807,169 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น

ฮ่องกง 147,354 แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย

อินเดีย 996,813 สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา

อินโดนีเชีย 118,948 สหรัฐอเมริกา,ออสเตรเลีย, แคนาดา

ญี่ปุ่น 281,565 สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา

เกาหลีใต้ 520,875 สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา

ฟิลิปปินส์ 891,343 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย

ไทย 76,926 สหรฐัอเมรกิา, ออสเตรเลยี, สหราชอาณาจกัร

ไต้หวัน 263,914 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย

เวียตนาม 347,249 สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฝรั่งเศส

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

3 สำาหรบัตลาดแรงงานวชิาชพีหลกัของชาวจนีคอื สหรฐัอเมรกิา แคนาดา ญีปุ่น่และออสเตรเลยี สว่นชาวอนิเดยีจะนยิมยา้ยถิน่ไปสหรฐัอเมรกิา 
สหราชอาณาจกัรและแคนาดาเปน็หลกั สำาหรบัคนฟลิปิปนิสจ์ะมุง่ไปทีส่หรฐัอเมรกิา แคนาดา ออสเตรเลยีและญีปุ่น่ ชาวเกาหลใีตจ้ะมุง่ไป
ที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนาดา ส่วนชาวญี่ปุ่นจะนิยมสหรัฐอเมริกา เกือบร้อยละ 80 ของทั้งหมด กรณีชาวเวียดนามจะมุ่งไปที่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศสและออสเตรเลียเป็นหลัก สำาหรับคนไทย นิยมไปอาศัยและทำางานในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและ 
สหราชอาณาจักรมากที่สุด
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การขยายตวัทางเศรษฐกจิของจนีกำาลงัเปน็แมเ่หลก็ทีด่งึดดูแรงงานวชิาชพีจากเอเชยีจำานวนมาก โดยจนี

ได้เปิดรับแรงงานวิชาชีพจากฮ่องกงและไต้หวันอย่างเต็มที่ มีการประเมินว่าแค่เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวก็มีแรงงาน

วิชาชีพจากฮ่องกงและไต้หวันมากถึงหนึ่งล้านคน ส่วนในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แรงงานวิชาชีพจากเอเชียได้เพิ่ม

จำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในญี่ปุ่นแรงงานวิชาชีพต่างชาติในปี พ.ศ. 2549 มีจำานวนรวมถึง 158,000 คน  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากทวีปเอเชียด้วยกัน (Abella & Ducanes, 2008) 

สำาหรบัประเทศไทย มแีนวโนม้วา่แรงงานวชิาชพีตา่งชาตจิะเพิม่จำานวนมากขึน้อยา่งรวดเรว็จากการขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

คาดว่าความต้องการแรงงานฝีมือจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์ซึง่ทางการไทยกำาลงัพจิารณาแนวทางการนำาเขา้แรงงานวชิาชพีจากตา่งชาตเิพือ่

แก้ไขปัญหานี้ โดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยอาจพิจารณาให้แรงงานวิชาชีพใน

สาขาทีข่าดแคลนจากอาเซยีนเขา้มาทำางานในไทยไดส้ะดวกขึน้ เพิม่เตมิจากขอ้ตกลงการเปดิตลาดแรงงานฝมีอื

ของอาเซียนก่อนหน้านี้ (Bangkok Post, 19th February 2011) 

ผลกระทบต่อไทยและข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย

จุดเปลี่ยนการย้ายถิ่นของเอเชียที่เกิดขึ้น ทำาให้กระแสการย้ายถิ่นข้ามชาติเพิ่มจำานวนมากขึ้นด้วยอัตรา

เร่งจากหลายปัจจัยทั้งในด้านนโยบายของประเทศต่างๆ ที่เปิดรับแรงงานข้ามชาติมากขึ้น และการเข้าสู่สังคม

ผูส้งูอายจุนนำาไปสูก่ารขาดแคลนประชากรวยัแรงงานในหลายประเทศ และการเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็

ในภูมิภาคเอเชียทั้งในจีนและอาเซียน พลวัตรของการย้ายถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก

ประเทศดังกล่าว ทำาให้ไทยจำาเป็นต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลของอุปสงค์และ

อุปทานด้านแรงงานของประเทศในอนาคต ดังนี้ 

1) ปรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความชำานาญด้านวิชาชีพของอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของ

ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม

ยางพารา อตุสาหกรรมบรกิาร เทคโนโลยกีารเกษตร เปน็ตน้ เพือ่แกป้ญัหาการขาดแคลนแรงงาน จำานวนหลาย

หมื่นตำาแหน่งในปัจจุบัน และคาดปัญหาขาดแคลนแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นเป็นแสนตำาแหน่งในทศวรรษนี้ 

เนือ่งจากญีปุ่น่กำาลงัยา้ยฐานการผลติอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มเขา้สูไ่ทยและอาเซยีนระลอกใหม่

เนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินเยนในปัจจุบัน 

2) เพิ่มความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาส 

การจ้างงานแรงงานไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน) จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม เนื่องจากประเทศ 

ดังกล่าวจะกลายเป็นแม่เหล็กของการลงทุนและการจ้างแรงงานระหว่างประเทศ 

3) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องการจ้างแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคม 

ให้เป็นสากล เนื่องจากจำานวนแรงงานข้ามชาติและนักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่จะเดินทางเข้าสู่ไทยมากขึ้น  

โดยส่วนหนึ่งอาจมีลักษณะผสมผสานระหว่างนักธุรกิจและผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางไปมาและมีที่พักมากกว่าหนึ่ง
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ประเทศ และอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นนักท่องเที่ยวที่แสวงหาโอกาสในการจ้างงานควบคู่ไปด้วย ดังนั้น กฎหมาย

และกฎระเบยีบจงึตอ้งมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ เชน่ ประเภทของวซีา่และระยะเวลาของการพำานกัในประเทศไทย 

กฎหมายเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ระบบสาธารณสุขมูลฐานและการควบคุมโรค เป็นต้น ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ

พลวัตรของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก 

4) การวเิคราะหป์ระเมนิโครงสรา้งอปุสงคแ์ละอปุทานของแรงงานในภมูภิาคอาเซยีน เพือ่เขา้ใจทศิทาง

การจ้างงานและแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถวางแผนด้านการศึกษา  

การฝกึอบรมแรงงาน และการจา้งงานทีเ่ชือ่มโยงกบัแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของภมูภิาคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น ทั้งนี้ ไทยต้องเข้าใจและปรับกระบวนการคิดใหม่ให้มีลักษณะเป็นกรอบวิเคราะห์แบบภูมิภาค  

(regional approach) มากขึ้น 

5) นโยบายดา้นการศกึษาและแรงงานของไทยควรมลีกัษณะ pro - active มากขึน้ โดยภาครฐัและเอกชน

ต้องร่วมมือกันเพื่อวางเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดทำาหลักสูตรที่สอดคล้องกับอุปสงค์อย่าง

แท้จริง ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาฝีมือของแรงงานต่างชาติในไทยด้วย นอกจากนี้ ควรขยายการฝึกอบรม

แรงงานในลกัษณะ in - house training มากขึน้ โดยภาครฐัอาจสนบัสนนุในดา้นวชิาการและการลดหยอ่นภาษ ี

นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุนของไทยด้วย  

หรอือาจพฒันาศนูยฝ์กึอบรมแรงงานของไทยใหเ้ปน็สากลเพือ่ใหแ้รงงานของประเทศเพือ่นบา้นเขา้มาฝกึอบรม

ในไทยสำาหรับตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

สรุป

ที่ผ่านมา ทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายจากเอเชียสู่เอเชีย 

ตะวันออก จากเอเชียตะวันออกสู่อาเซียน และระหว่างอาเซียนด้วยกันเอง แต่มีแนวโน้มว่ากระแสการย้ายถิ่น

ของแรงงานในเอเชียกำาลังมีจุดเปลี่ยนที่สำาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ประการแรก การเพิ่มจำานวนของแรงงานข้ามชาติ

อย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยเร่งคือ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเอเชีย ประการที่สอง โครงสร้างการจ้างงาน

มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยจะมีความเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น 

ประการที่สาม นโยบายประเทศต่างๆ จะเปิดกว้างด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ประการที่สี่ 

สงัคมวยัชรากำาลงัคบืคลานเขา้สูเ่อเชยี คาดวา่จะมกีารนำาเขา้แรงงานตา่งชาตมิากขึน้แบบกา้วกระโดดในอนาคต

อนัใกล ้ประการทีห่า้ การยา้ยถิน่ของแรงงานจนีนบัรอ้ยลา้นคนจากภาคตะวนัตกสูภ่าคตะวนัออกกำาลงัเกดิขึน้ 

และจำานวนหลายล้านคนกำาลังมุ่งสู่อาเซียนและเอเชีย ประการที่หก แรงงานวิชาชีพจากเอเชียที่ในอดีตมุ่งสู่

ประเทศตะวันตกเป็นหลัก กำาลังหันกลับมายังเอเชียด้วยกัน เน่ืองจากโอกาสท่ีเปิดกว้างมากข้ึน จุดเปล่ียนเหล่าน้ี 

จะทำาใหโ้ฉมหนา้ของการเคลือ่นยา้ยแรงงานในเอเชยีแตกตา่งไปจากเดมิ และไทยจำาเปน็ตอ้งปรบัตวัอยา่งมาก

ทั้งในด้านนโยบายด้านการศึกษา การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน 

ของไทยกับภูมิภาคอาเซียนโดยรวม



84 ประชากรและสังคม 2554

เอกสารอ้างอิง

Abella, M., & Ducanes G. (2008). The Migration of Professionals in an Integrating East Asia. Paper submitted to 
for the IDE - JETRO International Symposium on Engaging East Asian Integration - States, Markets and  
Movement of People held on 9 December 2008, Tokyo.

Asis, M.M.B. (2005). Recent Trends in International Migration in Asia and the Pacific. Asia Pacific Population 
Journal,20 (3): 15 - 36.

Chalamwong, Y., & S. Rodsomboon (2007). Expanding the Number of Semi - skilled and Skilled Emigrant Workers 
from Southeast Asia to East Asia. TDRI Quarterly Review, 22 (4): 3 - 9.

Chunbing, X. (2009). Migration, Self - selection and Income Distributions Evidence from Rural and Urban China. 
MPRA paper No. 17036, Munich.

Deshingkar, P. (2006). Internal migration, poverty and development in Asia (Briefing Paper). London: Overseas 
Development Institute.

Ducanes, G., & Abella, M. (2008). The Future of International Migration to OECD Countries Regional Note China 
and Southeast Asia. Bangkok: International Labour Organization Regional Office for Asia and the Pacific, 
Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration.

Felipe, J., & Hasan, R. (2006). The Challenge of Job Creation in Asia (Policy Brief No. 44). Manila: Economics 
and Research Department, Asian Development Bank. 

Guest, P. (2003). Bridging the Gap: Internal Migration in Asia. Paper presented at the African Migration in 
Comparative Perspective, Johannesburg, South Africa, 4 - 7 June 2003.

International Organization for Migration. (2010). World Migration Report 2010 The Future of Migration: Building 
Capacities for Change. Geneva: International Organization for Migration.

Jones, G. W. (2008). Underlying Factors in International Labour Migration in Asia: Population, Employment 
and Productivity Trends (Working paper no.1). Bangkok: International Labour Organization, Regional 
Office for Asia and the Pacific, Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration.

Kaur, A. (2010). Labour migration trends and policy challenges in Southeast Asia. Policy and Society, 29 (4): 
385 - 397.

Kimura, F. (2006). International Production and Distribution Networks in East Asia: Eighteen Facts, Mechanics  
and Policy Implications. Asian Policy Economic Review, 1: 326 - 344.

Manning, C. (2000). The East Asian Economic Crisis and Labour Migration: A Set - Back for 

International Economic Integration. Paper presented at an APEC workshop on Trade Facilitation in the Asia Pacific: 
New Directions and the Development Challenge, Singapore, 13 - 14 September 2000.

Martinez - Fernandez, C., & Powell, M. (2009). Employment and Skills Strategies in Southeast Asia Setting the 
Scene (Report). Paris: The Organisation for Economic Co - operation and Development (OECD).

Rallu, J. L. (2002). International Migration in South - East Asia: the Role of China. Paper presented to IUSSP 
Regional Population Conference, Bangkok, Thailand, 10 - 13 June, 2002.

Sophal, C. (2009). Review of labour migration management, policies and legal framework in Cambodia (Working Paper Series). 
Bangkok: ILO/Japan Project on Managing Cross - border Movement of Labour in Southeast Asia, ILO Regional Office  
for Asia and the Pacific.

_______. (2009). Costs and Benefits of Cross - Country Labour Migration in the GMS: Synthesis of the 
Case Studies in Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam (Working Paper Series No. 45). Phnom Penh: Cambodia’s leading 

independent development policy research institute.
Walmsley, T. L., & Ahmed, S. A. (2008). Asian Migration Prospects: 2007 - 2012 (ADB Economics Working Paper Series 

No. 133). Manila: Asian Development Bank.
Wickramasekera, P. (2002). Asian Labour Migration: Issues and Challenges in an Era of Globalization (International Migration 

papers No. 57). Geneva: International Labour Organization.



ส่วนที่ 2
จุดเปลี่ยนประชากรกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ 





คุณพ่อทางไกลในครอบครัว 

ของผู้ย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศ: 

ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการ  

CHAMPSEA ประเทศไทย 

Transnational Fathering among Overseas  

Migrant Families in the Context of Thailand: 

A Preliminary Analysis from CHAMPSEA - Thailand

อารี จำาปากลาย  Aree Jampaklay 1

แครี่ ริคเตอร์  Kerry Richter 2

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ ์Patama  Vapattanawong 3

วนิพพล มหาอาชา  Wanippol Mahaarcha 4

บทคัดย่อ

บทความนี้ สนใจบทบาทความเป็นพ่อในครัวเรือนของผู้ย้ายถิ่นที่พ่อไปทำางานต่างประเทศ มีแม่เป็นผู้เลี้ยงลูกโดยลำาพัง  
โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพจากโครงการแชมป์ซี (ประเทศไทย) ในบริบทของสังคมไทย ส่วนใหญ่ของผู้ย้ายถิ่นไปทำางาน 
ต่างประเทศจะเป็นพ่อ ผลการศึกษาชี้ว่า แม้ตัวจะอยู่โพ้นทะเล แต่พ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อลูกที่อยู่  
ณ ถิ่นต้นทางไว้ได้ เป็นพ่อทางไกลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกๆ และครอบครัว บทความสะท้อนให้เห็นความสำาคัญของแม่ 
ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ทางไกลของพ่อลูก เป็นแม่เลี้ยงลูกแต่ลำาพังที่มีวิธีการย้ำาเตือนให้ลูกได้รับรู้ถึง 
ความสำาคญัและบทบาทของพอ่ผูย้า้ยถิน่อยูเ่สมอ บทบาทของพอ่ผูย้า้ยถิน่ยงัเดน่ชดัผา่นการสง่เงนิกลบัมายงัครอบครวัอยา่งสม่ำาเสมอ 
การสง่เงนิกลบัจงึไมเ่พยีงแตท่ำาใหส้ถานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัดขีึน้ แตย่งัตอกย้ำาบทบาทผูห้าเลีย้งครอบครวัของพอ่ผูย้า้ยถิน่
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพโดยทั่วไปลูกๆ ของพ่อที่ไปทำางานต่างประเทศดูเหมือนจะได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากแม่ 
และครอบครัวเป็นอย่างดี บทความนี้ยังสะท้อนถึงความกังวลของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกโดยลำาพัง ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นยังมองว่าเด็กๆ 
จะมีความสุขมากกว่าหากมีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน

1 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นักวิจัยหลังปริญญา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

This paper focuses on how migrant fathers parent their children when they are abroad and how the roles of 
stay-behind mothers come into play in helping maintain intact relationships between migrant fathers and stay-behind 
children. We employ both quantitative and qualitative data from the CHAMPSEA-Thailand project. In the Thai context, 
most overseas migrants are males. While physically away, fathers maintain their relationships with their families of 
origin and with their children. The analysis highlights the importance of mothers as persons behind the scene in 
strategically maintaining the relationship between overseas fathers and left-behind children—through keeping contact 
as well as by reinforcing the father’s important roles. The clear and strong fathering role of overseas migrants is also 
reinforced via regular remittances. Remittances thus not only contribute to the better financial status of the left-behind 
family, but also enhance the overseas migrant father’s role as the breadwinner. It should be noted, however,  
that while our results in general indicate the positive wellbeing of left-behind children with regard to the overseas 
father-child relationship through mothers’ strategic efforts, it also reflects the burden and stress on left-behind  
mothers in raising children alone.
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บทนำา

การที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศโดยลูกๆ ยังคงอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดเป็นเรื่องที่ได้รับ

ความสนใจศกึษาในประเทศตา่งๆ ทัง้ประเทศผูส้ง่แรงงานออกหรอืประเทศทีร่บัแรงงานเขา้มา ประเดน็ทีศ่กึษา

โดยเฉพาะเรือ่งสภาพความยากลำาบากของลกูๆ เหลา่นัน้หรอืแมก้ระทัง่ครอบครวัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงันบัวา่เปน็เรือ่ง

คอ่นขา้งใหมส่ำาหรบัการศกึษาในลกัษณะนี ้การศกึษาไดเ้ริม่อยา่งจรงิจงัเมือ่ปลายทศวรรษ 1990 และถงึแมว้า่

ปจัจบุนัมกีารศกึษาประเดน็นีเ้พิม่มากขึน้กต็าม แตส่ว่นใหญม่กัเปน็การศกึษาในสหรฐัอเมรกิา หรอืในประเทศ

ที่ส่งออกแรงงานมายังสหรัฐอเมริกา เช่น ประเทศเม็กซิโก ประเทศในแถบแคริบเบียน หรือประเทศแถบ 

ละตินอเมริกา (Yeoh, et al., 2009) ประเด็นที่ทำาการศึกษามีทั้งเรื่องประสบการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติของ 

ผู้ย้ายถิ่นชาย การศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานหญิงในมิติหญิง - ชาย ผลลัพธ์ของการย้ายถิ่นกับ 

เงินส่งกลับ พ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและการดูแล ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีต่อมารดา บิดา บุตร 

หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นผู้ดูแลบุตรของผู้ย้ายถิ่น กลยุทธ์เพื่อการรวมตัวกันของครอบครัวในประเทศถิ่นปลาย

ทาง หรือประเทศถิ่นต้นทาง การศึกษาการย้ายถิ่นกลับ (Dreby, 2007; Falicov, 2007; Kana‘iaupuni,  

et al., 2005; Kandel & Massey, 2002; McGuire & Martin, 2007; Moran - Taylor, 2008a; 2008b; 

Pribilsky, 2001). ผลการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อแม่ขึ้นอยู่กับว่า 

ผู้ที่จากไปนั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์และการติดต่อกับลูกๆ ที่อยู่ข้างหลังได้อย่างไร สำาหรับประเทศไทย  

มีสถิติชี้ให้เห็นว่า แรงงานที่ไปทำางานต่างประเทศมักเป็นพ่อผู้ย้ายถิ่น ส่วนผู้ที่เป็นผู้ดูแลหลักของลูกๆ ก็คือ 

แม่นั่นเอง 

บทความนี้ พยายามอธิบายบทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นว่ายังคงรักษาบทบาทของความเป็นพ่อของลูกๆ  

ที่อยู่ในถิ่นต้นทางได้อย่างไร และภรรยาของผู้ย้ายถิ่นมีบทบาทอย่างไรในการช่วยรักษาความสัมพันธ์และ 

การติดต่อระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ ที่อยู่ข้างหลัง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีหลายปัจจัยที่ช่วยลด 

ผลข้างเคียงด้านอารมณ์และสังคมของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีต่อสุขภาวะของครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 

การมเีครอืขา่ยการเกือ้กลูสนบัสนนุสำาหรบัครอบครวัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั (Hugo, 2002) การตดิตอ่อยา่งสม่ำาเสมอ

ของพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ โดยผ่านการสื่อสารทางไกล (Asis, 2002; Parreñas, 2005b) การศึกษา

ของศูนย์การศึกษาการย้ายถิ่นสคาลาบรินี ระบุว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ มีผลต่อ 

ความอยู่ดีมีสุขของลูกๆ ยิ่งติดต่อสื่อสารบ่อยขึ้นเพียงใดก็ยิ่งมีผลดีต่อความอยู่ดีมีสุขของลูกๆ เพียงนั้น  

(Scalabrini Migration Center, 2004) นอกจากนั้น เมื่อแม่เป็นผู้ย้ายถิ่นและได้มีการพูดคุย อบรมสั่งสอน 

หรือให้คำาแนะนำาต่างๆ แก่ลูกๆ ผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความรู้สึกถูกทอดทิ้งของลูกๆ  

ลงได้ (Parreñas, 2005a) 

ในบริบทของเอเชีย มีการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติของพ่อแม่และลูกๆ อยู่บ้างเหมือนกัน  

แต่ไม่มากนัก ในจำานวนการศึกษาเหล่านั้น การศึกษาผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศชาวฟิลิปปินส์และศรีลังกา 

นับเป็นการศึกษารุ่นบุกเบิก เนื่องจากทั้งสองประเทศมีประวัติการย้ายถิ่นเพื่อไปทำางานในต่างประเทศ 

อันยาวนาน ในขณะที่การศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติของอินโดนีเซียและไทยนับว่าเพิ่งเริ่มต้น 
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั้งส่งแรงงานไปทำางานในต่างประเทศและรับแรงงานจากต่างประเทศเข้ามา

ทำางานในไทย การศกึษาของจอหน์ ไบรอนั (Bryant, 2005) อาจถอืเปน็เพยีงแหลง่ขอ้มลูเดยีวทีม่กีารประมาณ

จำานวนเด็กที่พ่อแม่ไปทำางานต่างประเทศ รายงานนี้คาดประมาณว่า มีลูกของพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นไปทำางาน 

ต่างประเทศอยู่ราว 5 แสนคน ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 - 3 ของเด็กๆ ทั้งหมดเท่านั้น ในประเทศไทย  

องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ไปต่างประเทศต่อครอบครัวที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางมีอยู่ไม่มาก  

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาการย้ายถิ่นด้านอื่นๆ อาทิ แบบแผนการย้ายถิ่น ทำาไมจึงมีการย้ายถิ่น และ 

ผลที่ตามมา ณ ประเทศผู้รับแรงงานย้ายถิ่น 

ขอ้คน้พบตา่งๆ จากการศกึษาครัง้นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูก้ำาหนดนโยบายทัง้ในระดบัประเทศและระดบั

ท้องถิ่นในการพัฒนาหรือกำาหนดนโยบายเพื่อสร้างความสะดวกและหรือสนับสนุนระบบการดูแลให้แก่เด็กๆ 

ซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่ไปทำางานต่างประเทศ 

แนวคิดเชิงทฤษฎี 

แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมีอยู่หลายแนวคิด ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ (Globalization 

theory) อธิบายว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง 

เชิงเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยใช้ทฤษฎีโลกาภิวัตน์เพื่อค้นหาวิธีที่กระแสโลกาภิวัตน์ถูกขับเคลื่อนด้วยภาวะ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศและ/หรือการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ประเด็นการโต้แย้งที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือ 

กระแสโลกาวิวัตน์เป็นสาเหตุที่ทำาให้สังคมต่างๆ มาพบหรือบรรจบกันในเรื่องของเศรษฐกิจ องค์กรการเมือง 

และวัฒนธรรม การโต้แย้งอีกทางหนึ่งก็คือ ในท้ายที่สุดแล้วกระแสโลกาภิวัตน์นำาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่และ

วัฒนธรรมตะวันตกอันเป็นหนึ่งเดียว หรือทำาให้เกิดพหุวัฒนธรรม (Levitt & Jaworsky, 2007) และยังมี 

งานอื่นๆ ที่ศึกษาการเคลื่อนย้ายของแรงงานและความสามารถในการคงไว้ซึ่ง “ความเป็นอยู่แบบข้ามชาติ”  

ในฐานะที่เป็นตัวกระจายผลประโยขน์จากการพัฒนาให้กว้างขวาง นักทฤษฎีบางคนให้ข้อสรุปว่ากระแส 

โลกาภวิตันเ์ปน็ความซบัซอ้นตามธรรมชาตทิีต่อ้งการการวเิคราะหอ์ยา่งมทีศิทางเพือ่ใหค้รอบคลมุความหมาย

นั้นได้ (Kellner, 2002) 

ใน มุมมองทางประชากรศาสตร์ (demographic perspective) การศึกษาที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและ

ครวัเรอืน เปน็มมุมองสำาคญัทีช่ว่ยในการกำาหนดกรอบการศกึษาวจิยัเพือ่อธบิายปรากฏการณน์ี ้ในขณะทีท่ฤษฎี

การย้ายถิ่นได้เป็นที่ยอมรับมานานถึงความสำาคัญของเครือข่ายทางสังคมต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นและการ 

ปรบัตวัผูย้า้ยถิน่ แนวคดิเรือ่งของการดำาเนนิอยูข่องความผกูพนัระหวา่งผูย้า้ยถิน่กบัชมุชนในถิน่ตน้ทางเพิง่เปน็ 

ที่พูดถึงและยอมรับเมื่อเร็วๆ นี้เอง (Levitt & Jaworsky, 2007) รวมทั้งการศึกษาเรื่องเงินส่งกลับ การพึ่งพา 

การตัดสินใจย้ายถิ่นและผลที่ตามมาของการย้ายถิ่น เหล่านี้ต้องมองผ่านเรื่องของการข้ามชาติ 

แนวคิดลัทธิข้ามชาติ (transnationalism) ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สามารถประยุกต์กับประชากรศาสตร์

ครัวเรือน ที่มองว่าการผลิตและผลิตซ้ำาของครัวเรือน ต้องมีการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Cohen, 2001; Mummert, 

2005; Pessar, 1999) เนื้อแท้ของแนวการศึกษานี้เป็นการตรวจสอบความผูกพันฉันเครือญาติและบทบาท 

ว่าแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอลงผ่านแนวคิดลัทธิข้ามชาติ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า แรงงานของครัวเรือน 
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ข้ามชาติได้ถูกแบ่งย่อยเป็นส่วนๆ สมาชิกบางคนก็เพียงแค่สนับสนุนในการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน

เท่านั้น บทบาทของคนระหว่างรุ่นถือเป็นประเด็นหลักในการศึกษานี้ 

นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติก่อนหน้านี้มักเน้นไปที่คำาอธิบายเชิงทฤษฎี

ด้านมิติหญิง - ชาย (gender’s theory) ทั้งที่เป็นสาเหตุและผลที่ตามมาของการย้ายถิ่นเหล่านั้น การศึกษาที่

ผา่นมาเนน้ไปทีก่ารแยกกนัอยูร่ะหวา่งแมก่บัลกูๆ มากกวา่ทีจ่ะเปน็พอ่ แมว้า่การทีพ่อ่แยกกนัอยูก่บัลกูจะเปน็

เรื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไปมากกว่า แต่ความหมายของการอยู่แยกกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

สังคมของความเป็นแม่ มีผลรุนแรงต่อผู้หญิงมากกว่านั่นเอง (Parreñas, 2005) ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นหญิงมักต้อง

เผชญิกบัความไมต่อ่เนือ่งของบทบาทหญงิ - ชายทีค่าดหวงัของตนเมือ่ตอ้งรบัผดิชอบในการเกือ้หนนุครอบครวั

และทิ้งลูกๆ ไว้ให้อยู่ในความดูแลของคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ ซึ่งตามประเพณีนิยมแล้ว แม่จะเป็นผู้ให้การดูแล 

เลี้ยงดูลูก ในขณะที่พ่อเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว งานวิจัยบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าแม่ยังรักษาบทบาทความเป็น

แม่ของตนต่อไปได้แม้ว่าต้องไปทำางานอยู่ที่อื่น และมีพ่ออยู่ที่บ้านก็ตาม (Dreby, 2006; Parreñas, 2010) 

สำาหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการที่พ่อแยกจากลูกๆ นั้น พบว่าผู้ชายมีความยากลำาบากในการรักษา

บทบาทในครอบครัวของตน พริบิลสกี (Pribilsky, 2004) พบว่าขณะที่ผู้ย้ายถิ่นชายชาวเอคัวดอร์ที่ไปทำางาน

ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา มองตวัเองวา่เปน็เพยีงผูห้าเลีย้งชพีใหก้บัลกูๆ ทีอ่ยู ่ณ ถิน่ตน้ทางเทา่นัน้ พอ่ผูย้า้ยถิน่

บางคนกลับมองว่า ตนเองรู้สึกใกล้ชิดกับลูกยิ่งกว่าตอนที่เขาเหล่านั้นอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเสียอีก ทั้งนี้ 

เพราะเมื่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านั้นกลับไปเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลาสั้นๆ พวกเขาก็จะสามารถให้ความรักและ 

สร้างความสัมพันธ์กับลูกๆ และยังเป็นที่เคารพยำาเกรงของลูกๆ ได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษา 

ส่วนใหญ่มักพบว่า พ่อผู้ย้ายถิ่นมีความยากลำาบากในการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกๆ ของตน และ 

ถูกมองว่าเป็นเพียง “คนหาเงิน” (paycheck fathers) เท่านั้น (Dreby, 2006; Mummert, 2005) การศึกษา

ทั้งสองได้ชี้ให้เห็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นและแบบแผนพ่อแม่ข้ามชาติใหม่ คือเรื่องความผูกพัน

ด้านอารมณ์อย่างใกล้ชิดกับลูกๆ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นพ่อ “สมัยใหม่” นอกจากนี้ การศึกษาของลอรี่ 

(Laurie, 2008) ในฟิลิปปินส์พบว่า การย้ายถิ่นมีแนวโน้มเปลี่ยนบทบาทหญิง - ชายแบบดั้งเดิม ในบริบทของ

ฟิลิปปินส์ การเป็นพ่อแม่ในครัวเรือนที่มีพ่อเป็นผู้ย้ายถิ่นและครัวเรือนที่มีแม่เป็นผู้ย้ายถิ่นไม่แตกต่างกันใน 

เชิงคุณภาพมากนัก 

ระเบียบวิธีวิจัย

ข้อมูลที่นำามาใช้ในการศึกษานี้มาจากโครงการแชมป์ซี (Child Health and Migrant Parents in  

Southeast Asia: CHAMPSEA) ซึง่นบัเปน็ขอ้มลูแรกในประเทศไทยทีมุ่ง่เนน้ไปทีก่ารศกึษาผลกระทบของการ

ยา้ยถิน่ไปตา่งประเทศของพอ่แมท่ีม่ตีอ่สถานะสขุภาพและความอยูด่มีสีขุของลกูๆ ทีอ่ยูใ่นถิน่ตน้ทาง โครงการ

แชมป์ซีดำาเนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) 

และมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์ สหราชอาณาจักร (St. Andrews University, UK) และมีความร่วมมือกับ 

นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วยฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เพื่อ

ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในประเทศเหลา่นี ้สำาหรบัโครงการแชมปซ์ ีประเทศไทยนัน้ มสีถาบนัวจิยัประชากร
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และสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล เปน็สถาบนัหลกัทีร่บัผดิชอบการศกึษาโครงการนี ้จำานวนตวัอยา่งทีใ่ชศ้กึษาใน

แต่ละประเทศประมาณ 1,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่มีพ่อแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนย้ายถิ่น

ไปต่างประเทศ และครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ประจำาในขนาดที่เท่าๆ กัน เด็กเป้าหมายที่อยู่ในครัวเรือนที่เข้าข่าย

ศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเด็กเล็กซึ่งมีอายุ 3 - 5 ปี และกลุ่มเด็กโตซึ่งมีอายุ 9 - 11 ปี 

โครงการแชมปซ์ทีำาการศกึษาทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ สำาหรบัการศกึษาเชงิปรมิาณมกีารเกบ็ขอ้มลู

คุณลักษณะของครัวเรือน ข้อมูลของผู้ดูแลหลัก และข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจของเด็กเป้าหมาย  

โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับครัวเรือนจากผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบครัวเรือน  

จากผู้ดูแลหลักของเด็กเป้าหมาย และจากตัวเด็กเป้าหมายเอง (เฉพาะเด็กโต) ในส่วนหนึ่งของแบบสอบถาม 

มีการถามเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งความถี่บ่อยของการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นกับ 

เด็กเป้าหมาย หลังจากงานภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณสิ้นสุดแล้ว ได้มีการศึกษาเชิงคุณภาพต่อ  

โดยทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ดูแลหลักของเด็กเป้าหมาย 41 คน ในจำานวนนี้ 28 คน เป็นแม่ผู้ให้กำาเนิด  

และอีก 13 คน เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ผู้ให้กำาเนิด (เป็นยาย 6 คน เป็นย่า 2 คน เป็นพ่อผู้ให้กำาเนิด 2 คน  

เป็นพี่สาวของพ่อหรือป้า 2 คน และ 1 คนเป็นพี่สาวของเด็กเป้าหมาย) นอกจากนั้น 21 คน เป็นผู้ดูแลหลัก

ของเด็กเล็ก ในขณะที่อีก 20 คน เป็นผู้ดูแลหลักของเด็กโต 

จากจำานวนเด็กเป้าหมาย 1,030 คน ของโครงการสำารวจน้ี ประกอบด้วยเด็กชาย 517 คน และเด็กหญิง  

513 คน เป็นเด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี) 521 คน และอีก 509 คน เป็นเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เมื่อพิจารณาตาม

สถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่ของเด็กเป้าหมาย ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 511 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่พ่อ

แม่อยู่ประจำา ส่วนอีก 519 ครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มีพ่อแม่เป็นผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศ โดย จำาแนกเป็น 

ครัวเรือนที่มีพ่อเพียงคนเดียวไปทำางานต่างประเทศ 486 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ทั้งพ่อและแม่ไปต่างประเทศ  

30 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีแม่เพียงคนเดียวเป็นผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีอยู่เพียง 3 ครัวเรือน เนื่องจาก

ครัวเรือนที่มีแม่เป็นผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีทั้งหมดเพียง 33 ครัวเรือน (รวมครัวเรือนที่ทั้งพ่อและแม่ 

เปน็ผูย้า้ยถิน่ กบัครวัเรอืนทีแ่มเ่พยีงคนเดยีวเปน็ผูย้า้ยถิน่) ในการวเิคราะหจ์งึมุง่เนน้ไปทีค่รวัเรอืนทีม่พีอ่เพยีง 

คนเดียวเป็นผู้ย้ายถิ่น (n=486) ซึ่งเด็กเป้าหมายในครัวเรือนเหล่านั้นเป็นเด็กหญิง 238 คน และเด็กชาย  

248 คน ในขณะที่เป็นเด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี) 247 คน และเป็นเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) 239 คน สำาหรับ  

5 ลำาดบัประเทศแรกทีพ่อ่ของเดก็เปา้หมายเหลา่นีไ้ปทำางาน คอื ประเทศในแถบตะวนัออกกลาง (รอ้ยละ 39.0) 

ไต้หวัน (ร้อยละ 23.0) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 14.0) ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย (ร้อยละ 7.4) และสิงคโปร์  

(ร้อยละ 6.8) 

สำาหรับการวิเคราะห์เพื่อเสนอผลเบื้องต้นในบทความนี้ใช้การวิเคราะห์ทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายว่าบทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นเป็นอย่างไร และพ่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านั้นยังคงรักษาบทบาท 

ของความเป็นพ่อของลูกๆ ที่อยู่ข้างหลังได้อย่างไร และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายบทบาท

ของภรรยาผู้ย้ายถิ่นที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ ที่อยู่ในถิ่นต้นทาง 



93คุณพ่อทางไกลในครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศ: ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย

ผลการศึกษาเบื้องต้น

แม่อยู่ที่บ้านดีกว่า คนที่ควรจะไป (ต่างประเทศ) คือ พ่อ 

ตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนของระเบียบวิธี ส่วนใหญ่ของครัวเรือนผู้ย้ายถิ่นมีพ่อเป็นผู้ย้ายถิ่นไป 

ต่างประเทศในขณะที่แม่อยู่ที่บ้านกับลูกๆ สิ่งแรกของการวิเคราะห์จึงเป็นการหาคำาตอบว่าอะไรเป็นเหตุผล

หลักของการที่พ่อเป็นผู้ย้ายถิ่นมากกว่าแม่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกชี้ชัดว่าเป็นเรื่องของการรับรู้ทั่วๆ ไปที่

แม่จะเป็นผู้ดูแลลูกๆ รวมถึงการดูแลบ้านเรือนได้ดีกว่าพ่อนั่นเอง 

“ถ้าให้ผู้ชายไปนี่จะดีกว่า เพราะว่าผู้ชายนี่ ตามความคิดพี่นะจ๊ะ คิดว่าผู้ชายจะดูแลลูกไม่ดี 

เหมือนเรา เพราะว่าจะไม่สนใจมาซักเสื้อผ้าให้ลูก มารีดเสื้อผ้า” (แม่อายุ 33 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็น

เด็กเป้าหมาย 1 คน) 

“แมจ่ะดดูกีวา่ สว่นมากพอ่สไิปเฮด็งาน แลว้เขาสบิอกพอ่ใหผู้แ้มอ่ยูเ่ฮยีน จะตอ้งถามเขาเบิง่กอ่น 

แม่ไปเฮ็ดงานได้บ่ เขาว่าบ่ กะเลยบ่ไปจักเทีย” (แม่อายุ 29 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 

1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

“การดูแลการอยู่การกิน มันจะไม่ดีเท่าผู้หญิงอยู่ จะให้พ่อไปงมๆ ซาวๆ ในครัว ซื้อนั่นซื้อนี่ นี่  

โอ้ยลำาบาก พ่อไม่ชอบ ไม่ได้หรอก คิดว่าไปไม่ได้ ถ้าไปทำางานตามบ้านเป็นวัน กลับมาอันนี้ดี  

ถา้จะไปตา่งประเทศแลว้ละ่ ไมไ่ด”้ (พอ่อาย ุ40 ป ีดแูลบตุรซึง่เปน็เดก็เปา้หมาย 1 คน และไมใ่ช่

เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

คำากล่าวข้างต้นทำาให้ได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมบางประเด็น จะเห็นว่า แม้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแม ่

เป็นผู้ดูแลลูกๆ และบ้านเรือนได้ดีกว่าพ่อ แต่ก็เป็นความชอบของพ่อเช่นกันที่จะไม่ดูแลครัวเรือนนอกเหนือ 

ไปจากบทบาทการเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ไม่เกี่ยวกับทักษะในการดูแลบ้านและลูกแต่อย่างไร ข้อมูลดังกล่าว

ยังมีนัยที่สะท้อนสถานภาพที่ด้อยกว่าของผู้หญิงในครัวเรือน อย่างเช่น ผู้หญิงต้องได้รับความยินยอมจากสามี

ก่อนที่จะไปทำางานโดยเฉพาะการไปทำางานในต่างประเทศ หรือในอีกด้านหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นผล 

มาจากโครงสร้างทางสังคมที่กำาหนดบทบาทหญิง - ชายให้แตกต่างกัน ผู้ชายควรเป็นผู้ที่ทำางาน ส่วนผู้หญิงก็

ควรอยู่บ้านดูแลครอบครัวและลูกๆ ดังนั้นหากผู้หญิงต้องการออกไปทำางานบ้าง ซึ่งผิดแผกไปจากสิ่งที่สังคม

คาดหวัง ผู้หญิงก็ควรจะต้องขออนุญาตจากสามีก่อนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การออกไปทำางานของผู้หญิงที่ 

มักต้องบอกกล่าวหรือขออนุญาตจากสามีก่อนนั้นมักเป็นการไปทำางานในต่างประเทศไกลๆ และต้องจาก

ครอบครัวและลูกๆ ไปเป็นเวลานาน ส่วนการทำางานในถิ่นที่อยู่หรือไปทำางานต่างจังหวัดถือเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาในสังคมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำากันโดยไม่มีข้อจำากัดใดๆ 
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พ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศยังคงการติดต่อกับลูกๆ อย่างใกล้ชิด

เพื่อตอบคำาถามว่าบทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศเป็นอย่างไร และพ่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านั้นยังคง

รักษาบทบาทของความเป็นพ่อของลูกๆ ท่ีอยู่ในถ่ินต้นทางได้อย่างไรน้ัน ในข้ันแรกบทความน้ีดูไปท่ีความบ่อยคร้ัง 

ของการติดต่อระหว่างพ่อที่ไปทำางานต่างประเทศกับครอบครัวและกับลูก จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

พบว่า โดยปกติพ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับลูกๆ ของตน จากการสอบถามผู้ใหญ่ 

ที่รับผิดชอบพบว่า ร้อยละ 86 ของเด็กเป้าหมายติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมื่อพิจารณา

ในรายละเอียดก็พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของเด็กเหล่านี้ติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นทุกวัน และมากกว่า 1 ใน 5 ที่ติดต่อ

สัปดาห์ละครั้ง มีเพียงร้อยละ 12 ที่ติดต่อน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง (ตาราง 1) 

เมือ่จำาแนกตามเพศของเดก็เปา้หมาย พบวา่ มคีวามแตกตา่งของลกัษณะการตดิตอ่กนัเลก็นอ้ยระหวา่ง

เด็กหญิงและเด็กชาย สัดส่วนเด็กหญิงที่มีการติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นทุกวันสูงกว่าเด็กชายค่อนข้างชัดเจน  

(ร้อยละ 36 กับ ร้อยละ 27) แต่ความแตกต่างพบน้อยกว่าเมื่อจำาแนกตามอายุของเด็กเป้าหมาย แสดงให้ 

เห็นว่าพ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาการติดต่อกับครอบครัวในถิ่นต้นทางอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้รวมไปถึงลูกซึ่งเป็น 

เด็กเป้าหมายด้วยไม่ว่าลูกๆ จะมีอายุเท่าใดก็ตาม 

ข้อค้นพบทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นความสอดคล้องกันของลักษณะการติดต่อ  

ซึ่งส่วนใหญ่ของการติดต่อนั้นผ่านทางโทรศัพท์ นอกเหนือจากนั้น พ่อผู้ย้ายถิ่นจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมายัง

ครอบครัวที่อยู่ต้นทาง 

“ไม่ค่อยโทร มีแต่ทางโน้นโทรมา” (แม่อายุ 34 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่

เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

“(พ่อผู้ย้ายถิ่น) โทรมาวันละ 2 ครั้ง 3 ครั้งบ้างค่ะ วันนี้ก็โทรมา 2 ครั้งแล้ว โทรมาถามว่า  

ทานข้าวหรือยัง ถามเรื่องอะไร นัทไปอะไรบ้าง นัทขออะไรบ้าง” (พี่สาวอายุ 18 ปี ดูแลน้อง

ซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และบุตรของตนซึ่งไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

ตาราง 1 ร้อยละของความถี่ในการติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่น จำาแนกตามเพศและอายุของเด็กเป้าหมาย

ความถี่ในการติดต่อ 
กับพ่อผู้ย้ายถิ่น

เด็กเป้าหมาย

รวม เด็กหญิง เด็กชาย เด็กโต เด็กเล็ก

ทุกวัน 31.1 35.7 26.6 29.6 32.6

2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 34.0 28.6 39.1 32.4 35.6

สัปดาห์ละครั้ง 21.4 23.1 19.8 23.9 18.8

1 - 2 ครั้งต่อเดือน 10.9 13.3 12.1 13.0 11.3

น้อยกว่า 1 - 2 ครั้งต่อเดือน 1.4 1.7 1.2 1.2 1.7

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

จำานวน 486 238 248 247 239

ที่มา: โครงการแชมป์ซี
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ดูเหมือนว่าพ่อผู้ย้ายถิ่นติดต่อใกล้ชิดกับลูกสาวมากกว่าลูกชาย 

เมือ่ทำาการวเิคราะหต์วัแปรหลายตวัดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอยโลจสิตกิเพือ่ดวูา่ความถีข่องการตดิตอ่ของ

พ่อผู้ย้ายถิ่นสัมพันธ์กับเพศของลูกหรือไม่ โดยทำาการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าสนใจว่า 

ถ้าเป็นลูกสาว พ่อผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มมากกว่าที่จะติดต่อกับลูกที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางทุกวัน (มีนัยสำาคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่มีข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีช่วยเสริมคำาอธิบายส่ิงท่ีพบจากข้อมูลเชิงปริมาณน้ี 

จึงอาจเป็นไปได้ที่พ่อผู้ย้ายถิ่นมีความห่วงกังวลในความอยู่ดีมีสุขของลูกสาวมากกว่าลูกชาย และก็อาจ 

เป็นไปได้ที่ลูกสาวมีแนวโน้มหรือสนใจที่จะติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นมากกว่าลูกชาย สำาหรับตัวแปรอื่นๆ ที่อยู่ใน

แบบจำาลองการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ได้แก่ อายุของเด็กเป้าหมาย เด็กเป้าหมายเป็นลูกคนที่เท่าใด ระดับ

การศึกษาของพ่อและแม่ของเด็กเป้าหมาย แม่เป็นผู้ดูแลหลักหรือไม่ และคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ตัวแปรเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความถี่ของการติดต่อ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าครอบครัว

ที่มีคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง (แสดงถึงบทบาทของครอบครัวที่ดีกว่า) จะมีการติดต่อกันระหว่าง 

พ่อผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวรวมถึงเด็กเป้าหมายบ่อยที่ระดับนัยสำาคัญ 0.10 (ไม่ได้แสดงตาราง) 

ลูกๆ ของผู้ย้ายถิ่นได้รับการดูแลที่ดี 

จากข้อมูลเชิงคุณภาพบอกให้ทราบว่าลูกๆ ของผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี

จากแมท่ีอ่ยู ่ณ ถิน่ตน้ทาง แมว้า่ภาระทกุอยา่งจะตกเปน็หนา้ทีข่องแม ่ยามเมือ่พอ่เปน็ผูย้า้ยถิน่ไปตา่งประเทศ

ก็ตาม จากการศึกษาพบว่า เด็กเป้าหมายส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยที่ดีและแทบจะไม่เคยเจ็บป่วย นอกเหนือ

จากการดูแลในชีวิตประจำาวันแล้ว เรื่องที่พ่อผู้ย้ายถิ่นมักจะติดตามอย่างสม่ำาเสมอ คือ เรื่องการเรียนของลูก 

สำาหรับการดูแลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหนังสือที่แม่ในถิ่นต้นทางทำาให้กับลูกมีมากมายหลายกิจกรรมตั้งแต่ 

การรับ - ส่งลูกไปโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบ้านของลูก ช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ  

ไปจนถงึการวางแผนการศกึษา นอกจากนัน้ ญาติๆ  และสมาชกิอืน่ๆ ในครอบครวักม็สีว่นรว่มในการสนบัสนนุ

ด้านการศึกษาแก่ลูกของผู้ย้ายถิ่นเช่นกัน 

“สอนก็ธรรมดา ส่วนมาก ก็ซิยากแดเจ้า ช่วงนี้คณิตศาสตร์มันเลขหารหลายหลัก ก็บ่ค่อยเข้าใจ 

แต่เขาก็เฮ็ดได้อยู่ แต่แม่นี่ก็บ่ค่อยเข้าใจเท่าใด ส่วนที่ยากแดบ่เข้าใจ เค้าก็เอาไปให้พี่สาวพาเฮ็ด 

พีส่าวกพ็าเฮด็ พีส่าวลกูพีส่าว ลกูคนละแม ่ลกูปา้” (แมอ่าย ุ36 ป ีดแูลบตุรซึง่เปน็เดก็เปา้หมาย 

1 คน) 

แม่ ณ ถิ่นต้นทางช่วยเสริมความสัมพันธ์ทางไกล พ่อ - ลูก 

พ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อไว้ได้แม้ว่าตนเองจะอยู่ไกลบ้าน ดังนั้น  

การเป็นพ่อทางไกลจึงเกิดขึ้นในครอบครัวผู้ย้ายถิ่น จริงๆ แล้ว ความสัมพันธ์พ่อ - ลูกแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิม 

เสียด้วยซ้ำาเมื่อต้องอยู่แยกกัน ดังเช่นที่พบในการศึกษาที่ผ่านมา (Pribilsky, 2004) พ่อผู้ย้ายถิ่นมักอบรม 

สั่งสอนลูกๆ ให้เคารพและยำาเกรงผู้เป็นแม่ 

“ก็สอนเรื่องดูแลแม่นะ ช่วยแม่ทำางานนะ” (แม่อายุ 42 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน

และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 2 คน) 
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับแม่ที่อยู่ 

ณ ถิ่นต้นทาง ไม่ใช่ระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูก ณ ถิ่นต้นทาง ขณะที่ในเชิงปริมาณ ข้อมูลแสดงให้เห็น 

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูก (เมื่อดูที่ความถี่ของการติดต่อ) ข้อมูลเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่า 

ผู้ที่ช่วยกระชับสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ พ่อ - ลูก ยังคงเหนียวแน่นก็คือผู้เป็นแม่นั่นเอง 

“เขาโทรมาก็มีแต่ให้แม่พูดเลย ไม่ค่อยพูด เป็นคนพูดไม่เป็นนะ พ่อถามอะไรก็มีแต่แค่ตอบ  

ไม่มีคำาพูดอะไร” (แม่อายุ 34 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมาย

อีก 1 คน) 

“เค้าก็เบื่อบ้าง บางทีแม่ก็บอกว่าทำาไมไม่รับ เค้าก็บอกว่าหนูเบื่อ ไม่อยากคุยแล้ว คุยแล้วพ่อก็ 

ไม่มา” (แม่อายุ 37 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

สำาหรับแม่ที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางนั้น การอ้างถึงพ่อผู้ย้ายถิ่นไม่เพียงเป็นแค่กลยุทธ์ในการอบรมสั่งสอนลูก 

แตย่งัเปน็วธิกีารทีแ่ยบยลในการรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธพ์อ่ - ลกู เพราะแมว้า่พอ่ผูย้า้ยถิน่จะอยูห่า่งไกลกต็าม 

แม่ก็จะใช้วิธีการเช่นนี้เพื่อทำาให้ลูกเกิดความรู้สึกว่า ครอบครัวห่วงใย เห็นความสำาคัญของพ่อ และรู้สึกใกล้ชิด

เสมือนมีพ่ออยู่ใกล้ๆ 

“พูดสอนเขาว่าดื้อไม่ได้ ดื้อพ่อก็ไม่รักอย่างนี้ เขาก็พูดว่า พ่อไม่รักเหรอ เขาก็ไม่ทำา ส่วนมาก 

จะเป็นอย่างนี้มากกว่า” (แม่อายุ 24 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน ไม่ใช่เด็กเป้าหมาย 

1 คน และดูแลหลานอีก 1 คน) 

ความสมัพนัธใ์กลช้ดิระหวา่งพอ่ทางไกลกบัลกูยงัคงเหน็ไดจ้ากการแสดงออกของลกูทีม่คีวามปรารถนา

ต้องการอยู่ใกล้ชิดพ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อมีความคับข้องใจหรือเกิดความขัดแย้งกับแม่ดังเช่นคำากล่าว

ข้างล่างนี้ 

“ก็มีบอกว่าคิดถึงพ่อ บางทีแม่ดุเค้า เค้าก็จะร้องว่าพ่อไปไหน จะไปอยู่กับพ่อ” (แม่อายุ 37 ปี 

ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

เนื่องจากการที่พ่อผู้ย้ายถิ่นอยู่ห่างไกลก็อาจทำาให้บทบาทหรือความสำาคัญของพ่อผู้ย้ายถิ่นลดลงไปใน

สายตาของลกู ดงันัน้ แมท่ีอ่ยู ่ณ ถิน่ตน้ทางจงึเปน็คนชว่ยรกัษาบทบาทและความสำาคญัของพอ่ผูย้า้ยถิน่ไวด้ว้ย

วิธีการต่างๆ แต่วิธีการหนึ่งที่อาจจัดว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญที่สุดก็คือ การรวมพ่อผู้ย้ายถิ่นไว้ในการตัดสินใจ 

ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูก การกระทำาเช่นนี้ช่วยย้ำาเตือนให้ลูกๆ เห็นบทบาทและความสำาคัญของพ่อ 

ไม่ว่าพ่อจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตาม 

“เรื่องนา เงินไม่พออย่างงี้นะ ปรึกษากัน คิดถึงกัน” (แม่อายุ 32 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 

1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 2 คน) 
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“บางอย่างที่คือต้องถามเขาตัดสินใจ ให้เขาตัดสินใจ เราจะซื้อไหมอย่างนี้ ก็โทรไปถามหรือไม ่

ก็ถามธรรมดาว่าเออ อย่างเช่นว่าลูกถามโน้นถามนี้ เดี๋ยวแม่ถามพ่อก่อนนะ อย่างงี้” (แม่อายุ 

37 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน) 

การส่งเงินกลับ อีกหนึ่งกลยุทธ์ของการรักษาบทบาทความเป็นพ่อ 

ดังปรากฏในการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาว่าผลประโยชน์หลักของการย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศที่มีต่อ

ครอบครัว ณ ถิ่นต้นทาง ก็คือ การที่ผู้ย้ายถิ่นส่งเงินกลับและทำาให้สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น 

ซึง่มสีว่นชว่ยสนบัสนนุการเรยีนตอ่ของเดก็ๆ (ธานนิทร ์อาจสงคราม, 2546; Jones & Partthaisong, 1999; 

Jones & Kittisuksathit, 2003) ข้อมูลเชิงปริมาณของการศึกษาคร้ังน้ี สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา  

ในการสำารวจของเราครอบครัวผู้ย้ายถ่ินไปต่างประเทศทุกครอบครัวรายงานว่าได้รับเงินส่งกลับจากพ่อผู้ย้ายถ่ิน 

เป็นประจำา การส่งเงินกลับถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่พ่อผู้ย้ายถิ่นถูกคาดหวังให้ทำาเพื่อสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

ของครอบครวั นอกจากนัน้แลว้ การสง่เงนิกลบัอยา่งสม่ำาเสมอยงัเปน็ตวัชีว้ดัความสมัพนัธอ์นัแนน่แฟน้ระหวา่ง

พ่อผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทาง การสัมภาษณ์เชิงลึกชี้ให้เห็นว่าพ่อผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ส่งเงินกลับ

ทุกเดือน จำานวนเงินที่ส่งกลับจะมากหรือน้อยสำาหรับบางครอบครัวขึ้นอยู่กับการร้องขอของครอบครัว 

“ส่งมาให้ใช้เป็นเดือนค่ะ นี่ก็เป็นเดือน แล้วตาก็เป็นเดือน แล้วส่งเข้าบัญชีแม่หมด” (พี่สาว

อายุ 18 ปี ดูแลน้องซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และบุตรของตนซึ่งไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

“สมมุติว่าเดือนนี้เราอยากใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ เราโทรไปเราก็จะบอกเขาจะเอาเงินค่าใช้จ่าย 

เดือนนี้จะเอาเท่านั้นเท่านี้นะ คนที่อยู่โรงเรียนเขาอยากได้เท่าไรเขาก็จะบอกลูกจะเอาเท่านั้น 

เท่านี้ เราก็จะบวกเท่านั้นเท่านี้ใส่ไปเขาก็จะโอนมาพอดี” (ยายอายุ 57 ปี ดูแลหลานซึ่งเป็น

เด็กเป้าหมาย 1 คน) 

“สภาพทางการเงนิของบา้นเราดขีึน้กวา่ตอนกอ่นทีค่ณุพอ่คณุแมน่อ้งเคา้จะไปทำางานตา่งประเทศ” 

(น้องสาวพ่อ อายุ 21 ปี ดูแลหลานซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน) 

“พ่อไปอยู่ประมาณปี สิบเดือน เกือบสองปี จำาแม่นมากเลยนะ แต่ว่าช่วงไปทำางานต่างประเทศ 

ก็มีเงินเยอะอยู่” (แม่อายุ 24 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมาย

อีก 1 คน) 

จริงๆ แล้วแม่ก็กลัวว่าจะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกตามลำาพัง 

การที่พ่อไปทำางานยังต่างประเทศและทิ้งให้แม่อยู่ดูแลลูกโดยลำาพังนับเป็นภาระที่กดดันแม่ที่อยู่  

ณ ถิ่นต้นทางเป็นอย่างยิ่ง ตาราง 2 - 3 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ชี้ให้เห็นว่า ขณะที่สุขภาวะด้าน

ร่างกายของเด็กเป้าหมายเมื่อใช้น้ำาหนักและส่วนสูงเป็นเกณฑ์ชี้วัด ไม่ว่าจะอยู่ในครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น  

หรอื ครวัเรอืนพอ่แมท่ีอ่ยูป่ระจำา ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิแตส่ขุภาวะดา้นจติใจของเดก็เหลา่นี้

เมื่อใช้แบบสำารวจพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) (Goodman, 1999) 

เป็นเครื่องมือวัด มีความแตกต่างกันบ้างเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กในครัวเรือนสองแบบ
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ตาราง 2 น้ำาหนัก (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) เฉลี่ยของเด็กเป้าหมาย  

เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นและอยู่ประจำา

ประเภทครัวเรือน
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี) 

น้ำาหนักเฉลี่ย ส่วนสูงเฉลี่ย จำานวนเด็ก น้ำาหนักเฉลี่ย ส่วนสูงเฉลี่ย จำานวนเด็ก

ครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น 16.2 (0.2) 103.1(0.5) 246 32.6(0.6) 136.3(0.6) 264

ครัวเรือนพ่อแม่ที่อยู่ประจำา 16.2 (0.2) 102.7(0.4) 247 32.5(0.6) 137.5(0.5) 257

รวม 16.2 (0.1) 102.9(0.3) 493* 32.6(0.4) 136.9(0.4) 521

ค่าทดสอบที (T - test) 0.03  - 0.52  - 0.04 1.55

p - value >.05 >.05 >.05 >.05

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

ตาราง 3 ร้อยละของเด็กเป้าหมายที่มีปัญหาด้านจิตใจ

ประเภทครัวเรือน

เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี) 

หญิง ชาย หญิง ชาย

จำานวน
รวม

ร้อยละที่
มีปัญหา

จำานวน
รวม

ร้อยละที่
มีปัญหา

จำานวน
รวม

ร้อยละที่
มีปัญหา

จำานวน
รวม

ร้อยละที่
มีปัญหา

ครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น 122 24.6 133 18.8 134 4.5 130 12.3

ครัวเรือนพ่อแม่ที่อยู่ประจำา 127 15.7 127 16.5 130 6.9 127 6.3

รวม 249 20.1 260 17.7 264 5.7 257 9.3

การทดสอบทางสถิติ c2=3.031, p<.10 c2=0.228, p>.10 c2=0.736, p>.10 c2=2.739, p<.10

ที่มา: คำานวนจากโครงการแชมป์ซี 

เมื่อขาดใครคนหนึ่งที่แบ่งเบาความรับผิดชอบความเป็นพ่อแม่ได้ แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำาพัง ในขณะที่

พอ่อยูแ่ดนไกล มกัรูส้กึวติกกงัวลวา่ลกูจะมพีฤตกิรรมเสีย่งตา่งๆ กลวัวา่ตนเองจะไมส่ามารถอบรมสัง่สอนลกู

ตามลำาพงัได ้กลวัวา่ลกูจะไมเ่ชือ่ฟงัตน คำากลา่วตา่งๆ ขา้งลา่งนี ้แสดงถงึความกดดนัของแมท่ีอ่ยู ่ณ ถิน่ตน้ทาง

ได้เป็นอย่างดี 

“ก็คิดอยู่ว่าจะบังคับแกได้ไหมจะเป็นยังไงจะตีแกได้ไหม กลัวแกเป็นคนไม่ดี” (แม่อายุ 32 ปี 

ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน) 
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“การดูแลลูกคนเดียว ตั้ง 2 คนนะ และคนโตคนหนึ่ง อีกคนก็ยังเล็กเป็นยังบ้าง พ่อไม่อยู่ด้วย  

ก็คิดหนักอยู่ เพราะกลัวว่าลูกไม่ฟังเรา” (แม่อายุ 32 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน) 

“ถ้าพ่ออยู่ก็มีคนช่วยพูดช่วยจา ช่วยบอกช่วยสอนก็ดี นี่พ่อไม่อยู่เราก็พูดอยู่คนเดียว เวลา 

เราเหนือ่ยเรากไ็มอ่ยากพดูดว้ยนะ ถา้บอกไมท่ำาเรากด็า่ เหนือ่ย” (แมอ่าย ุ43 ป ีดแูลบตุรซึง่เปน็

เด็กเป้าหมาย 1 คน) 

“เป็นบ่าวย่านไปหาเสพยาเสพหยังได๋บัดนี่ เป็นวัยรุ่นแมนบ่ล่ะ” (แม่อายุ 37 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็น

เด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

“เดี๋ยวนี้ก็คือเด็ก ม.2 ท้องแล้วอ่ะ ม.2 นะ ท้อง แล้วแบบยังไงล่ะงานบ้านงานอะไรก็ไม่เคยช่วย

อะไรอย่างงี้ เลิกโรงเรียนมา ก็คือคุยกันในกลุ่มนักเรียนนั่นล่ะ คุยกันอะไรอย่างเนี้ย ก็กลัว  

กลัวใจจะเป็นแบบนั้นก็เลยโทร.ปรึกษาพี่สาวอยู่ที่กรุงเทพฯ เค้าบอกว่าตอนนี้อายุเท่านี้ไปได้  

เค้าบอกอย่างนี้ ถ้าเกิดถึงมัธยมแล้วอ่ะ อย่าห่าง ตอนนั้นถ้าเกิดไปแล้วเอาไว้ไม่อยู่เลยทีนี้ อือ  

พี่ก็แนะนำามาเหมือนกัน” (แม่อายุ 34 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็ก

เป้าหมายอีก 2 คน) 

แม้ว่าแม่ที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางให้การเลี้ยงดูและเอาใจใส่ต่อลูกเป็นอย่างดีก็ตาม เมื่อทำาการสัมภาษณ์ 

เชิงลึก แม่ที่ถูกสัมภาษณ์ยังคงแสดงให้เห็นว่าการมีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยกันจะเกิดประโยชน์ต่อความอยู่ดีมีสุข

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของลูกๆ มากกว่า นอกจากนั้น แม่ที่ถูกสัมภาษณ์ยังบอกอีกว่าเด็กๆ ในครอบครัว 

ที่ไม่ย้ายถิ่นมักให้ความเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าเด็กๆ ในครอบครัวพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น 

“คนที่พ่อแม่เค้าอยู่ด้วย เค้าจะเป็นแบบเหมือนเค้าอบอุ่น เหมือนเค้าจะได้รับความอบอุ่นจาก 

พ่อแม่เค้าครบไง มันจะพูดง่ายบอกง่าย ลูกเราพูดยังไงมันก็ไม่ฟัง” (แม่อายุ 25 ปี ดูแลบุตร

ซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน) 

“ลูกก็ขาดความอบอุ่น พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูแล เราก็อยู่ดู มีพ่อต้องมีแม่เนอะ ในเมื่อขาดไปหนึ่งก็ 

ไม่อบอุ่นเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าเขาไปหาเงินก็มีความจำาเป็นเนอะ ลูกก็จะไม่ได้ดูแลเหมือนกับพ่อ

กับแม่ สังเกตดูบ้านไหนที่แม่เขาทำางานเย็บผ้านะ หลังนี้ที่แม่เขาทำางานเย็บผ้าเขาจะปล่อยให้ไป

เล่นไกลๆ เย็นค่อยเรียกเอาทีเดียว ไม่เหมือนเรา เราจะไม่ปล่อยให้ลูกไปไกลจนเกิน ก็จะอยู่ดู 

ไปบ้านอื่นๆ ก็กลัวหมาจะกัด กลัวอะไรอย่างนี้ มันแตกต่างกันกับที่แม่อยู่ กับแม่ไม่อยู่ จะไม่

เหมือนกัน” (แม่อายุ 39 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 

1 คน) 
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บทสรุป

กระแสโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติทั่วไป ที่พ่อแม่และลูกๆ 

ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ในบริบทของสังคมไทยซึ่งแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียพบว่า ส่วนใหญ่ของ 

ผู้ย้ายถิ่นไปทำางานต่างประเทศจะเป็นพ่อ แม่เป็นผู้เลี้ยงดูลูกอยู่ตามลำาพัง ณ ถิ่นต้นทาง อย่างไรก็ตาม  

แม้กายภาพ พ่อจะไม่อยู่บ้าน แต่พ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อลูกที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทาง 

ไว้ เป็นพ่อทางไกลของลูกๆ และครอบครัว ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากโครงการแชมป์ซี ได้แสดง 

อย่างสอดคล้องกันถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพ่อทางไกลและลูก ณ ถิ่นต้นทาง เทคโนโลยีการสื่อสารที ่

ทันสมัยและสะดวกสบายทำาให้พ่อทางไกลสามารถติดต่อครอบครัวและลูกได้บ่อยเท่าที่ต้องการ การพูดคุย 

กับพ่อทางไกลทุกวัน กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วในครอบครัวผู้ย้ายถิ่น 

หากพิจารณาในรายละเอียดโดยเฉพาะจากข้อมูลเชิงคุณภาพ เราจะเห็นว่า เบื้องหลังความสัมพันธ ์

ใกล้ชิดของพ่อกับลูกที่ยังดำาเนินไปได้นั้น มีแม่เป็นผู้เชื่อมประสานช่องว่างของความสัมพันธ์ทางไกลนั้น  

ขณะที่การติดต่อระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่มากกว่าพ่อกับลูก แต่แม่ก็มี

วธิกีารทีช่ว่ยย้ำาเตอืนใหล้กูไดร้บัรูถ้งึความสำาคญัและบทบาทของพอ่ผูย้า้ยถิน่อยูเ่สมอ เชน่ การคงไวซ้ึง่บทบาท 

การตัดสินใจให้เป็นของพ่อผู้ย้ายถิ่น หรือ ความคาดหวังของพ่อผู้ย้ายถิ่นที่มีต่อชีวิตของลูกๆ 

บทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นอีกประการหนึ่งก็คือ การส่งเงินกลับมายังครอบครัว ณ ถิ่นต้นทาง พบว่า  

ทุกครัวเรือนผู้ย้ายถิ่นที่ศึกษาครั้งนี้รายงานว่าได้รับเงินส่งกลับจากพ่อผู้ย้ายถิ่น ดังนั้น เงินส่งกลับจากพ่อ 

ผู้ย้ายถิ่นในการศึกษานี้จึงไม่เพียงแต่ทำาให้สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ณ ถิ่นต้นทางดีขึ้นเท่านั้น แต่ยัง

ทำาให้บทบาทการเป็นผู้นำาหรือบทบาทผู้หาเลี้ยงครอบครัวของพ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงอยู่อย่างเข้มแข็งอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าลูกๆ ที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางของพ่อผู้ย้ายถิ่นจะได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากแม ่

เป็นอย่างดี แต่ก็ยังคงเป็นเด็กที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผลการสัมภาษณ์ 

เชิงลึกได้สะท้อนถึงความกังวลของแม่ในการเลี้ยงดูลูกให้ดีโดยไม่มีพ่ออยู่ข้างๆ ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นยังมองว่า

เด็กๆ จะมีความสุขมากกว่าหากมีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน

การศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่า พ่อผู้ย้ายถิ่นมีการติดต่อสื่อสารกับลูกสาวมากกว่าลูกชาย จึงเกิดเป็น 

ขอ้เสนอวา่หากจะมกีารศกึษาอกีในอนาคต ควรทำาการศกึษาเชงิลกึเพือ่หาคำาอธบิายวา่ทำาไมจงึมคีวามแตกตา่ง

ระหว่างลูกสาวลูกชายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ของพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูก นอกจากนั้น  

ควรมีการศึกษาเพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับขอบเขตการมีส่วนร่วมของสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวเพื่อช่วยรักษา 

ความสัมพันธ์พ่อ - ลูกไว้ด้วย 
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Towards Managing Stateless People in Thailand’s Context

กฤตยา อาชวนิจกุล  Kritaya Archavanitkul 1

บทคัดย่อ

บทความนีต้ัง้ใจวเิคราะหก์ระบวนการจดัระบบคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาตขิองรฐัไทยจากอดตีถงึปจัจบุนั รฐัไทยสมยัใหมใ่นปจัจบุนั 
นิยามคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติว่าหมายรวมถึงชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว 
ในแง่ของกฎหมายสัญชาติ คนกลุ่มนี้คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ขั้นตอนที่รัฐไทยใช้จัดระบบในการรับรองสถานะบุคคล
ของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ คือ ปรับสถานะจากเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นผู้มีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว และอาจได้สิทธิอยู่ถาวรต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ประชากรชายขอบกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างน้อย 8 ด้าน คือ  
(1) การถูกบังคับให้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศ (2) การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินทำากิน (3) การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียน 
การเกิด (4) ความยากลำาบากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (5) การทำางานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย 
(6) ความยากลำาบากในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (7) การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม และ (8) ความยากลำาบาก 
ในการเข้าถึงการศึกษา ใน พ.ศ. 2548 รัฐไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ภายใต้แนวคิด
การจดัการปญัหาความมัน่คงในมติใิหม ่นัน่คอื คำานงึถงึความสมดลุของสทิธขิัน้พืน้ฐานของมนษุยแ์ละความมัน่คงของชาตคิวบคูก่นั 

Abstract

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

1 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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คนไร้รัฐ...ขาดสถานะบุคคลตามกฎหมาย, ได้สิทธิเพียงน้อยนิด, ต้องอยู่อย่างปกปิด, มักถูกลืมเสมอ

(คำาโปรยบนแผ่นปก Forced Migration Review, April, 2009) 

1. เกริ่นนำา

ในรฐัสมยัใหมก่ารมสีญัชาตวิา่เปน็คนในรฐัใด เปน็ความจำาเปน็ยิง่ยวดในการทีจ่ะไดม้าซึง่สทิธมินษุยชน

ครบทกุดา้น เพราะ ‘สญัชาต’ิ เปน็ความผกูพนัทางกฎหมายระหวา่งคนกบัรฐัทีต่นเองอาศยัอยู ่สำานกังานขา้หลวง

ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ให้นิยาม 

‘คนไรร้ฐัตามกฎหมาย’ (de jure stateless) วา่คอื ผูท้ีไ่มไ่ดถ้กูนบัรวมวา่เปน็ ‘คนชาต’ิ (nationals) โดยกฎหมาย

ของรัฐใดๆ เลย2 

อยา่งไรกต็าม มคีนจำานวนหลายลา้นคนบนโลกใบนีท้ีเ่ปน็ ‘คนไรร้ฐัตามขอ้เทจ็จรงิ’ (de facto stateless)3 

เนือ่งจากเปน็ผูพ้ลดัถิน่ทีไ่มส่ามารถเดนิทางกลบัประเทศตนเองได ้หรอืไมส่ามารถพสิจูนส์ญัชาตขิองตนเองได ้

หรืออยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ คือ แม้จะเป็นพลเมืองของรัฐ แต่ก็ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐ  

คนส่วนหนึ่งของกลุ่มหลังนี้จึงเป็น ‘คนไร้สัญชาติ’ (nationalityless) แต่มิได้ไร้รัฐ ทั้งนี้เพราะภาวะไร้รัฐและ 

ไรส้ญัชาตมิกัมาจากการเลอืกปฏบิตัจิากรฐัในการพจิารณาใหส้ญัชาตติอ่คนในรฐัตนเอง จงึทำาใหค้นไรร้ฐัมคีวาม

เป็นอยู่ในสภาพเปราะบาง และมีโอกาสสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกเลือกปฏิบัติ 

ภาวะคกุคามความมัน่คงในชวีติทีส่ำาคญัในระดบัปจัเจกบคุคล คอื การขาดสทิธขิัน้พืน้ฐานในการดำารง

ชีวิตอย่างเป็นปกติเกือบทุกด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย (2) สิทธิในการ

รักษาพยาบาลและบริการ (3) สิทธิในการทำางานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย (4) สิทธิในการ

ศกึษา (5) สทิธใินการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม และ (6) สทิธใินการเขา้ถงึคณุภาพชวีติของมนษุยอ์ืน่ๆ ไดแ้ก ่

สิทธิในการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ สิทธิในการเคลื่อนไหว สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย 

และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน

บทความนีม้เีปา้หมายทีจ่ะอภปิรายถงึเรือ่งการจดัระบบคนไรร้ฐัในบรบิทของประเทศไทย โดยพจิารณา

ในเชิงนโยบายและผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตของคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในประเด็นการถูกเลือกปฏิบัติและ

การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านร่วมกันครุ่นคิดว่า บทเรียนจากประเทศไทยจะ

มีประโยชน์ต่อการทำางานเพื่อขจัดภาวะไร้รัฐของคนบนผืนโลกนี้ได้อย่างไรบ้าง

2 มาตรา 1 ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของคนไร้รัฐ ค.ศ. 1954 
3 http://www.unhcr.org/pages/49c3646c158.html [สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553]



105การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย

2. คนไร้รัฐ - ไร้สัญชาติในประเทศไทยคือใครบ้าง?

เมือ่พจิารณาในแงข่องประวตัศิาสตรก์ารกอ่ตวัของรฐัชาต ิอาจกลา่วไดว้า่รฐัไทยเริม่เขา้สูย่คุรฐัสมยัใหม่

ในช่วงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) และเริ่มให้ความสนใจสำารวจจำานวนคน ลักษณะชาติพันธุ์ และภาษา

พูดของพลเมืองในประเทศ การเกิดขึ้นของคนไร้รัฐอาจเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการปกครองจากรัฐราชาธิราช4 

มาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง  

ในปลายรัชกาลนี้มีการสำารวจจำานวนพลเมืองหลายครั้ง ในช่วง พ.ศ. 2452 - 2454 มีการนับคนทั่วประเทศ 

ได้สำาเร็จเป็นครั้งแรก ได้ยอดบัญชีพลเมืองรวม 8.1 ล้านคน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2552) ต่อมาในต้นสมัย

รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) มีการตราพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับแรก ใน พ.ศ. 2456 ทำาให้เกิด 

ความชัดเจนในเรื่องสัญชาติในสังคมไทยมากขึ้น5

สำาหรับการมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชนนั้นเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2486 

และใน พ.ศ. 2495 มีการออกกฎหมายการทะเบียนราษฎร เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของประชาชนเกี่ยวกับ

การเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2551: 40 - 41) แต่ระบบการจดทะเบียนกว่า

จะลงหลักปักฐานสมบูรณ์ก็อีก 4 ปีต่อมาคือ พ.ศ. 2499 ดังน้ัน หากพิจารณาจากหลักการจดทะเบียนราษฎรแล้ว  

คนไรร้ฐัในประเทศไทยอาจเกดิขึน้ไดใ้นสามสถานการณต์อ่ไปนีค้อื (พนัธุท์พิย ์กาญจนจติรา สายสนุทร, 2550: 

10 - 14) 

(1) คนไร้รัฐเพราะเกิดก่อนการมีทะเบียนราษฎร แต่ตกหล่นจากการสำารวจเพื่อบันทึกใน

ทะเบียนราษฎร บุคคลที่เกิดและอาศัยอยู่ในสังคมไทยก่อนช่วงเวลา พ.ศ. 2452 - 2499 จึงเสี่ยงที่จะกลาย

เปน็ ‘คนไรร้ฐั’ เพราะตกหลน่จากการสำารวจเพือ่ทำาทะเบยีนราษฎรในชว่งเวลาดงักลา่ว ตอ้งย้ำาวา่ความลม้เหลว

ของรัฐในการนับจดประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ประชาชนของรัฐไทย

ในชว่งนัน้กลายเปน็คนไรร้ฐั รวมถงึบตุรหลานของคนทีต่กจดเหลา่นีด้ว้ย ขอ้เทจ็จรงินีพ้บมากในกลุม่ประชากร

ชาวเขา ชาวเล รวมถึงคนจีนอพยพจำานวนมาก และคนต่างชาติอื่นๆ ที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงนั้น โดยที่

ชื่อตนเองยังไม่ได้บันทึกในทะเบียนราษฎรของประเทศต้นทาง

(2) คนไร้รัฐเพราะมิได้รับการแจ้งการเกิด จึงตกหล่นจากทะเบียนราษฎร สามารถเกิดขึ้นใน 

2 รปูแบบคอื เปน็คนทีเ่กดิในประเทศไทยแตม่ไิดร้บัการแจง้เกดิในทะเบยีนราษฎรของรฐัไทย หรอืเปน็คนทีเ่กดิ

ในต่างประเทศ แต่มิได้รับการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐนั้น ต่อมาอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย  

จึงมาเป็นคนไร้รัฐในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุตรหลานที่มาเกิดในประเทศไทยภายหลังด้วย

4 ระบบราชาธิราช หมายถึงระบอบการปกครองที่มีราชาธิราชเป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้นจำานวนมาก มีพระราชาของตัวเอง ประชาชนไม่ใข่ข้า
ราษฎรโ์ดยตรงของราชาธริาช แตห่ากเปน็ขา้ของราชาในแวน่แควน้ตา่งๆ ซึง่สวามภิกัดิต์อ่ราชาธริาชอกีทหีนึง่ (นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์2548: 12) 

5 กฎหมายสัญชาติได้ถูกแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งด้วยกัน ดังนี้ พ.ศ. 2495 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 กฎหมายสัญชาติ
ฉบบันีไ้ดถ้กูแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.สญัชาต ิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2496, ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2499 และฉบบัที ่4 พ.ศ. 2503 หลงัจากนัน้ พ.ร.บ.สญัชาติ
ฉบับปี พ.ศ. 2495 ก็ถูกยกเลิกด้วย พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และกฎหมายสัญชาติฉบับ พ.ศ. 2508 นี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 4 ครั้ง คือ  
ครั้งแรกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515, ครั้งที่ 2 โดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ครั้งที่ 3  
โดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 และครั้งล่าสุดโดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลรัฐบาลที่มาจาก 
การรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549
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(3) คนไรร้ฐัเพราะถกูถอนชือ่ออกจากทะเบยีนราษฎรไทย และบคุคลนัน้ๆ กไ็มม่ชีือ่ในทะเบยีน

ราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก สาเหตุของการถอนช่ือน้ี เจ้าหน้าท่ีรัฐมักอ้างว่ามาจากการค้น พบว่าการมีช่ือน้ัน

เปน็ไปโดยทจุรติมชิอบ กลา่วคอื บคุคลดงักลา่วนัน้ไมม่สีทิธไิดร้บัสญัชาตไิทย หรอืเปน็คนตา่งดา้วทีม่สีทิธอิาศยั

ในประเทศไทย การถอนชื่อเช่นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับชนกลุ่มน้อยมากกว่าคนไทยทั่วไป ดังกรณีชาวแม่อาย6 

3. การจัดระบบทะเบียนบุคคลสำาหรับคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า

ภาษาราชการของรัฐไทยเรียกกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าว่า ‘คนไม่มีสัญชาติไทย’ หรือ  

‘คนไร้รัฐทางทะเบียน’ โดยคนเหล่านี้จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพราะ

ไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลของตนเอง คนที่ถูกจัดระบบทะเบียนบุคคลในที่นี้มีหลายกลุ่ม และถูกนับจด 

ในหลายวาระตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ผู้เขียนขอแบ่งคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้าออกเป็น  

4 กลุ่มใหญ่ คือ (1) ชนกลุ่มน้อย (2) คนไร้รากเหง้า หรือคนที่ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร (3) แรงงาน 

ข้ามชาติจากสามประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า กัมพูชา และลาว) และ (4) ผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศพม่า  

ในบทความนีจ้ะอภปิรายรายละเอยีดเฉพาะใน 2 กลุม่แรก คอื ชนกลุม่นอ้ย และคนไรร้ากเหงา้ เทา่นัน้ 

3.1 ชนกลุ่มน้อย 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดทำาทะเบียนบ้านของชนกลุ่มน้อยที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตาม

ตะเข็บชายแดนไทยบนพื้นที่สูง ภาษาราชการเรียกว่า ‘บุคคลบนพื้นที่สูง’ หรือ ‘ชาวเขา’ กลุ่มคนเหล่านี้จำานวน

มากมีบรรพบุรุษอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก่อนการเกิดขึ้นของรัฐไทย ทะเบียนบุคคลที่นับจดชนกลุ่มน้อยเรียกว่า 

‘ทร.13’ เริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2515 เพื่อใช้สำาหรับคนที่ได้สัญชาติไทยแล้วถูกถอนสัญชาติไปตามประกาศ

คณะปฏวิตัทิี ่337 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 25157 และบคุคลทีเ่กดิมาแลว้ไมไ่ดส้ญัชาตไิทยเพราะบดิามารดา

เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

6 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 นายอำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนชื่อชาวบ้านแม่อายจำานวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร์
คนอยูถ่าวรในสถานะคนสญัชาตไิทยไปไวใ้นทะเบยีนบา้นคนอยูช่ัว่คราวประเภทคนตา่งดา้วเขา้เมอืงผดิกฎหมายแตม่สีทิธอิาศยัอยูช่ัว่คราว 
ทำาให้ชาวบ้านทั้งหมดสูญเสียสถานะผู้มีสัญชาติไทยทันที ต่อมาชาวบ้านแม่อายได้ยื่นฟ้องกรมการปกครอง จ.เชียงใหม่ และนายอำาเภอ
แมอ่าย จ.เชยีงใหม ่ตอ่ศาลปกครอง จ.เชยีงใหม ่ป ี2547 ศาลปกครองจ.เชยีงใหมม่คีำาพพิากษาใหเ้พกิถอนประกาศของนายอำาเภอแมอ่าย
ที่ให้จำาหน่ายชื่อชาวบ้าน อ.แม่อาย ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกคำาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนาย
อำาเภอแม่อายได้ยื่นอุทธรณ์คำาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า คำาสั่งเพิกถอนชื่อ
ชาวบ้านดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรเป็นคำาสั่งโดยมิชอบ และให้นำารายชื่อชาวบ้านกลับเข้าสู่ทะเบียนบ้านประเภท
คนอยู่ถาวรและบันทึกชาวบ้านดังกล่าวในทะเบียนราษฎรในสถานะคนสัญชาติไทย

7 ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 คือกฎหมายสัญชาติ 2508 ที่ถูกแก้ไขครั้งที่หนึ่ง มีลักษณะชาตินิยมสูง เพราะใน
ขอ้ 1 ปฏเิสธทีจ่ะใหส้ญัชาตไิทยโดยหลกัดนิแดนตอ่ไป เปน็ผลใหม้กีารถอนสญัชาตไิทยจากบคุคลทีไ่ดส้ญัชาตโิดยหลกัดนิแดนตามกฎหมาย
สัญชาติฉบับก่อนหน้านี้ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยด้วย ทำาให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร
ของประเทศใดเลยในโลก ตกเป็นคนไร้สัญชาติตามบุพการี นั่นคือ บุคคลกลุ่มนี้ก็จะตกเป็น ‘คนไร้สัญชาติโดยข้อกฎหมาย’ และอาจตกเป็น 
‘คนไร้รัฐ’ อีกด้วย ผลร้ายจากความไร้สัญชาติในลักษณะที่คล้ายกัน ตกแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2515 จนถึงวันที่ 
25 ก.พ. 2535 โดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 ข้อ 2 หากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่ 
ไรส้ญัชาตแิละเขา้เมอืงไทยมาในลกัษณะไมถ่าวร หรอืในกรณทีีไ่มป่รากฏมบีดิาที่ชอบดว้ยกฎหมาย มารดาเปน็คนตา่งดา้วทีไ่รส้ญัชาตแิละ
เข้าเมืองไทยมาในลักษณะไม่ถาวร
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ต่อมาใน พ.ศ. 2526 ได้มีการดำาเนินโครงการจัดทำาเลขประจำาตัวประชาชนเป็นเลข 13 หลัก สำาหรับ 

คนไทยทุกคนและบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยคัดลอกจากทะเบียน พ.ศ. 2515 และเพิ่มเลขประจำาตัว  

13 หลัก ด้วยการออกบัตรประจำาตัวให้กับคนไร้สัญชาติที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เป็นบัตรสีต่างๆ พร้อมให้เลข 

13 หลักเหมือนบัตรประชาชนของคนสัญชาติไทย โดยเลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ และบุตรหลานที่เกิด 

ในประเทศไทยจะไดร้บัเลข 13 หลกัขึน้ดว้ยเลข ‘7’ ซึง่ดำาเนนิการครัง้แรกแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 2531 ขณะเดยีวกนั

ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดระเบียบของชนกลุ่มน้อย โดยให้กรมการปกครองออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจำาแนก

ประชากรกลุ่มนี้เป็น 19 กลุ่ม 19 บัตรสี แต่ละกลุ่มจะได้รับสถานะบุคคลแตกต่างกันไป และได้สิทธิ 

ในการทำางานและการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่อาศัยอยู่แตกต่างกันไป (มนตรี จงพูนผล และเสถียร  

ก่อเกียรติตระกูล, 2547) 

มาตรา 5 ในกฎหมายการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กำาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมี

อำานาจออกกฎกระทรวง กำาหนดหรอืยกเวน้การปฏบิตัเิกีย่วกบัการแจง้เกดิ ตาย ยา้ย การจดัทำาทะเบยีนประวตั ิ

การจัดทำาบัตรประจำาตัว หรือ การอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้ 

จึงเป็นที่มาของการออกระเบียบ ‘ข้อกำาหนดเกี่ยวกับบัตรประจำาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2547’ คนไม่มี

สัญชาติไทยตามระเบียบนี้ หมายถึงคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ 

ตามอำานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย 

ว่าด้วยคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำาทะเบียนประวัติไว้ แบ่งได้เป็น 15 กลุ่มย่อย แต่ในที่นี้

ผู้เขียนสรุปสถานะโยงใยกับการมีรัฐรับรองและแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

(1) กลุ่มคนที่เคยมีรัฐ แต่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่ด้วยสาเหตุภัยสงคราม ได้แก่ อดีต

ทหารจีนคณะชาติ, จีนฮ่ออพยพ, จีนฮ่ออิสระ, อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา, ญวนอพยพ, ไทยลื้อ,  

ลาวอพยพ, เนปาลอพยพ, และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า 

(2) กลุ่มคนที่ไม่มีรัฐ คือชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคมานานแล้วก่อนการเกิดของรัฐชาติ 

กลุ่มใหญ่สุดคือ ชนกลุ่มน้อยหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ตามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตก  

ในเอกสารราชการเรียกรวมๆ กันว่า บุคคลบนพื้นที่สูง ซึ่งมีหลายชาติพันธุ ์ 8 ได้แก่ ม้ง (หรือแม้ว) เมี่ยน 

(หรือเย้า) ลีซู (หรือลีซอ) ลาหู่ (หรือมูเซอร์) อาข่า (หรืออีก้อ) และ กะเหรี่ยง ตองซู มลาบรี (ผีตองเหลือง) 

ดาระอั้ง (หรือปะหล่อง) มานิ (หรือซาไก) ลัวะ และขมุ นอกจากนี้ยังมีคนพื้นเมืองที่เป็นชาวเล อาศัยอยู่แถบ

หมู่เกาะสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มมอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย น่าสังเกตว่า ไม่มีชื่อชาวมอญ และชาวไทยใหญ่

หรอืฉาน ทัง้ๆ ทีใ่นขอ้เทจ็จรงิทัง้ 2 ชาตพินัธุก์ม็คีนมอญ และคนไทยใหญท่ีเ่ปน็คนไรร้ฐัในประเทศไทยจำานวน

เรือนแสนคน และในทางปฏิบัติ รัฐไทยจะบันทึกว่าเป็นคนสัญชาติพม่า แม้ข้อเท็จจริงยังคงมีคนมอญและ 

คนฉานที่ถือว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐพม่า และไม่ได้มีบัตรประจำาตัวประชาชนพม่าก็ตาม

(3) กลุ่มคนที่บรรพบุรุษเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน คือ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย และ

ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา 

8 ชื่อชนเผ่าในที่นี้เลือกเสนอตามชื่อที่เจ้าของชาติพันธุ์ต้องการถูกเรียก ส่วนชื่อในวงเล็บคือคำาที่คนไทยเรียก ดูพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ - 
Virtual Hilltribe Museum Online ได้ที่ http://www.hilltribe.org/
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รัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ใช้มติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สถานะบุคคลของคนทั้ง 3 กลุ่มตาม 

ช่องทางของกฎหมายเข้าเมือง บนเหตุผลหลากหลาย เช่น เป็นคนติดแผ่นดิน เป็นคนไทยพลัดถิ่นในประเทศ

เพื่อนบ้าน ทำาคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ และอยู่มานานแล้ว เป็นต้น ทำาให้แต่ละกลุ่มมีสถานะบุคคลที่อยู่

อาศัยในประเทศไทยแตกต่างกันไป บางกลุ่มกำาลังรอลงสัญชาติไทย บางกลุ่มรอการพิสูจน์สัญชาติไทย  

แต่ได้สิทธิการอยู่อาศัยแบบถาวร และบางกลุ่มก็ได้สิทธิการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว (ตาราง 1) 

ตาราง 1: สถานะของชนกลุ่มน้อยที่กรมการปกครองจัดเก็บข้อมูลและออกบัตรประจำาตัว  

(บัตรสีประจำากลุ่ม) 

ชื่อกลุ่ม/
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี

มีอยู่/
จังหวัด

1. บุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรสีฟ้า) ถือหนังสือสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว และให้สัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ

20

2. อดีตทหารจีนคณะชาติ (บัตรสีขาว) รุ่นบิดามารดาให้ให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่
และให้ทำาการแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย

3

3. จีนฮ่ออพยพพลเรือน (บัตรสีเหลือง) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ 
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย

3

4. จีนฮ่ออิสระ (บัตรสีขาวขอบส้ม) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ 
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย

4

5. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (บัตรสีชมพู) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ 
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย 

9

6. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค.2519 (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) (บัตรสีส้ม) 
ผ่อนผันให้อยู่ช่ัวคราวโดยไม่กำาหนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำางานได้

9

7. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค.2519 (อยู่กับนายจ้าง) (บัตรสีม่วง) 
ผ่อนผันให้อยู่ช่ัวคราวโดยไม่กำาหนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำางานได้

9

8. ญวนอพยพ (บัตรสีขาวขอบน้ำาเงิน) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ 
และรุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย

13

9. ลาวอพยพ (บัตรสีฟ้าขอบน้ำาเงิน) ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดสถานะให้ 3

10. เนปาลอพยพ (บัตรสีเขียว) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ 
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย

1

11. อดีตจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (บัตรสีเขียว) รุ่นบิดามารดาให้ได้ถือใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ 
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย

3

12. ไทยลื้อ (บัตรสีส้ม) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย 3

13. ผีตองเหลือง (บัตรสีฟ้า) เป็นคนติดแผ่นดิน ถือว่าคือเป็นคนไทยด้ังเดิม อนุมัติให้ได้สัญชาติไทยตามระเบียบ 2

14. ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา (บัตรสีเขียว) ก่อน 15 พ.ย. 2520 
รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย

1

15. ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา (บัตรสีเขียว) หลัง 15 พ.ย. 2520 
ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดสถานะให้

1
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ชื่อกลุ่ม/
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี

มีอยู่/
จังหวัด

16. ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา (บัตรสีขาวขอบแดง) ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำาหนดสถานะให้ 1

17. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519 (บัตรสีเหลืองขอบน้ำาเงิน) 
รุ่นบิดามารดาให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย

4

18. ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519 (บัตรสีเหลืองขอบน้ำาเงิน) 
ผ่อนผันให้อยู่ช่ัวคราวโดยไม่กำาหนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำางานได้

4

19. ชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) ให้ใบสำาคัญถิ่นที่อยู่กับรุ่นบิดามารดาที่อพยพเข้ามา 20

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

จำานวนตัวเลขชนกลุ่มน้อยล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ในฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เลข 13 หลัก

ขึน้ตน้ดว้ยเลข ‘6’ พบวา่มอียู ่233,811 คน เมือ่จำาแนกตวัเลขสองแสนคนเศษตามจงัหวดัทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีน 

พบวา่สว่นใหญอ่ยูใ่นพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย จงัหวดัทีม่ปีระชากรกลุม่นีม้าก 5 ลำาดบัแรกคอื เชยีงใหม ่

กาญจนบุรี เชียงราย ตาก และแม่ฮ่องสอน (ตาราง 2) หากพิจารณาการกระจายเชิงอายุ พบว่าส่วนใหญ ่

เป็นคนในวัยทำางานและย่างเข้าวัยสูงอายุ 

ตาราง 2 จำานวนชนกลุ่มน้อยที่เลข 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ ใน 10 จังหวัด  

ณ เดือนมิถุนายน 2553

จังหวัด จำานวน

1. เชียงใหม่  57,334 

2. กาญจนบุรี  44,304 

3. เชียงราย  40,601 

4. ตาก  24,109 

5. แม่ฮ่องสอน  15,635 

6. ระนอง  15,136 

7. ราชบุรี  5,811 

8. ตราด  5,200 

9. กรุงเทพมหานคร  5,158 

10. ประจวบคีรีขันธ์  2,535 

จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ  17,988

รวมทั่วประเทศ 233,811

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 (กำาลังจะตีพิมพ์). (คำานวณจากข้อมูลสำานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย) 

ตาราง 1: (ต่อ)
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จากจำานวนชนกลุม่นอ้ยทีเ่ปน็รุน่พอ่แม ่หรอืปูย่า่ตายายรวม 233,811 คน ปรากฏวา่เปน็ทีม่าของจำานวน

ชนกลุ่มน้อยท่ีเป็นรุ่นลูกหลานท่ีเกิดในประเทศไทย และได้รับเลข 13 หลักท่ีข้ึนต้นด้วยเลข ‘7’ รวม 69,799 คน  

โดยจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยรุ่นลูกหลานมากที่สุด 5 ลำาดับแรกคือ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี กรุงเทพฯ  

และสระบุรี (ตาราง 3) น่าสังเกตว่าจำานวนชนกลุ่มน้อยรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีไม่ติด 10 อันดับแรก 

แต่รุ่นลูกกลับมีจำานวนเกือบครึ่งหมื่นในสระบุรี (มากเป็นลำาดับที่ 5) หากพิจารณาการกระจายอายุก็จะพบว่า 

ประชากรรุ่นลูกหลานนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ 

ตาราง 3 จำานวนประชากรที่เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยที่เกิดในประเทศไทย  

ที่ได้รับเลขประจำาตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘7’ ใน 10 จังหวัด ณ เดือนมิถุนายน 2553

จังหวัด จำานวน

1. เชียงใหม่ 17,383

2. เชียงราย 12,771

3. กาญจนบุรี 10,168

4. กรุงเทพมหานคร 6,936

5. สระบุรี 4,295

6. ตาก 3,683

7. แม่ฮ่องสอน 3,487

8. ราชบุรี 1,967

9. ตราด 1,093

10. นครปฐม 705

จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ 7,311

รวมทั่วประเทศ 69,799

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554. (อ้างแล้ว) 

3.2 คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า 

‘คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า’ หมายถึงบุคคลที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือคือประชากร

กลุ่มที่ได้รับการสำารวจว่าคือ คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ยังไม่ได้รับการจัดทำาทะเบียน

บุคคล ส่วนใหญ่คือชนกลุ่มน้อยที่ตกสำารวจจากกรมการปกครอง ที่อาจเกิดในประเทศไทย หรืออยู่ใน
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ประเทศไทยมานานแลว้ และมจีำานวนหนึง่เปน็คนไทยแตไ่มม่เีอกสารรบัรองตน โดยรฐับาลประกาศ ‘ยทุธศาสตร์

การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ (จะอภิปรายรายละเอียดในตอนที่ 5) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล

ของคนหลายกลุ่มท่ีอยู่ในประเทศไทยมานาน รวมท้ังบุตรหลานท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง ซ่ึงคาดว่ามีอยู่หลายแสนคน

กรมการปกครองไดเ้ริม่สำารวจบคุคลทีไ่มม่สีถานะบคุคล หรอืคนไรร้ฐั/ไรร้ากเหงา้ โดยเริม่จากการสำารวจ

จำานวนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2548 เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูจดัทำาเลขประจำาตวั 13 หลกัดว้ยทีข่ึน้ตน้หลกัแรกดว้ยเลข ‘0’ 

โดยการสำารวจก็ยังทำาต่อเนื่องอยู่จนถึงปัจจุบัน (2554) ตัวเลขล่าสุดของคนไร้รัฐเมื่อเดือนมิถุนายน 2553  

มีรวม 210,182 คน ประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ

ภาคใต้ตอนบน จังหวัดที่มีประชากรกลุ่มนี้อยู่มากที่สุด 5 จังหวัดแรกคือ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี 

และระนอง (ตาราง 4) 

ตาราง 4 จำานวนประชากรที่ไม่มีสถานะบุคคล (คือเป็นคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า)  

ที่ได้รับเลขประจำาตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’ ใน 10 จังหวัด

จังหวัด ผู้ไม่มีสถานะ

1. เชียงราย 53,962

2. เชียงใหม่ 35,279

3. ตาก 31,267

4. กาญจนบุรี 25,421

5. ระนอง 10,546

6. แม่ฮ่องสอน 10,102

7. ราชบุรี 8,242

8. ตราด 5,312

9. ประจวบคีรีขันธ์ 5,276

10. ชุมพร 1,694

จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ 23,081

รวมทั่วประเทศ 210,182

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554. (อ้างแล้ว) 
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4. รัฐไทยกับการเลือกปฏิบัติต่อคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ:  

จากอดีตจนถึง พ.ศ. 2548

กอ่น พ.ศ. 2548 รฐัไทยไมเ่คยมนีโยบายทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษรชดัเจนทีจ่ะจดัระบบคนไรร้ฐั/ไรร้ากเหงา้ 

และเนื่องจากถือว่าประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย9 จึงไม่น่าประหลาดใจที่

นโยบายการจดัการคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาตทิีผ่า่นมากค็อื นโยบายการจดัการคนเขา้เมอืงผดิกฎหมายเพือ่ความมัน่คง

ของรัฐ หน่วยงานสำาคัญที่รับผิดชอบในเชิงนโยบายก็คือ ‘สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)’ ซึ่งมี

หน้าที่หลักในการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ฐานคตขิอง สมช. คอืมุง่ควบคมุมากกวา่ปกครอง และมกัผกูตดิอยูก่บัเรือ่งอธปิไตยของชาต ิจากฐานคติ

ดังกล่าวจึงเป็นรากเหง้าของอคติต่อชนกลุ่มน้อยที่ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ถูกละเมิดสิทธิใน

หลายมิติ ทั้งทางตรงคือ การทำาร้ายหรือเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ตรงๆ ซึ่งหน้า เช่น ตำารวจเห็นคนหน้าตา

ทา่ทางเหมอืนชาวเขา กจ็ะเรยีกตรวจบตัร หากลมืพกพากจ็ะถกูเรยีกรอ้งเงนิทอง เปน็ตน้ ทางโครงสรา้ง ไดแ้ก ่

กฎเกณฑท์างกฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ทีมุ่ง่ควบคมุชนกลุม่นอ้ย ดงัจะกลา่วในตอนที ่4 และมติทิางวฒันธรรม 

ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์เหมารวมว่าเป็นคนเถื่อน สกปรก ไร้ความรู้ บางกลุ่มคือต้นเหตุของการตัดไม้ 

ทำาลายป่า เพราะการทำาไร่เลื่อนลอย หรือปลูก ผลิต ขายฝิ่นและเฮโรอีน 

ทั้งหมดนี้ถูกผลิตซ้ำาด้วยวาทกรรมเรื่องภัยอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ บนอคติที่ว่า กลุ่มคน 

เหล่านี้คือผู้สร้างปัญหา มิใช่ผู้ประสบปัญหาที่รัฐควรเข้ามาจัดการช่วยเหลือ แนวทางการจัดการที่ดำาเนินการ

มาจึงขาดมิติเรื่องการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เพราะมองว่ามิใช่คนของรัฐ ทำาให้สภาพการดำารงชีวิตของ 

คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานนานาประการ และประสบกับปัญหา 

ความด้อยโอกาสในสิทธิการเข้าถึงบริการของรัฐด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 การถูกบังคับให้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศ

การบังคับให้ชนกลุ่มน้อยไร้รัฐ/ไร้สัญชาติอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย (forced relocation) เกิดขึ้นหลาย

ระลอก และเกอืบทัง้หมดกระทำาตอ่ชมุชนคนพืน้เมอืงในภาคเหนอื แตก่พ็บลกัษณะคลา้ยคลงึในกลุม่ลาวอพยพ 

กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชาวเลในบริบทที่แตกต่างกันอยู่บ้าง (สกาวเดือน บุญงาม, 2551) การบังคับ

อพยพทัง้หมดเกดิขึน้ภายใตว้าทกรรมการพฒันาของรฐัเพือ่ความมัน่คงของชาต ิเพือ่อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ

(ดตูวัอยา่งจากงานของชพูนิจิ เกษมณ,ี 2539) เพือ่ควบคมุปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ และรวมถงึสาเหตุ

ในอดีตคือ เพื่อป้องกันอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2511 - 2514 (ดูตัวอย่างจาก

งานของรัชดา ฉายสวัสดิ์, มปป.) ในระยะหลัง พ.ศ. 2530 มีสาเหตุอื่นเพิ่มเข้ามาอีก นั่นคือ เพื่อการพัฒนา 

 

 

9 แม้ชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติจำานวนมากจะเกิดในประเทศไทย กฎหมายสัญชาติก็ถือว่าเป็นผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะกฎหมาย
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) แก้ไขเมื่อพ.ศ. 2535 ตามมาตรา 7 ทวิ ให้ถือว่า บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เข้าเมือง
ผิดกฎหมายด้วย โดยกำาหนดให้ใช้ย้อนหลังสำาหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเป็นวันที่มาตรา 7 ทวิ มีผลบังคับใช้  
(พันธุ์ทิพย์ 2540:11-12)
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของนายทุนท้องถิ่น ดังข่าวที่ว่า ‘เจ้าหน้าที่

รัฐบังคับเคลื่อนย้ายชาวเขาเพื่อนำาพื้นที่จัดทำา Home Stay’10

กระบวนการอพยพโยกย้ายที่รัฐดำาเนินการนั้น มักขาดการเตรียมการอย่างเหมาะสมและไม่คำานึงถึง

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากทำาให้ชนกลุ่มน้อยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว 

ยังต้องประสบปัญหามากมายในการดำารงชีวิต เพราะพื้นที่ใหม่มักขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำา 

ทีด่นิทีจ่ดัสรรใหอ้ยูท่บัซอ้นกบัพืน้ทีท่ีม่เีจา้ของ และไมม่คีณุภาพ ชนกลุม่นอ้ยกย็งัคงไมม่เีอกสารทัง้ในทีอ่ยูแ่ละ

ที่ทำากินที่ถูกจัดสรรให้ ดังนั้น หากพิจารณาจากมาตรฐานของการโยกย้ายถิ่นฐาน กล่าวได้ว่านโยบายหรือการ

บงัคบัการยา้ยถิน่เปน็การกระทำาทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานทีบ่ญัญตัไิวใ้นกตกิาระหวา่งประเทศทกุฉบบั 

จากการถอดบทเรียนของคนไร้สัญชาติที่ถูกบังคับย้ายที่อยู่กลายเป็นผู้พลัดถิ่น ในจังหวัดเชียงรายและ

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมด พบว่า ผู้พลัดถิ่นยากที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ เพราะบริบท

สงัคมทีเ่ปลีย่นไป หนทางหนึง่ทีผู่พ้ลดัถิน่จำานวนมากเลอืกทีจ่ะมชีวีติรอดตอ่ไป คอืเขา้สูก่ารเปน็แรงงานรบัจา้ง

ในเมือง จำานวนหนึ่งก็จดทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาติมาจากประเทศพม่า เพื่อให้ได้ใบอนุญาตทำางาน  

ผู้พลัดถ่ินท่ีกลายเป็นแรงงานรับจ้างน้ี บางส่วนก็ประสบความสำาเร็จในชีวิต แต่บางส่วนก็เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์  

และการค้าประเวณี สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนใหม่คือ ความสัมพันธ์เชิงอำานาจในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม

ชนเผ่าอ่อนล้าลง และระบบเครือญาติดั้งเดิมล่มสลาย (สกาวเดือน บุญงาม, 2551: 53 - 60) 

4.2 การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินทำากิน

ความที่สถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติคือ คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิในการ 

ครอบครองที่ดิน เพราะกฎหมายที่ดินของไทยรับรองสิทธิในการถือครองของคนต่างด้าวภายใต้เงื่อนไขจำากัด 

และเนื่องจากชุมชนชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทำากินได้ 

เรือ่งทีด่นิทำากนิจงึเปน็ปญัหาหลกัของชนกลุม่นอ้ยลำาดบัตน้ๆ ตลอดมา ทีจ่รงิแลว้ ชมุชนชาวเขาในประเทศไทย

หลายแห่งได้ก่อตั้งมาเนิ่นนาน บางแห่งเกิดก่อนความเป็นรัฐชาติด้วยซ้ำา และเป็นการก่อกำาเนิดของชุมชนที่ 

ไมต่า่งจากชมุชนคนพืน้ราบ คอืเมือ่ยงัไมม่กีารแบง่เขตแดนพืน้ทีท่ำากนิทีช่ดัเจน พบทีเ่หมาะในการทำามาหากนิ

ก็สร้างบ้านเรือนเกาะกลุ่มกัน แต่ชุมชนของชาวเขาตั้งอยู่กลางป่า ซึ่งปัจจุบันเกือบทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ป่าที่

รัฐบาลมาประกาศทีหลังให้เป็นเขตสงวน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างนโยบายรัฐกับชุมชนชาวเขา

ในหลายสถานการณ์ ชาวเขาครอบครองพื้นที่และใช้ทำากินมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ก็ไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ

ตามกฎหมาย จึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ออกจากบ้านของตนเอง บ่อยครั้งที่ถูกแย่งชิงจากผู้บุกรุกโดยข้อเท็จจริง  

(de facto) แต่เป็นเจ้าของท่ีดินโดยข้อกฎหมาย (de jure) ซ่ึงมักเป็นนายทุนมาจากข้างนอก และเน่ืองจาก 

ผู้มาใหม่น้ันมเีทคโนโลยแีละอาศยัประโยชนจ์ากเอกสารทางกฎหมายในการครอบครองทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ี

ประสทิธภิาพมากกวา่ จงึเกดิความขดัแยง้ระหวา่งคนบนพืน้ทีส่งูและคนจากพืน้ราบ (พนัธุท์พิย ์กาญจนะจติรา 

สายสุนทร, 2547) 

10 โดย สมัชชาชนเผ่า (27/07/2004 11:34 AM) [http://www.us.thaingo.org/board_2/view.php?id=168]
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4.3 การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียนการเกิด

การไม่ได้จดทะเบียนเกิดเป็นสาเหตุและผลของภาวะความไร้รัฐไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากในรัฐสมัยใหม่ 

เอกสารรับรองการเกิดเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างและแสดงสถานะบุคคล เพื่อป้องกันการเป็น ‘คนไร้

เอกสารพสิจูนต์น’ ผูเ้ขยีนไดเ้ขา้รว่มขบวนการผลกัดนัเรือ่งการจดทะเบยีนการเกดิใหก้บัคนไรก้ารรบัรองสถานะ 

ตัง้แตป่ระมาณ พ.ศ. 2540 เปน็ตน้มา กอ่นหนา้นัน้ยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่ พยาบาลหอ้งคลอดในสถานพยาบาล

ของรัฐจะออกเอกสารรับรองการเกิดของทางราชการ ที่เรียกว่า ‘ทร.1/1’ ให้แก่หญิง (ทั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยใน

ประเทศไทย และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย) ที่มาคลอดบุตรได้หรือไม่ ขณะที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เอง 

ก็ไม่เห็นความสำาคัญของเอกสาร สิ่งที่เกิดขึ้นคือ บุตรของประชากรกลุ่มนี้จำานวนมากขาดเอกสารรับรองตน 

ผลต่อเนื่องที่ติดตามมาแสดงให้เห็นในรายงานประจำาปี 2552 ของยูนิเซฟที่ระบุว่า ประเทศไทยมีเด็ก

กว่า 1 ล้านคน ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อย ลูกหลานแรงงานอพยพข้ามชาติ และเด็กๆ ผู้ลี้ภัย ที่ยังคงไม่มี

ใบจดทะเบยีนการเกดิ เดก็เหลา่นีก้ลายเปน็คนไรร้ฐั ทำาใหม้คีวามเปราะบางตอ่การทีจ่ะไรก้ารยอมรบัความเปน็

คนทีม่ตีวัตนทางกฎหมาย ไรส้ทิธ ิไรเ้สยีง ไรก้ารศกึษา ไรก้ารเขา้ถงึการดแูลสขุภาพ (อดศิร เกดิมงคล, 2553) 

เมื่อผู้ไร้รัฐที่เกิดในประเทศไทยตระหนักถึงความสำาคัญเรื่องนี้ และมีความต้องการได้เอกสารรับรอง 

การเกดิยอ้นหลงั ปญัหาทีฝ่า่ยบรหิารตอ้งเผชญิ กค็อื การออกเอกสารรบัรองการเกดิในประเทศไทยใหแ้กบ่คุคล

ที่เกิดในประเทศไทยในอดีต และปัญหาที่ในฝ่ายตุลาการต้องเผชิญก็คือ การชี้ข้อพิพาทอันเกิดจากการ 

ออกเอกสารรบัรองการเกดิในประเทศไทยใหแ้กบ่คุคลทีเ่กดิในประเทศไทยในอดตี ซึง่อาจจะเปน็คดอีาญาหาก

มีการทุจริตในการออกเอกสารดังกล่าว หรืออาจเป็นคดีปกครอง เมื่อรัฐปฏิเสธที่จะออกเอกสาร เนื่องจาก 

ไม่เชื่อในพยานหลักฐานที่บุคคลนำามาอ้างเพื่อพิสูจน์ว่าตนเกิดในประเทศไทยจริง (พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา  

สายสุนทร, 2547) 

สภาพในปจัจบุนัคอื เดก็ทีเ่กดิในโรงพยาบาลทัง้ของรฐัและเอกชน มแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัเอกสาร ‘ทร.1/1’ 

แต่ปัญหาไปอยู่ที่เด็กเกิดที่บ้าน หรือในสถานที่ที่ไม่มีอำานาจออกเอกสารรับรองการเกิด เมื่อแม่พาเด็กมา 

แจ้งเกิด เจ้าหน้าที่จะไม่ดำาเนินการให้เพราะสภาพของบิดามารดาไม่ใช่คนที่ ‘ถูกนับว่าเป็นไทย’ เพราะเกรง

ว่าเด็กที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนการเกิดจะนำามาขอสัญชาติไทยภายหลัง ซึ่งคงต้องย้ำาว่า แม้เด็กที่พ่อแม่

ไรร้ฐัมเีอกสารรบัรองการเกดิในประเทศไทย11 แตต่ามขอ้สนันษิฐานของกฎหมายไทย ใหถ้กูถอืเปน็ ‘คนตา่งดา้ว

ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย’ ทั้งที่เกิดในประเทศไทยและไม่เคยออกไปจากประเทศไทยก็ตาม 

4.4 ความยากลำาบากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 

กอ่นมกีารประกาศนโยบายประกนัสขุภาพถว้นหนา้ใน พ.ศ. 2545 คนไรส้ญัชาตทิีม่เีลขประจำาตวัขึน้ตน้

ดว้ยเลข 6 และ 7 มสีทิธทิีจ่ะซือ้บตัรสขุภาพของผูม้รีายไดน้อ้ยจากโรงพยาบาลใกลบ้า้น ใน ‘โครงการสวสัดกิาร

ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล สำาหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล’ (สปร.) ราคา 300 -  

500 บาทต่อครอบครัว (รัฐสมทบ 500 เเละ 1,000 บาท) สามารถใช้สิทธิรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อ 

 

11 โดยผลของมาตรา 7 ทวิ วรรค 3 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข พ.ศ. 2535 และ มาตรา 11 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535.
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เกดิโครงการบตัรทอง (หรอืชือ่เดมิคอื โครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรค) สทิธดิงักลา่วใหเ้ฉพาะบคุคลทีม่สีญัชาติ

ไทยเท่านั้น ดังนั้นคนไร้สัญชาติจึงถูกริบสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมไป

อยา่งไรกต็าม สถานการณโ์ดยทัว่ไปกลา่วไดว้า่ นโยบายและการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุในระดบั

จังหวัดนั้นยอมรับสิทธินี้บนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรม กล่าวคือ หากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รวมถึงแรงงาน

ข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเจ็บป่วย ก็สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ แต่ต้องจ่ายค่ารักษาเอง  

ถ้าไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้จริงๆ หรือจ่ายได้บางส่วน ทางโรงพยาบาลอาจพิจารณาใช้เงินอุดหนุนสำาหรับ

ชว่ยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ยมาชดเชยได ้ในภาคปฏบิตั ิคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาตจิำานวนมากรูส้กึวา่ เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ

อาจไม่เต็มใจนักต่อการให้บริการต่อประชาชนชายขอบแบบพวกเขา เช่น รักษาจริงแต่ไม่ได้ยาที่ดีมีคุณภาพ 

เพราะเจา้หนา้ทีรู่ส้กึวา่เปน็ภาระเพิม่ขึน้ และในหลายกรณ ีเจา้หนา้ทีก่ไ็มส่ามารถสือ่สารกบัคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาติ

ได้ด้วยอุปสรรคทางภาษา ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายคนก็กังวลว่า การให้บริการต่อคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล  

ไมม่บีตัร หรอืไมม่หีลกัฐานเอกสารใดๆ อาจเปน็ความผดิได ้(กฤตยา อาชวนจิกลุ และพนัธุท์พิย ์กาญจนจติรา 

สายสุนทร, 2548) 

นับตั้งแต่มีการระงับสิทธิรักษาพยาบาลของคนไร้สัญชาติ ก็มีความพยายามรณรงค์ให้รัฐบาลคืนสิทธินี้ 

โดยการผลักดันจากภาคประชาสังคมที่ทำางานกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล จนมาประสบความสำาเร็จในต้นปี  

พ.ศ. 2553 ที่รัฐบาลประกาศนโยบายคืนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะ จำานวน 

457,409 คน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลชายแดน 172 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ  

นบัตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2553 เปน็ตน้ไป โดยจดัสรรเปน็เงนิกองทนุพเิศษประมาณ 400 ลา้นบาทสำาหรบัเปน็

ค่าใช้จ่ายในครึ่งปีงบประมาณ 2553 และให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารกองทุนพิเศษนี้ ซึ่งมีข้อโต้แย้ง

จากภาคประชาสังคมว่า มีปัญหาจากการตั้งงบบริหารจัดการเบื้องต้นของกองทุนสูงมากถึงปีละ 24 ล้านบาท 

เท่ากับว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิจะหายไปจากจำานวนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 11,000 คน12 และ

การให้บริการจริงในหลายพื้นที่ก็ยังขลุกขลักอยู่มาก 

ควรย้ำาว่ากองทุนดังกล่าวนี้ยังไม่ครอบคลุมคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่ไม่เข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรี 

แม้จะถูกนับจดในทะเบียนบุคคลแล้วก็ตาม และยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหาได้ เพราะยึดการตีความกฎหมาย

แบบเถรตรง โดยไม่คำานึงถึงข้อเท็จจริงและหลักมนุษยธรรม

4.5 การทำางานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย

คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ หรือ ‘บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล’ และ ‘แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

จากประเทศเพือ่นบา้นทีข่ึน้ทะเบยีนแรงงาน’ มสีทิธทิำางานตามกฎหมายไทย แตจ่ะถกูจำากดัใหท้ำางานไดเ้ฉพาะ

บางอาชีพเท่านั้น ดังปรากฏการรับรองสิทธิในมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

ระบุถึงเรื่องการจ้างงานคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ว่าคือบุคคลต่อไปนี้

12 ความเห็นของนางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ใน ‘กองทนุสขุภาพคนไรส้ถานะสอ่วุน่! หวัน่งบไมพ่อ เสนอซือ้ประกนัสขุภาพ สปสช.แทน’ ASTVผูจ้ดัการออนไลน.์ วนัที ่4 เมษายน 2553.
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(1) คนต่างชาติที่รอการเนรเทศ 

(2) แรงงานจากประเทศเพือ่นบา้น 3 ประเทศทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนรบัเลขประจำาตวั 13 หลกัขึน้ตน้เลข ‘00’

(3) บคุคลทีถ่กูถอนสญัชาต ิแตไ่มไ่ดร้บัสญัชาตไิทยตามประกาศคณะปฏวิตัหิรอืกฎหมายอืน่ สว่นใหญ่

คือชนกลุ่มน้อยที่มีเลขประจำาตัว 13 หลัก ขึ้นต้นเลข ‘6’

(4) บุคคลที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติหรือกฎหมายอื่น  

ส่วนใหญ่คือลูกชนกลุ่มน้อย ขึ้นทะเบียนได้เลขประจำาตัว 13 หลัก ขึ้นต้นเลข ‘7’

(5) บคุคลทีเ่กดิในประเทศไทย แตไ่มไ่ดร้บัสญัชาตไิทย สว่นใหญค่อืคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาต ิหากขึน้ทะเบยีน

บุคคลจะได้รับเลขประจำาตัว 13 หลักขึ้นต้นเลข ‘0’

ทั้งนี้ บางส่วนในกลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เข้าข่ายเป็นแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ จึงสามารถทำางานได้ 27 อาชีพ 

คือ อาชีพช่าง กรรมกร และงานขายปลีกสินค้า ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถทำางานได้เฉพาะงานกรรมกร 

ใช้แรงงานและงานคนรับใช้ในบ้านเท่านั้น โดยทุกกลุ่มต้องขออนุญาตทำางานกับสำานักงานจัดหางานจังหวัด 

ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

เห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยการทำางานของคนต่างด้าวนี้ ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของคนไร้รัฐที่ 

จบการศึกษาในระดับสูง คือ ไม่สามารถทำางานตามวุฒิการศึกษาที่จบมาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ครู/อาจารย์ 

แพทย์ สถาปนิก นักวิจัย นักแปล นักคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการ เป็นต้น ในข้อเท็จจริงก็คือ มีคนไร้รัฐ/ 

ไรส้ญัชาตจิำานวนหนึง่ทำางานในอาชพีทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต และเสีย่งตอ่การถกูจบัลงโทษทีส่งูคอื โทษจำาคกุไมเ่กนิ 

5 ป ีหรอืปรบัตัง้แต ่2,000 - 100,000 บาท หรอือาจจะตอ้งโทษทัง้จำาทัง้ปรบั ซึง่ความผดินีเ้ปน็ไปตามมาตรา 

51 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.การทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคนที่มีเลขประจำาตัว 

6 หรือ 7 ที่ขอใบอนุญาตทำางานจะมีวิธีการและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแรงงานข้ามชาติ และมีการผ่อนผัน 

ในพื้นที่ที่จะไม่จับ แม้ไม่มีใบอนุญาตทำางาน

สำาหรับการคุ้มครองการจ้างงานนั้น โดยหลักการแล้ว คนทำางานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทย  

คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามขาติ ย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเท่าเทียมกัน13 

กฎหมายนี้ประกันค่าแรงงานขั้นต่ำา จำานวนชั่วโมงการทำางานต่อวัน ความปลอดภัยในการทำางาน และระเบียบ

ที่คุ้มครองการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง และมีระบบผู้ตรวจแรงงานให้มีการจ้างงานที่เป็นไปตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ตาม คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ มักได้ค่าแรงต่ำากว่าค่าแรงมาตรฐาน ต้องทำางานยาวนานมากกว่า 8 ชั่วโมง

ต่อวัน และมีเงื่อนไขการจ้างงานที่อาจถูกหักค่าแรงได้หากทำางานผิดพลาด หากมีบัตรอนุญาตทำางาน  

นายจา้งมกัเกบ็ไว ้(กฤตยา อาชวนจิกลุ และพรสขุ เกดิสวา่ง, 2540; Pearson, et al., 2006; Human Rights 

Watch, 2010:88) 

นอกจากนี้ ตามกฎหมายแรงงาน คนงานที่ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

ของตนเอง แม้จะสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานไทยได้ แต่ก็ไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพได้ ดังนั้น 

หากแรงงานไร้รัฐ/ไร้สัญชาติถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกละเมิด ก็ไม่มีกลไกของตนเองในการเรียกร้องเพื่อ

13 อาชีพที่ไม่ครอบคลุมตามกฎหมายนี้คือ คนงานในภาคเกษตรและประมง
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ปกป้องสิทธิที่ควรได้ ในกรณีที่แรงงานไร้รัฐถูกใช้งานเยี่ยงทาส ประสบอุบัติเหตุ หรือแรงงานหญิงถูกละเมิด 

ทางเพศ กย็ากทีจ่ะรอ้งเรยีนผา่นกลไกของรฐั คอื กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ซึง่มอียูใ่นสว่นกลางและ

ระดับจังหวัด ส่ิงท่ีแรงงานไร้รัฐทำาคือ ยอมทนต่อสภาพการจ้างงานท่ีเอารัดเอาเปรียบ หรือยอมตกงานลาออกไป  

สิ่งที่ควรย้ำาในที่นี้คือ หากแรงงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนพิการหรือถึงแก่ชีวิต ก็ไม่สามารถเข้าถึงกองทุน

ทดแทนคนทำางานได้ 

การปฏิเสธสิทธิในความยุติธรรมทางแรงงานดังกล่าว เป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศไทย 

ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ ทำาให้กระทรวงแรงงานไทยถูกกล่าวโทษในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ 

ILO กรณตีวัอยา่งการละเมดิทีเ่ขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นภาคี ก็คือ กรณีนางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานไทยใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานกับกรมการจัดหางานที่เชียงใหม่ 

แต่ต่อมาประสบอุบัติเหตุในการทำางานและถูกปฏิเสธสิทธิในกองทุนค่าทดแทนแรงงาน

4.6 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

การต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบ ทั้งจากการทำางาน และการดำาเนินชีวิตประจำาวัน หากคนไร้รัฐ/

ไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ย่อมจะช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม  

การขาดความตระหนักของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเองในเรื่องสิทธิการคุ้มครองแรงงานและการฟ้องร้องต่อศาล  

รวมถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยกลางอย่างแคล่วคล่อง ทั้งการอ่าน พูด และเขียน ก็เป็นอุปสรรค

สำาคญัตอ่คนกลุม่นีท้ีต่อ้งการรอ้งเรยีนการถกูละเมดิสทิธกิารทำางานตอ่สำานกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

จังหวัด หรือการนำาเรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงาน 

สมควรกล่าวในที่นี้ว่า การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนทำางานนั้น เป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งแม้แต่แรงงานไทย

เอง ดงันัน้ประชากรชายขอบอยา่งคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาตกิย็ิง่จะมโีอกาสทีร่บิหรีม่ากขึน้ไปอกี และในกรณทีีต่อ้งการ

เรียกร้องความยุติธรรมจริงๆ สำาหรับผู้ไม่สันทัดการใช้ภาษาไทย ล่ามที่ยินดีช่วยเหลือและสามารถพูดภาษา

ของผู้ไร้รัฐก็มีน้อยมาก และแม้จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามจะช่วยหาล่ามภาษาให้ ก็จะพบอุปสรรคว่า

กฎหมายคนทำางานของคนต่างด้าวไม่อนุญาตให้คนไร้รัฐทำางานเป็นล่าม

แตใ่นปจัจบุนั ชอ่งทางหนึง่ทีป่ระชากรกลุม่นีส้ามารถจะรอ้งเรยีนปญัหาของตนเองได ้คอืคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ดังที่พบว่านับตั้งแต่การจัดตั้งกสม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ได้มี 

เรื่องร้องเรียนจากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเป็นร้อยเรื่อง โดย กสม.ชุดปัจจุบัน มี ‘คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและ

สถานะบคุคลของผูไ้รส้ญัชาต ิไทยพลดัถิน่ ผูอ้พยพและชนพืน้เมอืง’ เพือ่ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรอื

การละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชากรกลุ่มนี้ 

ขณะที่ภาคประชาสังคมก็มีองค์กรที่ทำางานช่วยเหลือด้านนี้ต่อผู้ไร้รัฐที่ประสบความเดือดร้อน ได้แก่  

คณะอนุกรรมการด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น ของสภาทนายความ และโครงการ

บางกอกคลินิก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่การทำางานช่วยเหลือก็ทำาได้เพียง 

ในวงไม่กว้างขวางนัก และเป็นเรื่องๆ ไป การทำางานของหลายองค์กรหลายกรณีก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะขึ้นอยู่กับ 

เงินทุนสนับสนุน การต่อสู้ในเชิงระบบเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานให้ยุติธรรมขึ้น จึงยังไม่สามารถทำาให้ 

เป็นจริงได้
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4.7 การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม 

คนไร้รัฐมีข้อจำากัดในการเดินทางออกนอก ‘เขตพื้นที่ควบคุม’ ซึ่งหมายถึงเขตอำาเภอ หรือจังหวัดที่อยู่

อาศัย หรือท่ีทำางาน หรือท่ีเรียนหนังสือ คือไม่สามารถมีอิสระในการเดินทางไปไหนมาไหน ดังเช่นผู้มีสัญชาติไทย  

หรอืแรงงานตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงถกูกฎหมาย หากคนไรร้ฐัตอ้งการเดนิทางออกนอกพืน้ที ่ดว้ยเหตผุลความจำาเปน็

ตา่งๆ ไดแ้ก ่เพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เปน็พยานศาล ไดร้บัหมายเรยีกจากพนกังานสอบสวน 

มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุจำาเป็นอย่างอื่น ต้องยื่นขออนุญาตต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะรู้ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ 

ในทางปฏบิตั ิมหีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนีถ้งึ 3 หนว่ยงาน คอื กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 

(หากเป็นคนทำางาน) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา) และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

ซึง่แตล่ะหนว่ยงานกต็คีวามตามดลุพนิจิของตนเอง จงึกลายเปน็ชอ่งทางทีเ่จา้หนา้ทีร่ฐัแสวงประโยชนเ์รยีกรอ้ง

เงินจากคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการเดินทางจริงๆ 

4.8 ความยากลำาบากในการเข้าถึงการศึกษา 

รัฐไทยมีนโยบายชัดเจนมากที่สุดในเรื่องสิทธิในการเรียนหนังสือของคนไร้รัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิ

ด้านอื่นๆ คือ มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มี 

สัญชาติไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ส่งผลให้คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ  

รวมถึงบุตรหลานของกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมด สามารถลงทะเบียนเรียนหนังสือในสถานการศึกษาของรัฐได้  

จากรายงานของรฐับาลไทยทีเ่สนอตอ่องคก์ารสหประชาชาตเิรือ่ง สทิธใินการศกึษาของแรงงานขา้มชาต ิผูล้ีภ้ยั 

และผูพ้ลดัถิน่ เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 255314 ระบวุา่ลกูหลานของแรงงานขา้มชาตแิละคนไรร้ฐัทีเ่ขา้สูร่ะบบ

โรงเรียนของรัฐมีจำานวนรวมประมาณ 60,000 คน และปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ที่นับว่าเป็นการศึกษา 

นอกระบบ จัดโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติและคนไร้รัฐ

อาศัยอยู่หนาแน่น ประมาณ 130 ศูนย์ 

อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกหลานของประชากรชายชอบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ

เข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากยังมีผู้บริหารของโรงเรียนจำานวนมากไม่ยอมรับเด็ก

เหล่านี้เข้าเรียน เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาต่างๆ หรือความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการได้รับเงิน

ชดเชยจากรัฐเป็นรายหัวของเด็กไร้รัฐ (OEC, 2008) สาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ของเด็กไร้รัฐเองที่ขาด

ความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา หรือเด็กมีปัญหาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือเพราะความยากจน 

ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้านักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีของครอบครัวแรงงานข้ามชาติใต้ดินก็อยู่อย่าง 

หลบซ่อนเพราะกลัวจะถูกจับส่งกลับประเทศ จึงไม่ส่งลูกไปโรงเรียน

14 http://www.mfa.go.th/humanrights/newslist.php?s=1192 [accessed on January 1, 2010]
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ดงักลา่วมาแลว้วา่ คนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาตไิมส่ามารถเดนิทางออกนอกพืน้ทีค่วบคมุได ้แตใ่นกรณขีองนกัเรยีน 

นักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อนอกเขตควบคุม เพิ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเมื่อต้นปี 2553  

ว่าสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้15

5. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล:  

ความก้าวหน้าทางบวกต่อคนไร้รัฐ

ในท่ามกลางการละเมิดสิทธิของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รัฐไทยก็เปิดกว้างให้กับบทบาทขององค์กร 

ภาคประชาสังคมท่ีทำางานเพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชากรกลุ่มน้ี องค์กรภาคประชาสังคมท่ีทำางานด้านน้ี  

มหีลายระดบัดว้ยกนั ตัง้แตอ่งคก์รระหวา่งประเทศ ทีม่โีครงการและเงนิทนุเขา้มาดำาเนนิการจำานวนมาก องคก์ร

ส่วนกลาง องค์กรระดับท้องถิ่น และองค์กรชุมชนของแรงงานเอง ซึ่งต่างทำางานในประเด็นที่สนใจแตกต่าง 

กันไป ได้แก่ สิทธิที่ทำากิน สิทธิสุขภาพ สิทธิการศึกษา สิทธิแรงงาน และสิทธิในสถานะบุคคล เป็นต้น  

โดยเปรียบเทียบแล้ว มีองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำางานด้านสิทธิสุขภาพมากกว่าสิทธิด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะประเด็นสิทธิสุขภาพมีความอ่อนไหวในทางการเมืองน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ และเป็นประเด็นที่มีทุน

สนับสนุนสม่ำาเสมอ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิด้านเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์ 

สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ การรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และนักการเมือง 

เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่กระตุ้นให้ภาครัฐหันมาใส่ใจกับปัญหาการละเมิดสิทธิคนไร้รัฐบุคคลมาก

ขึ้น เครือข่ายดังกล่าวนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำางานด้านสถานะ

และสิทธิของบุคคลชายขอบ (ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ) ผลักดันแนวทาง

การแกไ้ขปญัหาสถานะบคุคลของคนไรร้ฐัไรส้ญัชาตอิยา่งเปน็ระบบ จนนำาไปสูก่ารเกดิ ‘ยทุธศาสตรก์ารจดัการ

ปญัหาสถานะและสทิธบิคุคล’ ตามมตคิณะรฐัมนตร ี18 มกราคม 2548 เพือ่แกไ้ขปญัหาคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาติ

ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดการจัดการปัญหาความมั่นคงในมิติใหม่ นั่นคือ คำานึงถึงความสมดุลของสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่สำาคัญมี 3 ด้าน ดังนี1้6

5.1 ยุทธศาสตร์การกำาหนดสถานะ มีหลักพื้นฐานว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้สถานะบุคคลต้องมี

ความประพฤติดี และ/หรือประกอบอาชีพสุจริต และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง โดยใช้แนวทาง 

การให้สถานะก่อน หากภายหลังพบว่า มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามกฎหมายปกครอง ก็จะ 

ดำาเนินการถอนสถานะ และกระจายอำานาจการอนุมัติสถานะให้ลงไปสู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการ 

ดำาเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน 

 

15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอก
เขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนพิเศษ 31 ง/หน้า 1/10 
มีนาคม 2553

16 สรุปจาก http://www.nsc.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=63 [accessed on 
January 5, 2011]
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เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณาคำาร้องขอสถานะในรูปของคณะกรรมการที่มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็น

กรรมการ ทั้งนี้ผู้เข้าข่ายจำาแนกออกได้เป็น 6 กลุ่มคือ 

(1) บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศ ดำาเนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลที่มีเชื้อสาย

ไทยทีม่ชีือ่อยูใ่นระบบทะเบยีน หรอืใหส้ถานะเปน็บคุคลตา่งดา้วเขา้เมอืงโดยชอบดว้ยกฎหมาย แกบ่คุคลทีม่ชีือ่

อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุด

เกาะเกีย่วใดๆ กบัประเทศตน้ทาง สำาหรบักลุม่คนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยไมถ่งึ 10 ป ีและปจัจบุนัไมส่ามารถ 

เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ให้

สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวได้ 

(2) เดก็และบคุคลทีเ่รยีนอยูใ่นสถานศกึษาของประเทศไทยแตไ่มม่สีถานะทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศและจบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย 

ทั้งนี้กระบวนการให้สัญชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย สำาหรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำา

เข้าสู่กระบวนการพิจารณากำาหนดสถานะตามกลุ่ม (1) 

(3) บุคคลที่ไร้รากเหง้า ให้บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับสัญชาติ

ไทยเมื่อมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของทางราชการ และอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 

ส่วนบุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่ได้รับสถานะเป็นบุตรบุญธรรมตามคำาสั่งของศาล ให้ได้รับ 

สัญชาติไทย

(4) บุคคลท่ีมีคุณประโยชน์แก่ประเทศ ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลซ่ึงมีผลงาน/ความรู้ ความเช่ียวชาญ

ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 

การกีฬา รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นสมควร

(5) แรงงานตา่งดา้วสญัชาตพิมา่ ลาว และกมัพชูาทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนแตไ่มส่ามารถเดนิทาง

กลับได้เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับ ได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว และเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณากำาหนดสถานะตามข้อ (1)  -  (4) หากไม่สามารถกำาหนดสถานะได้ให้นำาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

สถานะโดยกำาหนดใหม้คีณะอนกุรรมการซึง่มอีงคป์ระกอบจากทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ภาคราชการ ภาควชิาการ 

และภาคประชาชน พิจารณากำาหนดแนวทางการให้สถานะที่เหมาะสมตามมาตรการระยะยาวแนบท้าย

ยุทธศาสตร์นี้

(6) คนต่างด้าวอื่นๆ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง ให้สิทธิการอาศัยอยู่ชั่วคราวแก่

กลุ่มคนต่างด้าว ทั้งในส่วนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วและที่จะมีการสำารวจจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งไม่มี

คุณสมบัติในการขอรับสถานะตามหลักเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าว

5.2 ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐาน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของ

ทางราชการ แต่ยังไม่มีสถานะท่ีถูกต้องตามกฎหมาย หรือคำาร้องขอสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณา หรือภาครัฐ 

อยู่ระหว่างการพิจารณากำาหนดนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยดำาเนินการให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิ

ขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นในส่วนของการรับบริการด้านสาธารณสุข และการเข้ารับการศึกษา โดยไม่มีข้อจำากัดใดๆ 

สำาหรบัสทิธใินเรือ่งอืน่ๆ การทำางาน การเดนิทางใหด้ำาเนนิการเทา่ทีจ่ำาเปน็ และไมก่ระทบตอ่สถานภาพในการ
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ดำารงชวีติ และ (2) กลุม่ทีไ่มม่ชีือ่อยูใ่นระบบทะเบยีน ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งดำาเนนิการสำารวจ จดัทำาทะเบยีน

ประวัติควบคุมโดยในเบื้องต้น สมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จำาเป็นตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม  

ในภายหลงั เมือ่คนกลุม่นีไ้ดร้บัการสำารวจและจดัทำาทะเบยีนแลว้ และตรวจพบวา่มภีมูลิำาเนาทีช่ดัเจนในประเทศ

ต้นทาง ให้ดำาเนินการส่งกลับ แต่ในกรณีไม่สามารถส่งกลับได้ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการกำาหนดสถานะ  

หรืออยู่ระหว่างการประสานประเทศต้นทาง เพื่อตรวจสอบสถานะและภูมิลำาเนา ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาให้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกันกับกลุ่มแรก

5.3 ยุทธศาสตร์การดำาเนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่  

ดำาเนินการบน 2 แนวทางคือ (1) ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการกำาหนดกลไกการพัฒนา 

ความสัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่างๆ ทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร 

ในภูมิภาค และ (2) เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทางทะเบียน โดยเฉพาะการแจ้งเกิดและ

การย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวบุคคล และกำาหนดสถานะในอนาคต

6. บทวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานของยุทธศาสตร์

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร นักวิชาการที่เกาะติดยุทธศาสตร์ตั้งแต่แรกชี้ว่า ยุทธศาสตร์นี ้

มีเป้าหมายที่จะจัดการสถานะและสิทธิของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐไทยชัดเจน คือ 

เป็นสมาชิกของครอบครัวไทย หรือทำาคุณประโยชน์กับประเทศไทย หรือเกิดในประเทศไทย หรือประสบความ

ไร้รากเหง้าจนไม่อาจกำาหนดสัญชาติ บุคคลเหล่านี้จะได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะของ 

‘คนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัย’ ที่อาจปรากฏใน ทร.13 หรือ ทร.14 หรือ ทร. 38ก เป้าหมายสูงสุดคือ จะรับรอง

สิทธิต่างๆ ในลักษณะเดียวกับคนสัญชาติไทย แต่ในระหว่างที่นโยบายเพื่อพัฒนาสิทธิยังไม่แล้วเสร็จ จะม ี

การผอ่นผนัการบงัคบัใชก้ฎหมายอาญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธดิา้นตา่งๆ ตอ่กลุม่คนเหลา่นี ้ภายใตต้วามตระหนกั

ว่า การไม่ยอมรับสิทธิพื้นฐานการดำารงชีวิตของคนต่างด้าว หรือคนเสมือนต่างด้าว ที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ชัดเจน

กับประเทศไทย ย่อมเป็นการละเมิด17

จากการติดตามผลการดำาเนินงานของยุทธศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าในเชิงแนวคิดนี้ปรากฏว่า  

ในชว่ง 2 ปแีรกกอ่ใหเ้กดิการรณรงคเ์พือ่ขยายสทิธขิัน้พืน้ฐานของคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาตหิลายดา้น โดยเฉพาะจาก

เครือขา่ยประชาสงัคมที่ทำางานดา้นนี ้ทีไ่ดผ้ลในทางปฏบิัตจิริงคอื การใหใ้บรับรองการเกดิและการจดทะเบยีน

เกิด และการศึกษาถึงผลกระทบของความไร้รัฐและไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวต่อสังคมไทย 

(พนัธุท์พิย ์กาญจนจติรา สายสนุทร, 2550) สทิธทิีม่คีวามชดัเจนและกา้วหนา้ในเชงินโยบายมากทีส่ดุคอืเรือ่ง

การศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในปีเดียวกันคือ พ.ศ. 2548 (ดูตอนที่ 4.8) 

สำาหรบัเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพโดยรฐั มกีารคนืสทิธกิารรกัษาพยาบาลใหผู้ท้ีเ่คยเขา้ถงึสทิธนิีม้ากอ่นใน

ตน้ป ี2553 (ดตูอนที ่4.4) และสทิธกิารเดนิทางออกนอกพืน้ทีค่วบคมุในกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษาทีไ่ร/้ไรส้ญัชาต ิ 

 

17 สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
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เพื่อไปศึกษาต่อมีความชัดเจนขึ้น (ดูตอนที่ 4.7) ขณะที่สิทธิพื้นฐานด้านอื่นๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

คนไร้รัฐยังคงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอยู่มาก ไม่ต่างจากอดีตก่อนการประกาศยุทธศาสตร์นี้แต่อย่างใด

สำาหรบัภาพรวมความคบืหนา้ของการพฒันาสถานะบคุคลในรอบ 5 ป ี(พ.ศ. 2549 - 2553) สถาบนัวจิยั

และพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ รายงานว่าการดำาเนินงานสำารวจเพื่อจัดทำาทะเบียนประวัติ มีการทุจริต

คอรปัชัน่อยา่งกวา้งขวางในหลายพืน้ที ่โดยเฉพาะในกลุม่บคุคลทีอ่พยพเขา้มาในประเทศไทยทีม่คีวามเกีย่วพนั

กับผู้ที่ได้รับการจัดทำาทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสำารวจ ปรากฏว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ได้

รับการสำารวจ ผู้ได้รับการสำารวจกลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และเนื่องจากมีการตรวจสอบ พบว่า มีการทุจริต  

ผา่นกระบวนการตอ่รองเรยีกรบัผลประโยชนจ์ากกำานนั ผูใ้หญบ่า้น มกีารสำารวจแลว้ไมส่ง่ขอ้มลูใหอ้ำาเภอ ทำาให้

การทำางานในภาพรวมตอ้งสะดดุ เพราะมกีารปดิการสำารวจลงในป ี2552 หลงัพบการทจุรติดงักลา่ว (ปิน่แกว้ 

อุ่นแก้ว, 2553) 

อย่างไรก็ตาม แม้มียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคนไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่กระบวนการที่รัฐไทยใช ้

ในการพิจารณาจัดระบบชนกลุ่มน้อย คนไร้สัญชาติ และคนไร้รัฐ ก็ยังคงยึดติดกับ ‘วิธีการและขั้นตอน’ ในการ

ปรับสถานะบุคคลของคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐแบบเดิม คือ 

(1) กลุ่มที่ได้รับการจัดระบบมาดั้งเดิมตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ในทะเบียนราษฎรคนอยู่ชั่วคราว  

(ทร.13) โดยรุน่พอ่แมไ่ดร้บัเลขประจำาตวั 13 หลกัขึน้ดว้ยเลข ‘6’ และรุน่ลกูหลานไดร้บัเลขประจำาตวั 13 หลกั

ขึน้ดว้ยเลข ‘7’ กลุม่นีเ้ดมิถอืบตัรสปีระจำากลุม่ ปจัจบุนัไดร้บั ‘บตัรประจำาตวัคนซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย’ เกอืบทัง้หมด

มสีถานะเปน็คนไรส้ญัชาต ิแตไ่มไ่รร้ฐั เพราะรุน่บดิามารดาไดร้บัใบสำาคญัถิน่ทีอ่ยู ่(Certificate of Residence) 

หรือใบสำาคัญประจำาตัวคนต่างด้าว ซึ่งเท่ากับได้รับสิทธิให้อยู่อาศัยอย่างถาวร แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย ส่วนรุ่น

บุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม มีบางกลุ่มที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยชั่วคราว 

โดยไม่กำาหนดระยะเวลาเท่านั้น มีแนวโน้มว่าอาจได้รับสิทธิอยู่อาศัยถาวรต่อไป และรุ่นลูกหลานที่เกิดใน

ประเทศไทยก็น่าจะได้สัญชาติไทย สามารถสรุปเป็นเส้นทางการจัดระบบได้ดังนี้

คนไร้สัญชาติเลขประจำาตัวขึ้นต้นด้วย ‘6’  
ลูกหลานเลขประจำาตัวขึ้นต้นด้วยเลข ‘7’

ได้สิทธิอยู่ชั่วคราว/ 
ได้สิทธิอยู่ถาวร

ลูกหลานที่เกิดในประเทศไทย 
เข้าข่ายได้สัญชาติไทย

แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้เข้าข่ายที่จะได้สัญชาติไทยต้องทำาเรื่องร้องขอต่อนายทะเบียนในท้องที่

ที่ตนเองอยู่อาศัยเป็นรายๆ ไป โดยคำาขอจะมีการพิจารณาจากอำาเภอ มาสู่ระดับจังหวัด แล้วจึงส่งมายัง

กรมการปกครอง เพ่ือส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติเป็นรายๆ ไป ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวน้ี 

ใช้เวลาต่อรายนานมาก ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในแต่ละยุคสมัยมองเรื่องนี้อย่างไร  

บางรายใช้เวลานานเป็นสิบปี 

(2) กลุ่มที่เริ่มจัดระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา คนกลุ่มนี้เดิมไม่มีชื่ออยู่ในหลักฐานทางทะเบียน

ราษฎรของประเทศใดๆ เลย ศัพท์ราชการเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคือ ‘ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (people without 

civil registration record)’ เมือ่มยีทุธศาสตรจ์ดัระบบสถานะบคุคลขึน้ รฐับาลจงึใหก้ระทรวงศกึษาธกิารสำารวจ

นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก่อน และขยายไปสู่พื้นที่ที่มีรายงานว่า มีคนตกหล่นจากการสำารวจทาง

ทะเบียนจำานวนมาก 
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คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ประเทศไทยมานานแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนเกิด 

จงึไมส่ามารถเพิม่ชือ่ใน ทร. 13 ได ้ขณะทีก่ม็ลีกูหลานผูม้สีญัชาตไิทย แตพ่อ่แมไ่มไ่ดแ้จง้เกดิ ดงัผลการสำารวจ

อนามัยเจริญพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยสำานักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า ยังคงมีเด็กที่เกิดในประเทศไทยประมาณ

รอ้ยละ 5 หรอืปลีะประมาณ 40,000 คน ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเกดิ (Nattha, 2010) สำาหรบัผูม้พีอ่แมเ่ปน็คนไทย 

สามารถรอ้งขอสญัชาตไิทยไดโ้ดยการตรวจดเีอน็เอ แตส่ำาหรบัคนไรร้ฐั หรอืผูไ้มม่สีถานะทางทะเบยีนนี ้สามารถ

สรุปเส้นทางการจัดระบบได้ดังนี้

คนไร้รัฐที่ไม่เคยถูกบันทึกชื่อ 
ในทะเบียนราษฎร

ถูกสำารวจตามยุทธศาสตร์ ได้เลข
ประจำาตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’

ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว

จากผลการตดิตามเรือ่งการจดัระบบคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาต ิผูเ้ขยีนพบวา่ อปุสรรคสำาคญัของการดำาเนนิงาน

เรื่องนี้ยังอยู่การตีความของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางส่วน ทำาให้ 

ผูท้ีค่วรไดส้ทิธกิลบัเขา้ไมถ่งึ ขณะทีผู่ท้ีไ่มม่สีทิธกิลบัไดร้บัการจดัระบบ ขอ้ทา้ทายทีส่ำาคญัทีส่ดุของรฐัไทยจงึอยู่

ทีว่า่ จะวางแนวทางการปฏบิตัอิยา่งไร สำาหรบัผูท้ีเ่ขา้ขา่ยจะไดร้บัสทิธสิถานะบคุคลทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม ใหเ้ปน็

ธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว

7. สรุปเชิงแนวคิด 

ท่ามกลางความเป็นรัฐชาติที่เข้มแข็งในยุคคริสต์ทศวรรษ 1990 มีสถานการณ์ที่ ‘ชนกลุ่มน้อย’  

(minorities) ถูกทำาร้าย รังแก ข่มขู่ จนถึงทรมาน และฆ่าทิ้ง อยู่มั่วทุกมุมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐชาติต่างๆ 

ไปเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เอง บนฐานคติที่เชื่อมโยงความเป็นชาติ ประชากร ภาพตัวแทน (representation) และ 

การแจงนบั กบัเทคนคิการนบัคน การจดักลุม่คน และการมสีว่นรว่มทางการเมอืง ทำาใหร้ฐัหลายรฐัมอีตัลกัษณ์

ของนักล่า (predatory identities) เพราะ ‘คนส่วนใหญ่’ กลัวว่า วันหนึ่ง ‘คนส่วนน้อย’ อาจกลายเป็นส่วนใหญ่

ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวัฒนธรรม หรือเชิงจำานวนตัวเลขก็ตาม นี่คือสิ่งที่อรชุน อัปปาดูไร เรียกว่า ‘ความกลัว 

ต่อจำานวนที่น้อย’ ‘fear of small number’ (Appadurai, 2006: 49 - 83) 

ความกลัวของรัฐชาติที่ว่านี้ อิงอยู่แต่เพียงประเด็นเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งถูกตั้งคำาถาม 

ในแงข่องการเปน็เครือ่งมอืของรฐัในการละเมดิสทิธขิองคนในประเทศตวัเองมากขึน้เรือ่ยๆ ในโลกยคุ

โลกาภิวัตน์

แตใ่นชว่ง 5 ปทีีผ่า่นมานี ้กลา่วไดว้า่ ฐานคตหิรอืโลกทศันข์องรฐัไทยตอ่การจดัระบบคนไรร้ฐั/ไรส้ญัชาติ

นั้นมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยมองประชากรกลุ่มนี้อย่างเคลือบแคลงด้วยความคิด 

แบ่งแยก ‘เขา’ และ ‘เรา’ ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง ตั้งคำาถามกับการ ‘รวม’ เอาเข้ามาเป็น 

คนไทย มาสู่การพิจารณาเรื่องนี้ด้วยมิติด้านอื่นๆ มากขึ้น ทั้งในเรื่องมิติความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิพื้นฐาน

ของความเป็นมนุษย์ โอกาสและความเท่าเทียมในการดำารงชีวิต ฯลฯ เส้นแบ่งระหว่างเขาและเรา หรือคนไทย

และไม่ใช่ไทยถือว่ายืดหยุ่นมากขึ้น ไม่แข็งตัวเหมือนเก่า ซึ่งนับได้ว่ามีความก้าวหน้าในทางบวกที่ชัดเจน 
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การปรับเปลี่ยนที่ว่านี้มิได้เกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า แต่เป็นผลสะเทือนจากขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคมหลายด้าน ที่นำาไปสู่การเปิดพื้นที่สาธารณะให้หลายฝ่ายสามารถมีส่วนในการเปิดประเด็นปัญหา  

ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมไทยเองในหลาย

ประเดน็ดว้ยกนั ทัง้ความคดิเรือ่งพหนุยิม การยอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาตพินัธุ ์การเคารพ

และเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับชาวบ้าน คนเล็กคนน้อย ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

ผลสะเทอืนทีม่าจากดา้นภายในประเทศ คงเปน็ผลทางการเมอืงในประเทศไทยเอง นบัแตก่ารเคลือ่นไหว

ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ว่ากันว่ายังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่รัฐไทยเคยมี  

เพราะเปน็ฉบบัทีเ่ปดิใหร้บัฟงัความเหน็จากประชาชนหลากหลายกลุม่อยา่งกวา้งขวางทัว่ประเทศ ประกอบกบั

สถานการณ์เรื่องคนไร้รัฐ เปิดเผยตัวเองกับสังคมไทยมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการทะลักเข้ามาของแรงงาน

ข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และมีรายงานวิจัย รวมถึงโครงการขององค์กร

พัฒนาเอกชนที่ทำางานกับแรงงาน และชนกลุ่มน้อย ที่มีข้อเสนอแนะชัดเจนว่า รัฐไทยจำาต้องรื้อการจัดระบบ 

คนไร้รัฐในประเทศใหม่ ทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงนำามาสู่ข้อเสนอที่กลายเป็น ‘ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ

และสิทธิบุคคล’ 

นอกจากนี้ ผลสะเทือนจากกลไกระดับนานาชาติ ที่ให้รัฐภาคีทุกรัฐต้องรายงานนโยบายและการปฏิบัติ

ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายด้านๆ ต่อองค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง 

สิทธิคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ รวมคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติด้วย มีผลทำาให้ท่าทีรัฐไทยที่พิจารณาเรื่องการจัดการ

สถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบ มีมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐเป็นประเด็นสำาคัญ 

ลำาดับต้นๆ เพื่อชี้ว่า มีความพยายามทำาให้การละเมิดสิทธิคนกลุ่มนี้อยู่ในวงที่จำากัดที่สุด 

แม้การจัดการกับสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น 

และยงัคงเผชญิอปุสรรคปญัหาไมน่อ้ยในระดบัปฏบิตั ิทัง้นีแ้งข่องการจดัการเชงิระบบ การตคีวามและการบงัคบั

ใช้กฎหมายและระเบียบเชิงนโยบายต่างๆ ทัศนคติที่แสวงประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังที่พบว่า  

มีการทุจริตเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และอคติที่ยังฝังตัวอยู่ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายด้าน 

แตก่ารทีป่ระเทศไทยมยีทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาสถานะและสทิธบิคุคล ทีป่ระกาศใชม้าตัง้แตร่ฐับาล

ชุดก่อน และต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นถึงท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐไทย ที่ให้ 

ความสำาคญัและรบัเอาประเดน็ปญัหาสถานะบคุคลเขา้ไวเ้ปน็หนึง่ในภารกจิทีต่อ้งดำาเนนิการใหบ้รรล ุซึง่ถอืได้

ว่าเป็นเส้นทางที่ชัดเจนสำาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นสัญญาณที่ดีของ 

การมองเห็นและ ‘รวม’ เอาคนที่ไม่เคยมีตัวตนทางสังคมทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งจะดียิ่ง 

ขึ้นไปกว่านี้ หากอัตลักษณ์ของตัวตนของคนหลากหลายประเภทจะได้รับการเคารพเสมอเท่าเทียมกัน
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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาความแตกต่างในมิติการทำางานและความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ระหว่างแรงงาน
ขา้มชาตทิีม่แีละไมม่ใีบอนญุาตทำางานในประเทศไทย โดยใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลโครงการสง่เสรมิการปอ้งกนัเอดสใ์นแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร
ในการทำางาน ได้รับผลกระทบเชิงลบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน โดยเฉพาะปัญหาด้านรายได้และปัญหาเพื่อนร่วมงาน
มากกว่าแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำางาน ส่วนในด้านการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพแม้ว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาต
ทำางานใช้บริการด้านสุขภาพน้อยกว่าแรงงานข้ามชาติมีเอกสารอนุญาตทำางาน สถานภาพทางกฎหมายกลับไม่ก่อให้เกิด 
ความแตกต่างใดๆ ในด้านการได้รับความพึงพอใจในบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการดำาเนินนโยบายของภาครัฐ 
และการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการดูแลแรงงานข้ามชาติด้านการเข้าถึงสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
แรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำางาน

Abstract 

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

1 อาจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทนำา

ประเทศไทยไดก้ลายเปน็จดุหมายปลายทางหลกัของแรงงานจากประเทศเพือ่นบา้นในกลุม่ลุม่แมน่้ำาโขง

มาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว โดยในปัจจุบันมีแรงงาน

ข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตให้ทำางานในประเทศไทยสูงถึง 1.23 ล้านคน (สำานักบริหาร

แรงงานตา่งดา้ว, 2554) ในจำานวนนีเ้ปน็แรงงานทีม่าจากประเทศพมา่สงูทีส่ดุ คดิเปน็สดัสว่นสงูถงึรอ้ยละ 79 

ในขณะที่แรงงานจากกัมพูชา และลาวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ทำางานเกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (IOM, 2004; Huguet & Punpuing, 

2005) พบว่า มีแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชาและลาวอีกเป็นจำานวนมากที่ทำางานอยู่ในประเทศไทย  

แต่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนเข้าอยู่ในระบบของภาครัฐ และไม่มีใบอนุญาตทำางานในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี 

เขา้มาทำางานและเปน็สว่นหนึง่ของกำาลงัแรงงานในภาคการผลติตา่งๆ เชน่ ภาคการประมงและประมงตอ่เนือ่ง 

กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง และผู้รับใช้ภายในบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแรงงาน 

ต่างชาติจากพม่า กัมพูชาและลาวที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งของกำาลังแรงงานในภาคการผลิตของประเทศ (Pearson, et al., 2006)

ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) คุ้มครองแรงงาน 

ต่างชาติเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ครอบคลุมทั้ง 

แรงงานข้ามชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำางาน  

(ศริกิาญจนา พฒันาศกัดิ,์ 2551) ดงันัน้แรงงานขา้มชาตทิีท่ำางานในประเทศไทยทกุคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัคา่จา้ง

ที่เป็นธรรม ไม่ต่ำากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา มีสิทธิในช่วงเวลาทำางานและวันหยุด (ให้ทำางานไม่เกิน 8 ชั่วโมง 

ต่อวัน หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในประเภทงานทั่วไป) และได้รับสิทธิในการทำางานจากนายจ้าง 

เท่าเทียมกับแรงงานไทย ดังนั้นจึงไม่ควรมีความได้เปรียบเสียเปรียบในมิติการทำางานเกิดขึ้นระหว่างแรงงาน

ข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำางาน หากพิจารณาตามหลักการของกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงกลับมี 

แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานขา้มชาตทิีไ่มม่ใีบอนญุาตทำางานถกูนายจา้งเอารดัเอาเปรยีบในดา้นการทำางาน 

และการจ่ายค่าจ้างอยู่มาก (Pearson, et al., 2006) ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นคำาถามที่สำาคัญในด้านการคุ้มครอง

แรงงานต่างชาติของภาครัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ เป็นอีกมิติหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์

ระหวา่งแรงงานขา้มชาตทิีม่แีละไมม่ใีบอนญุาตทำางาน เนือ่งจากแรงงานขา้มชาตทิีจ่ดทะเบยีนและมใีบอนญุาต

ทำางาน จะมีบัตรประกันสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจาก

สถานบรกิารประเภทตา่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีแมว้า่ในบางพืน้ทีจ่ะเปดิใหแ้รงงานขา้มชาตทิีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสามารถ

เข้าร่วมโครงการทำาประกันสุขภาพ และใช้บัตรประกันสุขภาพเข้ารับบริการตามสถานบริการต่างๆ ได้ก็ตาม  

แต่มีแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ (สำานักพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553; ปณิตา ศรศรี, 2554) ประเด็นคำาถามที่น่าสนใจคือ การจดทะเบียนและ

มีใบอนุญาตทำางานของแรงงานข้ามชาติอาจสามารถสร้างความได้เปรียบในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ

ระหว่างแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตทำางาน กับแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่

อย่างไร 
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วัตถุประสงค์

บทความนี้ต้องการศึกษาความแตกต่างในมิติการทำางานและการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ระหว่าง

แรงงานข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำางานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำางาน 

ในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการทำางานและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่แท้จริงของแรงงาน 

ตา่งชาต ิสถานการณก์ารคุม้ครองแรงงานขา้มชาตขิองภาครฐั และในขณะเดยีวกนักจ็ะสามารถชีใ้หเ้หน็ทศิทาง

การควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไป

แนวทางการวิเคราะห์และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการสำารวจข้อมูลพื้นฐานของโครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริม 

การปอ้งกนัเอดสใ์นกลุม่แรงงานขา้มชาตใินประเทศไทย1 ภายใตก้ารดำาเนนิการของโครงการฟา้มติร (การสำารวจ

พื้นฐานโครงการฟ้ามิตร) ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม

ภายใต้ข้อจำากัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำางานในมิติการเข้าถึงบริการ

สุขภาพ และการทำางาน การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจโครงการฟ้ามิตรพื้นฐานทั้ง 2 รอบ  

รอบแรกสำารวจ ในป ีพ.ศ. 2551 เพือ่วเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ และการทำางาน 

รอบทีส่องสำารวจ ในป ีพ.ศ. 2553 เพือ่วเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจในการเขา้รบับรกิารดา้นสขุภาพในประเดน็

ต่างๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ลึกขึ้น โดยการวิเคราะห์ทางสถิติและการสรุปผลจะแยกเปรียบเทียบความ 

แตกต่างของข้อมูลแต่ละปี เนื่องจากความแตกต่างกันของลักษณะกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรอบการสำารวจ 

การสำารวจของข้อมูลทั้ง 2 รอบ ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติอายุ 15 ปี ถึง 59 ปี ทั้งที่มีและไม่ม ี

ใบอนญุาตทำางานจากพมา่ กมัพชูา และลาว ทีย่า้ยถิน่เขา้มาทำางานในประเทศไทยเปน็ระยะเวลาตัง้แต ่3 เดอืน

ขึ้นไป โดยการสำารวจในปี พ.ศ. 2551 ครอบคลุมจำานวนตัวอย่าง 3,387 คน ประกอบด้วยแรงงานจากพม่า 

2,859 คน กัมพูชา 466 คน และไทยใหญ่ 62 คน และการสำารวจในปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมจำานวนตัวอย่าง 

3,405 คน ประกอบดว้ยแรงงานจากพมา่ 2,169 คน กมัพชูา 798 คน และลาว 438 คน (Chamratrithirong 

& Boonchalaksi, 2009; อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554)

การวเิคราะหค์วามแตกตา่งในการทำางานและการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพนี ้ศกึษาระดบัความพงึพอใจ

ในการทำางาน และบริการด้านสุขภาพที่แรงงานข้ามชาติได้รับ ดังนี้

•	 ระดับความพึงพอใจในการทำางาน แจกแจงความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน คือความพึงพอใจ

ด้านรายได้ สถานที่ทำางานและนายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ระดับความพึงพอใจนี้ มี 3 ระดับ คือ  

มคีวามพงึพอใจมาก มคีวามพงึพอใจปานกลาง และมคีวามพงึพอใจนอ้ย ซึง่ประเมนิความพงึพอใจ

โดยตัวแรงงานข้ามชาติเองผ่านการสัมภาษณ์จากพนักงานสัมภาษณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี 

จากโครงการทั้ง 2 รอบ 

1 โครงการวิจัยประเมินผลนี้ เป็นโครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้
การดำาเนินการของโครงการฟ้ามิตร โดยการสำารวจข้อมูลพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติทั้งในด้านประชากร สุขภาพ อนามัยเจริญพันธ์และ 
HIV/AIDs ที่ได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย
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•	 การวิเคราะห์ความแตกต่างในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ใช้ระดับความพึงพอใจในบริการด้าน

สุขภาพที่แรงงานข้ามชาติได้รับเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซึ่งพนักงานสัมภาษณ์ได้ขอให้แรงงาน 

ต่างชาติประเมินความพึงพอใจในด้านสุขภาพว่ามีระดับมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

เช่นกัน คือ มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง และมีความพึงพอใจน้อย ซึ่งอุปสรรค

และข้อจำากัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหาในการสื่อสาร (ภาษา) 

การไม่ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและการไม่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม เป็นต้น  

จะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในด้านสุขภาพลดน้อยลงได้สำาหรับแรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ารับ 

การรักษาท่ีสถานบริการท้ังของรัฐบาลและของเอกชนเม่ือเจ็บป่วยในรอบ 1 ปีท่ีทำาการสำารวจ พนักงาน

สมัภาษณจ์ะสอบถามถงึระดบัความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัจากสถานบรกิาร โดยแบง่ออกเปน็ 3 ระดบั 

คือ สะดวกสบาย ค่อนข้างสะดวกสบาย และไม่สะดวกสบาย และพนักงานสัมภาษณ์จะสอบถาม 

ถึงระดับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลของสถานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือมีความ 

พึงพอใจ ค่อนข้างพึงพอใจ และไม่พอใจ ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะใช้วิเคราะห์ความแตกต่างในการเข้าถึง

บรกิารดา้นสขุภาพ โดยระดบัความพงึพอใจเหลา่นีจ้ะเปน็การประเมนิจากความคดิเหน็ของแรงงาน

ข้ามชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง 

ลักษณะทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ 

ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำาคัญที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการทำา 

ความเขา้ใจแรงงานขา้มชาต ิและปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความแตกตา่งในการทำางาน และการเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพ 

บทความสว่นนีจ้งึนำาเสนอลกัษณะทัว่ไปของแรงงานขา้มชาตซิึง่ประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากร ระยะเวลา

ที่อยู่เมืองไทย การถือใบอนุญาตในการทำางาน และบัตรประจำาตัวเพื่อการอยู่อาศัย อาชีพ และรายได้ 

จากขอ้มลูสำารวจ พบวา่ แรงงานสว่นใหญเ่ปน็แรงงานวยัหนุม่สาว โดยมอีายเุฉลีย่ประมาณ 28 ป ีแรงงาน

ชายจะมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานหญิงเล็กน้อย (28 ปี และ 27 ปี 11 เดือน ตามลำาดับ) อายุเฉลี่ยของแรงงาน

ข้ามชาติพม่า กัมพูชา และลาว มีความใกล้เคียงกัน คือ มีอายุเฉลี่ย 27 - 29 ปี แรงงานข้ามชาติเกือบครึ่ง  

(ร้อยละ 45.1 ในภาพรวม) มีสถานภาพโสด และอีกเกือบครึ่ง (ร้อยละ 43.1 ในภาพรวม) แต่งงานและมีคู่ 

อยู่กินด้วยกัน ในขณะที่ร้อยละ 1.4 หย่าร้างกับคู่ครอง

แรงงานข้ามชาติมีระยะเวลาของการอยู่อาศัยในเมืองไทยมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน โดยอยู่ 

เมืองไทยเฉลี่ยประมาณ 4.9 ปี แรงงานเหล่านี้มีการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก พบว่า มีแรงงานข้ามชาติเป็นจำานวน

ไม่น้อยที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย (ร้อยละ 8.9 ในภาพรวม) ระดับการศึกษาที่ไม่สูงมากนักของแรงงานข้ามชาติ

เกี่ยวเนื่องกับการย้ายถิ่นเข้ามาทำางานในประเทศไทยตั้งแต่อายุยังน้อย และแรงงานส่วนมากทำางานที่ไม่ต้อง

อาศัยทักษะฝีมือหรือใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาระดับสูง 

หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีใบอนุญาตในการทำางาน (รูปที่ 1) แต่ก็ยัง

มแีรงงานขา้มชาตทิีไ่มม่ใีบอนญุาตในการทำางาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่แรงงานขา้มชาตกิมัพชูาและลาว ซึง่มี

แรงงานกว่าสามในสี่ของแรงงานข้ามชาติสองกลุ่มนี้ไม่มีใบอนุญาตในการทำางาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นแรงงาน 
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ทีท่ำางานอยูใ่นประเทศไทยอยา่งผดิกฎหมาย แตเ่มือ่พจิารณาการถอืบตัรประจำาตวัเพือ่การอยูอ่าศยัในภาพรวม 

พบว่า แรงงานข้ามชาติกว่าร้อยละ 80 มีบัตรประจำาตัวเพื่อการอยู่อาศัย2 ซึ่งในจำานวนนี้มีแรงงานส่วนหนึ่ง

ท่ีเข้าใจว่าการมีบัตรประจำาตัวเพ่ือการอยู่อาศัย เพียงพอต่อการทำางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รูปที่ 1 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ถือใบอนุญาตในการทำางาน จำาแนกตามเพศ และสัญชาติ  

พ.ศ. 2553
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หญิง รวม

83
.9

76
.6 80

.7

21
.1 25

.8
22

.6 22
.5

22
.3

22
.4

72
.3

66
.6 69

.8

รายได สถานที่ทำงาน
และนายจาง

เพื่อนรวมงาน สุขภาพ

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

แรงงานขา้มชาตสิว่นใหญม่กัจะกระจกุตวัอยูใ่นภาคการผลติบางภาคทีต่อ้งการแรงงานไรฝ้มีอื ทีไ่มต่อ้ง

ใช้ความรู้ และทักษะในการทำางานมากนัก เช่น ภาคการเกษตร ก่อสร้าง ประมง อุตสาหกรรม และตาม 

บ้านเรือนที่ต้องการคนรับใช้ภายในบ้าน ซึ่งประเภทงานที่แรงงานข้ามชาติทำามักจะเป็นงานประเภท 3D (3D: 

Dangerous, Dirty, Difficult) กล่าวคือ จัดเป็นงานประเภทที่เสี่ยงอันตราย สกปรก และยากลำาบาก เช่น งาน

กรรมกรแบกหาม คนงานในเรอืประมง เปน็ตน้ งานเหลา่นีม้กัจา่ยคา่แรงในระดบัต่ำา และอยูใ่นพืน้ทีก่ารทำางาน

ที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่เป็นประโยชน์ จากการสำารวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่า รายได้

เฉลี่ยต่อวันของแรงงานข้ามชาติประมาณ 176.31 บาท ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาที่มีค่าอยู่

ระหวา่ง 151 - 206 บาท อยา่งไรกต็ามรายไดเ้ฉลีย่ของแรงงานขา้มชาตยิงัมคีา่นอ้ยกวา่รายไดเ้ฉลีย่ของแรงงาน

ไทยในกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยรูปแบบการประกอบอาชีพของแรงงานข้ามชาติมักจะผันแปรไปตามลักษณะ

ภูมิประเทศ และสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดที่แรงงานอาศัยอยู่ เช่น หากแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในจังหวัด 

ท่ีติดชายฝ่ังทะเล3 และมีกิจการประมงในพ้ืนท่ีท่ีต้องการแรงงานจำานวนมาก ก็จะมีแรงงานข้ามชาติจำานวนไม่น้อย

ที่ประกอบอาชีพประมง และประมงต่อเนื่อง แต่หากแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เศรษฐกิจโดยรวมขึ้น

อยูก่บัการผลติในภาคอตุสาหกรรม4กจ็ะมแีรงงานขา้มชาตจิำานวนไมน่อ้ยทีท่ำางานในโรงงานอตุสาหกรรม เปน็ตน้ 

2 บัตรประจำาตัวเพื่อการอยู่อาศัยหมายรวมถึง ทร 38/1 และสีประจำากลุ่ม 
3 เช่น ระนอง สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร เป็นต้น
4 เช่น สมุทรปราการ ตาก สมุทรสาคร เป็นต้น
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ความแตกต่างในการทำางาน และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

การย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างแดนของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

ที่ด้อยกว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการใช้ภาษา ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำาใน

การทำางาน และการเขา้ถงึบรกิารตา่งๆ ระหวา่งแรงงานไทยและแรงงานขา้มชาต ิอยา่งไรกต็ามภายใตข้อ้บงัคบั

ของกฎหมายการจา้งแรงงานขา้มชาต ิความเหลือ่มล้ำาในหมูแ่รงงานขา้มชาตยิิง่เพิม่ขึน้เมือ่รวมมติกิารถอืเอกสาร

การทำางานโดยหากแบ่งแรงงานข้ามชาติตามสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า แรงงานข้ามชาตินอกระบบมี 

ทางเลือกน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารอนุญาตทำางาน (Pearson, et al., 2006) 

แรงงานข้ามชาตินอกระบบเหล่านี้มีความจำาเป็นที่จะต้องทำางานในภาคการผลิตนอกระบบที่ยากต่อการได้รับ

การคุม้ครองภายใตก้ฎหมายแรงงาน เนือ่งจากขอ้จำากดัดา้นสถานภาพทางกฎหมายของตวัแรงงานเองเปน็หลกั 

นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคจากความแตกต่างของภาษา ประสบการณ์และทักษะในการทำางานที่มัก 

ไม่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งการกีดกันของคนบางกลุ่มในท้องถิ่น ซึ่งล้วนส่งผลให้อำานาจการต่อรองของ 

ตัวแรงงานลดน้อยลง และมักต้องยอมรับงานที่ให้ค่าแรงต่ำา ไม่มีสวัสดิการ มีสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัย 

และอาจต้องทำางานในสถานที่ที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพ

เมื่อสำารวจความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน และสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พบว่า สัดส่วนของ 

ผูพ้งึพอใจ“นอ้ย” เกีย่วกบัการทำางาน ของแรงงานขา้มชาตทิีไ่มม่เีอกสารอนญุาตทำางาน สงูกวา่แรงงานขา้มชาติ

ทีม่เีอกสารอนญุาตทำางาน ในขณะทีส่ดัสว่นของผูพ้งึพอใจ“นอ้ย”เกีย่วกบัสขุภาพของแรงงานขา้มชาตนิอกระบบ

แตกต่างจากของแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารอนุญาตทำางานเพียงเล็กน้อย (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ร้อยละของผู้พึงพอใจ“น้อย”เกี่ยวกับการทำางานและสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ 

แยกตามการมีเอกสารอนุญาตทำางาน
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ชาย

ไมมีใบอนุญาตทำงาน มีใบอนุญาตทำงาน

พมา กัมพูชา ลาว รวม (ถวงน้ำหนัก)

หญิง รวม

83
.9
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.8
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.6 22
.5

22
.3

22
.4

72
.3

66
.6 69
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รายได สถานที่ทำงาน
และนายจาง

เพื่อนรวมงาน สุขภาพ

ที่มา: คำานวนจากการสำารวจโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2551
หมายเหตุ* แสดงค่าสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05
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เมื่อทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนผู้พึงพอใจ “น้อย” เกี่ยวกับการทำางานระหว่างแรงงานข้ามชาติ 

ที่ไม่มีเอกสารอนุญาตทำางาน และแรงงานข้ามชาติมีเอกสารอนุญาตทำางาน โดยแจกแจงความพึงพอใจออก 

เป็น 3 ด้าน คือความพึงพอใจด้านรายได้ สถานที่ทำางานและนายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน พบว่า ร้อยละ 

ของผูพ้งึพอใจ “นอ้ย” เกีย่วกบัรายได ้และเพือ่นรว่มงานของแรงงานขา้มชาตนิอกระบบสงูกวา่แรงงานขา้มชาติ

ที่มีเอกสารอนุญาตทำางานที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม ร้อยละของผู้พึงพอใจ “น้อย”  

เกี่ยวกับสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติทั้งสองประเภทไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

เมือ่วเิคราะหล์กึลงไปในประเดน็ความพงึพอใจและการไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิารจาก

สถานบริการของรัฐและเอกชนของแรงงานข้ามชาติ โดยอาศัยข้อมูลการสำารวจโครงการส่งเสริมการป้องกัน

เอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2553 พนักงานสัมภาษณ์จะสอบถามถึง

ระดบัความสะดวกสบายทีไ่ดร้บัจากสถานบรกิาร โดยแบง่ออกเปน็ 3 ระดบั คอื สะดวกสบาย คอ่นขา้งสะดวก

สบาย และไม่สะดวกสบาย และพนักงานสัมภาษณ์จะสอบถามถึงระดับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล

ของสถานบรกิาร โดยแบง่ออกเปน็ 3 ระดบั คอืมคีวามพงึพอใจ คอ่นขา้งพงึพอใจ และไมพ่อใจ เฉพาะในกลุม่

แรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ารับการรักษาที่สถานบริการทั้งของรัฐบาลและของเอกชนเมื่อเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี

ที่ทำาการสำารวจ ซึ่งตัวเลขน้อยจะบ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจที่สูง และการได้รับความสะดวกสบายที่มาก 

ในขณะที่ตัวเลขมากจะบ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจ และการได้รับความสะดวกสบายในระดับต่ำา 

ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีแรงงานข้ามชาติไปใช้บริการในสถานบริการเอกชนน้อยกว่าสถานบริการ

ของภาครัฐ (ตาราง 1) และมีแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำางานไปใช้บริการน้อยกว่าแรงงานข้ามชาติที่มี

ใบอนญุาตทำางาน ทัง้ในสถานบรกิารภาครฐัและเอกชน โดยสดัสว่นการใชบ้รกิารสถานบรกิารภาครฐัและเอกชน

ของแรงงานขา้มชาตทิีไ่มม่ใีบอนญุาตทำางานเพยีงรอ้ยละ 21 ในขณะเดยีวกนัสดัสว่นการใชบ้รกิารสถานบรกิาร

ภาครัฐและเอกชนของแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำางานมีค่าสูงกว่า คือประมาณร้อยละ 30

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจและการได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ 

จากสถานบริการของรัฐและเอกชน จำาแนกตามประเภทแรงงานข้ามชาติ

ความพึงพอใจ

ประเภทแรงงานข้ามชาติ

t  Sig.ไม่มีใบอนุญาต
ทำางาน 

มีใบอนุญาต 
ทำางาน 

ระดับความพึงพอใจเมื่อไปรับการรักษา 
ที่สถานบริการของรัฐ

1.33 (N=209) 1.38 (N=515) 1.16 0.25

ระดับความสะดวกสบายที่ได้เมื่อไปรับ
การรักษาที่สถานบริการของรัฐ

1.39 (N=209) 1.40 (N=513) 0.17 0.86

ระดับความพึงพอใจเมื่อไปรับการรักษา 
ที่สถานบริการของเอกชน

1.44 (N=77) 1.36 (N=107) -0.93 0.35

ระดับความสะดวกสบายที่ได้เมื่อไปรับ
การรักษาที่สถานบริการของเอกชน

1.44 (N=78) 1.37 (N=107) -0.92 0.36

ที่มา: คำานวนจากการสำารวจโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2553 
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เมือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจและการไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิารจากสถานบรกิารของ

รฐัและเอกชน พบวา่ ระดบัความพงึพอใจและการไดร้บัความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิารจากสถานบรกิาร

ของรัฐและเอกชนมีค่าค่อนข้างต่ำา หรือมีระดับความพึงพอใจและความสะดวกค่อนข้างสูงนั่นเอง เมื่อทดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติ พบว่า ระดับความพึงพอใจและการได้รับความสะดวกสบายเฉลี่ยของ

แรงงานข้ามชาติทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญ 0.5 แม้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจและ 

การได้รับความสะดวกสบายที่คำานวนได้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง 

อภิปรายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลวเิคราะหข์า้งตน้ พบวา่ แรงงานขา้มชาตทิีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนหรอืไมม่ใีบอนญุาตทำางานมคีวามรูส้กึ

แตกต่างกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือใบอนุญาตทำางาน โดยแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำางานพึงพอใจ 

น้อยกว่าในประเด็นด้านรายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการดูแลนายจ้างในด้านการให้สิทธิ 

ในที่ทำางานอย่างเท่าเทียม ไม่ให้มีความแตกต่างกันในทุกกลุ่มของแรงงาน

ในประเด็นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำางานใช้บริการ 

น้อยกว่าแรงงานข้ามชาติมีเอกสารอนุญาตทำางาน ทั้งในสถานบริการภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาจสะท้อนถึง 

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำางานว่ามีน้อยกว่าแรงงานที่มีใบอนุญาต 

ถงึแมว้า่สถานบรกิารทัง้ภาครฐัและเอกชนในประเทศไทยไมม่นีโยบายการแบง่แยกผูป้ว่ยบนพืน้ฐานของสญัชาต ิ 

แต่ประเด็นค่าใช้จ่าย การเดินทาง ข้อมูลข่าวสาร และความเกรงกลัวเจ้าหน้าที่รัฐ ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรค

สำาคัญในการเข้าถึงบริการของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำางาน มาตรการเร่งด่วน

จากภาครัฐที่จะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการของแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนสำาคัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ 

สามารถคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติได้อย่างทั่วถึงขึ้น อย่างไรก็ตามสถานภาพทางกฎหมายของแรงงาน 

ตา่งชาตกิลบัไมก่อ่ใหเ้กดิความแตกตา่งใดๆ ดา้นความพอใจในบรกิารดา้นสขุภาพ ซึง่จากตวัเลขคา่เฉลีย่ระดบั

ความพึงพอใจและการได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการจากสถานบริการของรัฐและเอกชนที่มีค่า

คอ่นขา้งต่ำา หรอืมรีะดบัความพงึพอใจและความสะดวกคอ่นขา้งสงู จงึอาจเปน็ไดว้า่ทัง้สองกลุม่ทีเ่ขา้รบับรกิาร 

ต่างได้รับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยได้ในระดับดีเหมือนๆ กัน 

การเข้าถึงบริการของแรงงานข้ามชาติ ทั้งในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำางานเป็น

ประเด็นที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยในอนาคตเมื่อโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลง 

หรือมีการรวมตัวของกลุ่มประเทศ ASEAN ประเด็นการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ จะมีผลต่อการดูแล

สขุภาพของแรงงานขา้มชาต ิและภาวะสขุภาพของคนในประเทศ และมติกิารทำางานทีเ่ทา่เทยีมกนัของแรงงาน  

ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมมาตรฐานการผลิตภายในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในเชิงสังคม วัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม และ
การรับรู้ด้านสิทธิของแรงงานใน 11 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มขัน ผลการศึกษา พบว่า ความแตกต่างในด้านชีวิต
ความเป็นอยู่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด แม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นจะมาจากประเทศต้นทางประเทศ
เดียวกันก็ตาม พบว่าในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าที่จังหวัดระนองมีความสุขและความมั่นคงในชีวิตน้อยที่สุด ซึ่งข้อค้นพบ 
เหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติ 
ในประเทศไทยในบริบททางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และเป็นข้อมูลสำาคัญในการวางแผนการดำาเนินนโยบายของทั้งภาครัฐและ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

Abstract

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

ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติมีความสำาคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยแรงงานข้ามชาติ 

จาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว (สปป.ลาว) ได้กลายมาเป็นส่วนสำาคัญของแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตต่างๆ ที่แรงงานไทยส่วนใหญ่ 

ไม่อยากทำา หรือที่เรียกว่างานประเภท 3D สกปรก (Dirty) อันตราย (Dangerous) และยากลำาบาก (Difficult) 

ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าแรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวเหล่านี้ เป็นแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำา และมี

กระจายอยูท่ัว่ประเทศไทยทัง้ในเขตเมอืง และชนบท โดยกวา่ 30 ปทีีผ่า่นมาประเทศไทยไดก้ลายเปน็จดุหมาย

ปลายทางหลักของแรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวเรื่อยมา โดยจำานวนแรงงานข้ามชาติจาก  

3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตทำางานในประเทศไทยในปัจจุบันมีสูงถึง 1.23 ล้านคน (สำานักบริหาร

แรงงานต่างด้าว, 2554) ในจำานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่า คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 

ร้อยละ 79 ของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำางานทั้งหมด แต่จากการประเมินขององค์กรและหน่วยงาน

ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติคาดว่า ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกเป็นจำานวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียน

และอยู่ในระบบของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนว่าแรงงานข้ามชาติที่มีทั้งหมดน่าจะมีไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ 

(Sciortino & Punpuing 2009) นักวิจัยด้านประชากรศาสตร์ประมาณการไว้ว่า ตัวเลขแรงงานข้ามชาติ 

ทีป่รากฏในการสำารวจสำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จะมจีำานวนเพิม่ขึน้อยา่งมาก และอาจมจีำานวน

สูงถึง 4 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)

ปริมาณแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย เป็นเพียงประเด็นหนึ่งที่

สรา้งความตระหนกัถงึพลวตัการเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากรในประเทศไทย ในขณะทีป่ระเดน็ความสมัพนัธ์

ระหว่างการย้ายถิ่นของแรงงาน นโยบายการควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติ และสวัสดิการในการทำางานและ 

การเข้าถึงบริการทางสุขภาพของแรงงานก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาสภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ลักษณะ 

การทำางาน รูปแบบการย้ายถิ่น และนโยบายการควบคุมดูแลทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ จะช่วยเพิ่ม 

ความเข้าใจถึงประโยชน์ อิทธิพล และผลกระทบของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

บทความนี้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติจากจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวในพื้นที่  

11 จังหวัดที่ถูกเลือกตามเกณฑ์พื้นที่ที่มีจำานวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยหรือทำางาน

อยูม่ากทีส่ดุ จากพืน้ทีก่ารดำาเนนิการของโครงการฟา้มติร 34 จงัหวดั ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็จงัหวดัทีม่กีารกระจกุ

ตัวของแรงงานข้ามชาติสูง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดในส่วนของเนื้อหาและการวิเคราะห์ของโครงการฯ ได้รายงาน

ไว้ใน “รายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย 

(โครงการฟ้ามิตร - 2) ปี พ.ศ. 2553 (อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554) 

บทความน้ีได้วิเคราะห์ถึงคุณลักษณะ ชีวิตความเป็นอยู่ สถานภาพการทำางาน รายได้ รูปแบบการย้ายถ่ิน  

และการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนของแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่เป็นแรงงานจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน  

ซึ่งจัดเป็นข้อมูลที่สำาคัญที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆ 

ทั่วประเทศในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินนโยบายของภาครัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการดูแลแรงงานกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น นโยบายด้านสุขภาพ 
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การศกึษา การคุม้ครองดา้นสวสัดกิารแรงงานและมาตรการการขึน้ทะเบยีนแรงงานขา้มชาต ิเปน็ตน้ พรอ้มทัง้

ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการให้บริการ และระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและครอบคลุมในแต่ละพื้นที่

2. วัตถุประสงค์

การศึกษานี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติจาก

พม่า กัมพูชา และสปป.ลาว ที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำางานในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แรงงาน

ขา้มชาตทิีจ่ดทะเบยีนและไมไ่ดจ้ดทะเบยีน เพือ่สะทอ้นสภาพชวีติความเปน็อยูท่ีแ่ทจ้รงิของแรงงานขา้มชาตใิน

พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานที่วิเคราะห์ในบทความนี้ ประกอบไปด้วย

ลักษณะพื้นฐานทางประชากรของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ 11 จังหวัดที่ศึกษา รูปแบบการทำางาน รายได้  

การย้ายถิ่น และการบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมไทย รวมถึงศึกษาถึงความพึงพอใจในชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

ในการดำาเนนิชวีติในปจัจบุนัของแรงงานขา้มชาต ิตลอดจนความคาดหวงัทีจ่ะอาศยัและทำางานในประเทศไทย 

ในระยะยาว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงสถาพชีวิต

ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และเป็นฐานข้อมูลสำาคัญในการวางแผนการดำาเนิน

นโยบายของทั้งภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับลักษณะประชากรไทย ที่ปัจจุบัน 

มีแรงงานข้ามชาติเป็นกำาลังแรงงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

3. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มาจากการสำารวจข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริม 

การป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้การดำาเนินการของโครงการฟ้ามิตร ที่ได้ 

ลงปฏิบัติการในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และ

มาลาเรีย ข้อมูลพื้นฐานภายใต้โครงการการวิจัยประเมินผลดังกล่าว ดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายงานออกมาในปี 2554 (อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554) ข้อมูล

นี้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทั้งหมด ทั้งชายและหญิง ที่เข้ามาทำางานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาตั้งแต่  

3 เดือนขึ้นไป จาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า กัมพูชา และสปป.ลาว เนื่องจาก

โครงการฟา้มติรไดล้งปฏบิตักิารสง่เสรมิการปอ้งกนัเอดสค์รอบคลมุสถานประกอบการทกุประเภทและทกุขนาด

ในพืน้ทีโ่ครงการ ทัง้สถานประกอบการทีม่ใีบอนญุาตและไมม่ใีบอนญุาตถกูตอ้งตามกฎหมาย ดงันัน้ ประชากร

หรือกลุ่มเป้าหมาย จึงหมายรวมถึง ทั้งแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ซึ่งทำางานหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในการ

ลงสำารวจขอ้มลูพืน้ฐาน เพือ่ความเหมาะสมและสอดคลอ้งตอ่ขอ้คำาถามและประเดน็การศกึษาทีอ่อกแบบไวใ้น

เครื่องมือการสำารวจ ช่วงอายุของแรงงานข้ามชาติท่ีจะทำาการสอบถามและเก็บข้อมูลถูกกำาหนดไว้ท่ี ต้ังแต่ 15 ปี 

ถึง 59 ปี 

การเลอืกจงัหวดัเพือ่ทำาการสำารวจขอ้มลูพืน้ฐานในครัง้นี ้ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) โดยเลือก 11 จังหวัด ตามเกณฑ์พื้นที่ที่มีจำานวนแรงงานข้ามชาติพม่า กัมพูชา และสปป.ลาว  
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อาศยัหรอืทำางานอยูม่ากทีส่ดุ จาก 34 จงัหวดั ซึง่เปน็พืน้ทีก่ารดำาเนนิการของโครงการฟา้มติรทัง้หมด เนือ่งจาก

ขณะทำาการสุม่ตวัอยา่งยงัไมม่ตีวัเลขรายงานจำานวนแรงงานขา้มชาตทิัง้หมดทีเ่ชือ่ถอืได ้จงึจำาเปน็ตอ้งใชต้วัเลข

คาดประมาณจำานวนแรงงานข้ามชาติจากภาคีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำาเนินงานโครงการฟ้ามิตร  

ในแต่ละพื้นที่ เป็นฐานในการสุ่มหรือเลือกจังหวัดก่อน 

จังหวัดที่เลือกโดย เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจาก

ประเทศพมา่มากทีส่ดุ 6 จงัหวดั ไดแ้ก ่กรงุเทพฯ ระนอง สมทุรปราการ สรุาษฎรธ์าน ีตาก สมทุรสาคร จงัหวดั

ที่มีแรงงานข้ามชาติกัมพูชามากที่สุด 2 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ตราด และจากประเทศ สปป.ลาว ได้แก่ 

อุบลราชธานี หนองคาย และขอนแก่น (รูปที่ 1)

ในการสำารวจนี้เลือกใช้เทคนิคการสุ่มแบบสโนว์บอล (snowball technique) หรือใช้วิธีการบอก 

ตอ่ๆ กนั (chain-referral method) เพือ่หาตวัอยา่งในการเกบ็ขอ้มลู โดยการวางจดุผูใ้หข้อ้มลูหรอืผูใ้หส้มัภาษณ์์

รายแรก (seeds) กระจายอยู่ในหลายๆ จุดของในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการฟ้ามิตร 

ในจังหวัดนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายและครอบคลุมผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์ที่หลากหลาย และเป็น 

การลดค่าใช้จ่ายในการทำากรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เนื่องจากตัวเลขแสดงจำานวนแรงงาน 

ข้ามชาติที่มีหรืออาศัยอยู่จริงในแต่ละพื้นที่ไม่มีปรากฎชัดเจน

ในกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบลูกบอลหิมะ จำานวนตัวอย่างหรือผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้จากการบอกต่อ  

จากแต่ละจุดผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์รายแรก (seeds) ถูกกำาหนดไว้ที่ไม่เกินจุดละ 10 ราย กล่าวคือ  

ในแต่ละจังหวัด ในการได้มาซึ่งตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย จุดผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์รายแรก ควรมี 

อย่างน้อยไม่ต่ำากว่า 40 จุด และการกระจายตัวของจุดผู้ให้ข้อมูล ควรเป็นไปตามสัดส่วนการกระจายตัวของ

ประมาณการณจ์ำานวนแรงงานขา้มชาต ิในแตล่ะพืน้ทีด่ำาเนนิโครงการฟา้มติร (ในระดบัอำาเภอ และระดบัตำาบล) 

และ กระจายไปตามลักษณะอาชีพของแรงานข้ามชาติที่มีในพื้นที่ ซึ่งหลักๆ ได้แก่ การประมง การประมง 

ต่อเนื่อง และการก่อสร้าง 

การวางแผนเก็บข้อมูลเช่นนี้ ทำาให้สามารถทำาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแยกเป็นรายจังหวัดได้ รวมทั้ง

ยังสามารถทำาการวิเคราะห์ในภาพรวมของทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ในการสำารวจจำาแนกตามแต่ละกลุ่มหรือ 

ชั้นภูมิจังหวัดได้เช่นกัน ด้วยการปรับข้อมูลในระดับจังหวัดด้วย ค่าคงที่ หรือน้ำาหนักตามสัดส่วน (fractional 

weight) ซึ่งปรับตามสัดส่วนแรงงานข้ามชาติที่มีในจังหวัดนั้น เมื่อเทียบกับจำานวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมด 

ที่มีในพื้นที่ 11 จังหวัด 

ในการสำารวจครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้าง 

(structured questionnaire) ใน 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ พม่า และกัมพูชา ซึ่งในกระบวนการออกแบบและ

จัดทำาแบบสอบถามได้ผ่านการทบทวนและพิจารณาจากหัวหน้าองค์กรภาคีในโครงการฟ้ามิตร แบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ข้อคำาถามเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆ ความรู้และพฤติกรรมที่

สอดคลอ้งตามดชันชีีว้ดัผลสำาเรจ็ของโครงการตามแนวทางของ United Nations General Assembly Special 

Session on HIV/AIDS (UNGASS) และกองทุนโรค ด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน

ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของโครงการฟ้ามิตร 

ในขั้นต่อๆ ไป รวมถึงการกำาหนดดัชนีหรือตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ 
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ภาคเหนือ
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ภาคกลาง

2. กรุงเทพมหานคร

3. สมุทรสาคร

4. สมุทรปราการ

ภาคตะวันออก

5. ระยอง

6. ตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. อุบลราชธานี

8. หนองคาย

9. ขอนแก่น

ภาคใต้

10. ระนอง

11. สุราษฎร์ธานี

รูปที่ 1 จังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการสำารวจเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงการฟ้ามิตร 2 จำานวน 11 จังหวัด
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จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ในช่วงเดือน มีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2553 จำานวนแรงงานข้ามชาติ 

ที่ได้ทำาการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากแต่ละพื้นที่จังหวัด แยกตามกลุ่มหรือชั้นภูมิ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

คือ แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ได้จำานวนตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร 224 ราย สมุทรปราการ  

398 ราย สมุทรสาคร 375 ราย ระนอง 401 ราย ตาก 380 ราย และสุราษฎร์ธานี 391 ราย แรงงาน 

ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาได้จำานวนตัวอย่างจาก ตราด 399 ราย ระยอง 400 ราย และแรงงานข้ามชาติ

จากประเทศ สปป.ลาวได้จำานวนตัวอย่างจากหนองคายและขอนแก่น รวม 437 ราย

สำาหรบัพืน้ทีก่ารสำารวจในกรงุเทพมหานคร เนือ่งดว้ย ขอ้จำากดัเกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยแรงงานทัง้ในพืน้ที่

และระหว่างพื้นที่ที่มีค่อนข้างสูง อีกทั้งปัจจัยข้อจำากัดในด้านการให้ความร่วมมือจากแรงงานข้ามและสถาน

ประกอบการ ทำาใหจ้ำานวนตวัอยา่งแรงงานขา้มชาตทิีไ่ดท้ำาการเกบ็ขอ้มลูและสมัภาษณ ์มจีำานวนนอ้ยกวา่ขนาด

ที่ต้องการที่ประมาณ 400 ราย

4. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ 11 จังหวัดที่ศึกษา

แรงงานขา้มชาตใิน 11 จงัหวดัทีส่ำาคญั มคีวามแตกตา่งกนัไปตามประวตัศิาสตรข์องการตัง้ถิน่ฐาน และ

ความตอ้งการแรงงานของทอ้งถิน่ ซึง่มลีกัษณะทางภมูศิาสตรแ์ละพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและการประกอบอาชพี

ที่ต่างกัน ความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในแต่ละจังหวัดดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

และการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดเหล่านั้น 

จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร  

ระนอง ตาก และสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดใหญ่ มีชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ไซด์

ก่อสร้าง เขตสำาคัญๆ ดังกล่าวที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ มีนบุรี และหนองจอก แรงงานข้ามชาติที่ทำางาน

เป็นคนงานก่อสร้างในเขตดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแรงงานเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่มี

ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างดีและได้เคยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ มาก่อน

สมทุรปราการ เปน็จงัหวดัทีม่สีภาพทางเศรษฐกจิทีด่อีกีจงัหวดัหนึง่ ภาคอตุสาหกรรมเปน็ภาคทีท่ำาราย

ได้สูงสุดให้กับจังหวัด จึงมีความต้องการแรงงานเป็นจำานวนมากรวมทั้งแรงงานข้ามชาติด้วย แรงงานข้ามชาติ

พม่าที่จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2551 มีจำานวนแรงงานข้ามชาติที่มาจดทะเบียนทั้งหมด 18,931 คน ซึ่งแรงงาน

ที่อยู่ในพื้นที่คาดว่ามีประมาณ 72,000 คน ที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย (ข้อมูลจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมทุรปราการ) ลกัษณะประเภทอาชพีของแรงงานขา้มชาตทิีม่อียูใ่นพืน้ที ่สว่นใหญเ่ขา้มาทำางานในประเทศไทย

ในประเภทกจิการโรงงานมากทีส่ดุ สำาหรบัอาชพีประมงตอ่เนือ่ง สว่นใหญจ่ะเปน็คนพมา่ มอญ กะเหรีย่ง และ

อาชีพประมง แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่าโสดที่อยู่ในช่วงวัยทำางาน ไม่ได้อพยพมาเป็นครอบครัว สำาหรับ

อาชีพก่อสร้าง แม่บ้านและอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป มีแรงงานข้ามชาติบ้างไม่ทราบจำานวนที่แน่นอน

สมทุรสาคร เปน็แหลง่ธรุกจิประมงทีส่ำาคญัของประเทศ และเปน็ศนูยก์ลางการซือ้ขายสตัวแ์ละผลติภณัฑ์

สัตว์น้ำา ทำาให้การประมงมีความต้องการแรงงานจำานวนมาก แต่เนื่องจากแรงงานไทยไม่นิยมทำางานในกิจการ
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ประมงทะเลและต่อเนื่องจากประมงทะเล เพราะเป็นงานหนัก สกปรกและมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาไม่แน่นอน

มักจ้างเป็นงานเหมาหรือจ้างเฉพาะฤดูกาล จึงทำาให้มีการเข้าออกงานสูง เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน

กิจการดังกล่าว ในส่วนของกิจการภาคเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรก็ประสบปัญหาการขาดแคลน

แรงงานเช่นกัน ซึ่งเป็นงานที่ต้องอยู่กลางแจ้ง ตากแดด ทำางานไม่เป็นเวลา ทั้งนี้รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตต่างๆ ก็ขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการ/นายจ้างจึงหันมาจ้างแรงงานข้ามชาติทำางานแทนแรงงานไทย 

เนื่องจากแรงงานข้ามชาติไม่รังเกียจงานหนักงานสกปรก และมีความอดทน ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการผ่อนผันให้ใช้

แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ทำางานในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

ระนอง เปน็จงัหวดัทางตอนใตข้องประเทศไทย มอีาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศพมา่ ดงันัน้ จงึมปีระชากร

ไทยและพม่าอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก และมีการข้ามไปมาของประชากรทั้ง 2 ประเทศ เศรษฐกิจหลักของ

ระนอง คือการทำาอาชีพประมง และกิจการต่อเนื่องประมง จากข้อมูลสำานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง  

พบว่า แรงงานข้ามชาติที่มาขอเลขประจำาตัว 13 หลัก และแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนแรงงานพม่า 

จากสำานกังานจดัหางานจงัหวดัจำานวนมาก มกีารคาดการณไ์ดว้า่แรงงานขา้มชาตทิีน่า่จะมาอยูใ่นจงัหวดัระนอง

ปีละไม่ต่ำากว่า 80,000 คน

ตาก เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า มีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัด

ตาก ที่พบมากคือ อำาเภอแม่สอด และอำาเภอพบพระ การตั้งชุมชนของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำาเภอแม่สอด

และอำาเภอพบพระ เป็นการตั้งบ้านเรือนตามลักษณะอาชีพ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติในกลุ่ม 3 อาชีพ  

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ย้ายถิ่นมาในพื้นที่มากกว่า 1 ปี ดังนั้นการตั้งชุมชนก็จะปะปนกับชุมชนคนไทย โดยมี

ลกัษณะการตัง้บา้นเรอืน หรอืชมุชนของตามกลุม่อาชพีคอื กอ่สรา้ง แรงงานทีป่ระกอบอาชพีกอ่สรา้ง สว่นใหญ่

จะตั้งบ้านปะปนกับคนไทย โดยจะมีผู้รับเหมา เข้ามารับแรงงานในชุมชนและไปทำางานตามที่ต่างๆ แต่ถ้ามี 

การก่อสร้างที่ห่างไกลจากชุมชน ก็จะมีการตั้งที่อาศัยอยู่ในจุดที่ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตรและโรงงาน 

แรงงานกลุ่มนี้จะมีลักษณะการตั้งชุมชนที่เหมือนกัน คือคนหนุ่มสาวที่เป็นโสด จะพักอาศัยในโรงงาน และ 

คนที่มีครอบครัวก็จะไปเช่าห้องพักหรือบ้านที่อยู่รอบๆ โรงงาน 

สุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมที่

สำาคญั คอื อตุสาหกรรมยางพารา อาหารทะเลแชแ่ขง็ จำานวนแรงงานขา้มชาตทิีเ่ขา้มาประกอบอาชพีในจงัหวดั

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่า ประกอบอาชีพประมง 

จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา คือ ตราด และระยอง

ตราด เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเป็นลำาดับที่ 5 ของ

ภาคตะวันออก ผลผลิตที่สำาคัญส่วนใหญ่มาจาก การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจจากการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม 

ประมงและต่อเนื่องประมง อุตสาหกรรม และการค้า ปัญหาหลักของจังหวัด คือ การขาดแคลนแรงงาน  

จนต้องใช้แรงงานข้ามชาติ ประมาณการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดตราดโดยเจ้าหน้าที่โครงการประมาณ 

30,000 - 35,000 คน จากการสัมภาษณ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2552 คาดว่ามีแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 50,000 คน
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ระยอง เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม มีรายได้ต่อหัวสูง

เป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว อาชีพประมง และกิจการต่อเนื่องประมง  

เปน็อกีหนึง่อาชพีทีท่ำารายไดส้งูของจงัหวดั จงึทำาใหม้แีรงงานขา้มชาตจิากกมัพชูาเขา้มาทำางานเปน็จำานวนมาก 

สำาหรับอาชีพที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำา ได้แก่ 1) กิจการประมง 2) กิจการเกษตรและปศุสัตว์ 3) กิจการ

ก่อสร้าง 4) กิจการต่อเนื่องประมงทะเล 5) ผู้รับใช้ในบ้าน และ 6) กิจการอื่นๆ 

จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว คือ ขอนแก่น อุบลราชธานี และหนองคาย

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเป็นอันดับที่ 37 ของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ของจังหวัดต้องการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า  

การลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจึงเป็นยุทธศาสตร์หลัก ทำาให้มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องการ

แรงงานเปน็จำานวนมาก ทำาใหม้แีรงงานขา้มชาตเิขา้มาเปน็แรงงานในสถานประกอบกจิการในจงัหวดัขอนแกน่

ค่อนข้างมาก อำาเภอที่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่และมีแรงงานข้ามชาติทำางานอยู่ แรงงานชาวลาวที่

โรงงานผลิตรองเท้า จำานวน 1,200 คน นอกจากนี้ยังมีแรงงานข้ามชาติที่ทำางานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ขนาดเล็ก และสถานที่ก่อสร้าง หรือภาคเกษตรกรรมอีกด้วย

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนกับประเทศลาว แรงงานสามารถเดินทางไป - กลับ ได้อย่าง

สะดวกสบาย จงึทำาใหม้แีรงงานขา้มชาตเิขา้มาทำางานรบัจา้งในภาคเกษตรไดง้า่ยทัง้มาอยูอ่าศยั หรอืมารบัจา้ง

ทำางาน จังหวัดอุบลราชธานี อำาเภอที่พบว่ามีแรงงานข้ามชาติมี คือ 1) เมือง 2) สำาโรง 3) สว่างวีระวงศ์ 

4) สรินิธร 5) วารนิชำาราบ และ 6) เขมราฐ ซึง่แรงงานจะประกอบอาชพี เกษตร คนงานในโรงงานอตุสาหกรรม 

และคนงานกอ่สรา้ง รวมจำานวนแรงงานทีจ่ดทะเบยีนประมาณ 939 คน นอกจากนีย้งัมแีรงงานทีไ่มจ่ดทะเบยีน

อีกเป็นจำานวนมาก

หนองคาย เป็นจังหวัดติดกับประเทศ สปป.ลาว ด้วยความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

และความใกลช้ดิ ทำาใหป้ระชาชนทัง้สองมกีารลกัลอบไปมาหาสูก่นัไดง้า่ยทัง้มเีครอืญาตเิขา้มาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่น

ไทยก็มี โดยการแต่งงานกับคนไทย และจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันทำาให้คนลาวข้ามมาทำางาน 

ฝั่งไทยเป็นจำานวนมาก โดยอาชีพที่นิยมทำากัน คือ ผู้รับใช้ในบ้าน กรรมกร และรับจ้างในภาคเกษตร การมา

รับจ้างนั้นจะมาตามฤดูการเกษตร เมื่อหมดฤดูการเกษตรจะกลับบ้าน

5. คณุลกัษณะและความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาตใิน 11 จงัหวดัสำาคญั

คณุลกัษณะและความเปน็อยูข่องแรงงานขา้มชาตใิน 11 จงัหวดัทีม่แีรงงานขา้มชาตเิขา้มาอยูเ่ปน็จำานวน

มากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีความแตกต่างกัน ตามประวัติการตั้งถิ่นฐานและการใช้แรงงานตามอาชีพที่มี 

ความต้องการในประเทศไทย คุณลักษณะและชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ 

คุณลักษณะประการที่ 1 ลักษณะทางประชากรและกระบวนการทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระยะ

เวลาที่ได้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทย การมีญาติอยู่ในประเทศไทย ประสบการณ์การย้ายถิ่นในประเทศไทย 

ประสบการณ์การย้ายถิ่นไปกรุงเทพมหานคร การติดต่อกับบ้านเดิม 
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คุณลักษณะที่สำาคัญประการที่ 2 คือ สถานภาพการทำางาน อาชีพ และรายได้ของแรงงานข้ามชาติ 

ทั้งนี้รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ในด้านการใช้ภาษาไทย การเข้าร่วมพิธีกรรม 

ทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีการบูรณการเข้ากับวัฒนธรรมไทยด้วยหรือไม่ ชีวิตความเป็นอยู่ดังกล่าวนี้ จะได้ 

มีการศึกษาถึงการปรึกษาหารือและการขอความช่วยเหลือว่ามีการบูรณาการหรือผสมผสานการดำาเนินชีวิต 

เข้ากับคนไทยมากน้อยเพียงใด 

คณุลกัษณะประการที ่3 คอื ประเดน็ความพงึพอใจในชวีติ และสิง่แวดลอ้มในการดำาเนนิชวีติในปจัจบุนั 

ซึ่งได้แก่ ความพอใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รายได้ สุขภาพ การทำางาน เพื่อนร่วมงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับ 

คนไทย และคุณลักษณะประการสุดท้ายที่การศึกษาครั้งนี้จะนำาเสนอ คือการรับรู้ด้านสิทธิและความคุ้มครอง 

(ที่แรงงานข้ามชาติควรได้รับ) การศึกษาของบุตร ความปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน การประเมินตนเองถึง 

ความสขุวา่มมีากนอ้ยเพยีงใด รวมทัง้ความตัง้ใจของแรงงานขา้มชาตจิากสามประเทศเพือ่นบา้นทีม่าทำางานอยู่

ใน 11 จังหวัดที่สำาคัญเหล่านี้ว่าต้องการอยู่ในประเทศไทยตลอดไปหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

5.1 ลักษณะทางประชากรและกระบวนการทางประชากร

เพศ: แรงงานหญิงในตาก

แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เริ่มด้วย

การเข้ามาทำางานประมง สำาหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า แรงงานชายมีมากที่สุดในสุราษฎร์ธานี ซึ่ง

เปน็การรองรบังานอตุสาหกรรมประมงโดยตรงเปน็สว่นใหญ ่ซึง่ตา่งจากสมทุรปราการ สมทุรสาคร และระนอง 

ที่แม้จะมีงานประมงสำาหรับแรงงานชาย แต่ก็มีงานประมงต่อเนื่องและงานอื่นๆ สำาหรับแรงงานหญิงด้วย  

ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนและตรงข้ามกับจังหวัดอื่นๆ คือ จังหวัดตาก ที่แรงงานหญิงพม่ามีมากกว่าชาย  

เพราะลักษณะงานเหมาะสำาหรับแรงงานหญิงมากกว่า 

อายุ: แรงงานอายุมากที่ระนอง

อายขุองแรงงานขา้มชาตโิดยเฉลีย่ คอืประมาณ 28 ป ีสว่นใหญอ่ยูใ่นวยัฉกรรจโ์ดยกลุม่อายทุีม่มีากทีส่ดุ  

ได้แก่ อายุ 20 - 24 ปี และรองลงมาคืออายุ 25 - 29 ปี อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติที่มีอายุมาก อาจมี

สัดส่วนสูงในจังหวัดที่มีการตั้งรกรากของแรงงานข้ามชาติมานาน เช่น จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีแรงงาน

ข้ามชาติที่มีอายุ 35 - 39 ปี และ 40 - 50 ปี ในสัดส่วนที่มากกว่าจังหวัดอื่นๆ 

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย: เข้ามาหลังสุดคือในกทม.

โดยเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า และกัมพูชา มีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ประมาณ 4 

ถึง 5 ปี โดยจังหวัดระนองมีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนานที่สุด คือ ประมาณ 6 ปี และจังหวัดที่อยู่สั้น

ที่สุด คือ ระยอง ซึ่งต่างจากประเทศ สปป.ลาว แรงงานข้ามชาติได้ย้ายเข้ามาในประเทศไทยในสามจังหวัดคือ 

อุบลราชธานี หนองคายและขอนแก่น เป็นเวลามากคือโดยเฉลี่ย 6.5 ปี ซึ่งนานกว่าแรงงานจากประเทศพม่า

และกัมพูชาดังที่กล่าวมาแล้ว สำาหรับแรงงานที่อยู่ในประเทศมานานนับเป็น 10 ปีขึ้นไปนั้น ในจังหวัดที่มีการ

ตั้งรกรากของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มานาน เช่น จังหวัดระนอง มีมากถึงประมาณ 1 ใน 4 เลยทีเดียว และ
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ในจังหวัดตราดและอุบลราชธานี หนองคายกับขอนแก่น แรงงานจากกัมพูชา และสปป.ลาว ที่เข้ามาอยู่เกิน  

10 ปี มีสูงคือประมาณ 1 ใน 5 ด้วย เช่นกัน ส่วนระยะเวลาที่แรงงานข้ามชาติอยู่ในจังหวัดที่ทำาการศึกษา  

จะมีเวลาน้อยลงกว่าอยู่ในประเทศไทย ที่น่าสังเกตคือแรงงานพม่าที่เข้ามาอยู่ในกทม.เป็นพวกเข้ามาอยู่ใหม่ 

ไม่ถึง 3 ปีเท่านั้น โดยเฉลี่ยอยู่ในจังหวัดอื่นมาก่อนเข้ามาในกทม. ประมาณเกือบ 2 ปี การย้ายเข้ามาใน

กรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่การย้ายตรง แต่เป็นการย้ายต่อเนื่องมาอีกที

การย้ายที่อยู่ในประเทศไทย: แรงงานที่ย้ายถิ่นต่อมากที่สุดคือที่สมุทรสาคร

การย้ายถิ่นมาจากที่อื่น หรือเคยย้ายไปที่อื่น มีมากที่สุดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ปัจจุบันอยู่ที่ กทม.  

คือ เกือบ 1 ใน 3 เป็นผู้ย้ายถิ่นในรอบปีที่แล้ว สมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ย้ายถิ่นประมาณเกือบ 

ร้อยละ 10 จังหวัดที่ไม่ค่อยมีการย้ายไปไหน หรือมาจากที่อื่นได้แก่จังหวัดตาก 

ประสบการณ์ ในกรุงเทพมหานคร: แรงงานจากประเทศลาวจากอุบล หนองคาย และขอนแก่น  

เข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุด

แรงงานข้ามชาติมีประสบการณ์การไปกรุงเทพมหานคร ในระดับสูงในกลุ่มแรงงานในจังหวัดใกล้เคียง 

คือสมุทรสาคร และสมุทรปราการ กล่าวคือ ร้อยละ 50 และ 42 ตามลำาดับ แรงงานท่ีทำางานในกรุงเทพมหานคร 

เองก็ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานคร (ซึ่งคงหมายถึงการเข้ามาในกรุงเทพมหานครชั้นใน4) มากถึงร้อยละ 80 

ส่วนจังหวัดที่อยู่ไกล คือ ระนอง สุราษฎร์ธานี และตาก ประสบการณ์ดังกล่าวมีน้อย คือประมาณร้อยละ 6 

หรือต่ำากว่านั้นเท่านั้น ฉะนั้น การที่แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครกันมากขึ้น

นั้น คงต้องมาจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ แรงงานจากจังหวัดที่ไกลออกไปเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร 

เพียงส่วนน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ที่ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานคร 

มีมากพอสมควร คือประมาณกว่าร้อยละ 10 เพราะมาจากจังหวัดที่ไม่ไกลนัก คือจังหวัดตราด และระยอง  

ในทางตรงข้าม แรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว มีประสบการณ์กรุงเทพมหานครมากถึงร้อยละ 30  

ทั้งๆ ที่จังหวัดที่อยู่อยู่ไกลออกไป คืออุบลราชธานี หนองคาย และขอนแก่น ท้ังน้ีอาจเป็นไปได้ว่า การเข้ามาสู่

กรุงเทพมหานครของแรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว มีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคนไทย สามารถ 

ผสมกลมกลืนและเดินทางไกลเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ง่ายกว่า

การมีญาติอยู่ในเมืองไทย: สมุทรสาครมีญาติมากที่สุด

กระบวนการของประชากรอีกกระบวนการหนึ่ง คือการย้ายถิ่นฐานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งมักจะ

เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ปัจจัยสำาคัญอันหนึ่งคือการมีเครือข่ายในถิ่นที่อยู่ใหม่ที่ช่วยเอื้ออำานวยให้ 

การยา้ยถิน่ทำาไดง้า่ยขึน้ เชน่ การมญีาตพิีน่อ้งอยูใ่นเมอืงไทย จะเหน็ไดว้า่ แรงงานขา้มชาตสิว่นใหญท่กุจงัหวดั 

จะมีญาติอยู่ในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 70 ถึงเกือบ 90 โดยเฉพาะสมุทรสาครซึ่งเป็นชุมชนพม่าที่ใหญ่  

ย่อมเอื้ออำานวยให้มีการย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาทำางานได้สะดวกยิ่งขึ้น

4 สำาหรับแรงงานที่ทำางานในเขตจังหวัดอื่นๆ นอกจากกรุงเทพฯ นิยามการได้ไปกรุงเทพฯ จะรวมถึงการเดินทางไปกรุงเทพฯ ในทุกๆ พื้นที่ 
โดยไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่การเข้าไปในกรุงเทพฯ ชั้นใน
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5.2 สถานภาพการทำางาน อาชีพ และรายได้

สถานภาพการท�างาน: เอกสารประจ�าตวัเพือ่อยู่ในประเทศไทยและบตัรอนญุาตท�างานเป็นระบบมากทีส่ดุ

ที่สุราษฎร์ธานี

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำางานในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย มีทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องและไม่ได้จด

ทะเบียน สำาหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ส่วนใหญ่จดทะเบียนมีเอกสารประจำาตัวเพื่ออยู่ใน

ประเทศไทย5 และมบีตัรอนญุาตทำางาน คอื ประมาณรอ้ยละ 80 - 90 ทีจ่ดทะเบยีนเกอืบทัง้หมดไดแ้กใ่นจงัหวดั

สรุาษฎรธ์าน ีซึง่มกีารทำางานของแรงงานขา้มชาตอิยูใ่นระบบมากทีส่ดุ ในทางตรงกนัขา้ม จงัหวดัตาก มสีดัสว่น

ของแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารประจำาตัวเพื่อทำางานในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว  

อาจเป็นเพราะที่ทำางานอยู่ใกล้ชายแดน สามารถเข้าออกได้ง่าย และทำางานแบบไปๆ มาๆ ในระหว่าง 

สองประเทศก็เป็นได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า โดยเปรียบเทียบกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าแล้ว แรงงาน 

ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว มีเอกสารเป็นทางการน้อยกว่า 

อาชีพ: สมุทรปราการ สมุทรสาคร ตาก และสุราษฎร์ธานี แรงงานท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ในสัดส่วนที่สูงมาก

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสำาคัญๆ ของประเทศในแต่ละแห่งมีอาชีพแตกต่างกันไปอย่างเห็น

ได้ชัด แรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกเรือประมงน้ำาลึกจากประเทศพม่าไม่ได้มีมากเท่าที่คาดกัน คือมีเพียงประมาณ

ร้อยละ 13 และ 9 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระนองตามลำาดับ ซึ่งในจังหวัดระนองลูกเรือประมง

ชายฝั่งมีอีกประมาณร้อยละ 9 แต่ทั้งสองจังหวัดนี้มีลูกจ้างงานต่อเนื่อง ประมงชายฝั่งอีกประมาณร้อยละ 27 

ทั้งสองจังหวัด สำาหรับสมุทรปราการเอง แรงงานส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 60 ทำางานเป็นลูกจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมมากกว่า เช่นเดียวกับสมุทรสาครและสุราษฎร์ธานี ประมาณร้อยละ 80 ถึง 90 ทำางานดังกล่าว 

ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำาหรับจังหวัดที่ไม่มีชายฝั่งทะเล แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในจังหวัดตาก 2 ใน 3 

กท็ำางานเปน็ลกูจา้งในโรงงานอตุสาหกรรมเชน่เดยีวกนั และอกีรอ้ยละ 28 ทำางานเปน็ลกูจา้งการเกษตร สำาหรบั

แรงงานพม่าในกรุงเทพมหานคร 2 ใน 3 ทำางานก่อสร้าง และอีก 1 ใน 3 ทำางานเป็นลูกจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

รายได้: แรงงานพม่าสมุทรสาครรายได้ดีที่สุด แรงงานกัมพูชาตราดรายได้ดีที่สุด

เมื่อนำาค่าจ้างมาคิดรวมเป็นค่าประมาณรายได้รายวันแล้ว พบว่า แรงงานข้ามชาติจะมีรายได้ประมาณ

วันละ 183 186 และ 152 บาท สำาหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว ตามลำาดับ 

ซึ่งถือได้ว่าแรงงานข้ามชาติในจังหวัดต่างๆ ได้ค่าจ้างประมาณ แรงงานขั้นต่ำา อาจสูงกว่าหรือต่ำากว่าบ้างเพียง

เล็กน้อย ค่าจ้างสูงสูดพบในตราดคือ 201 บาท สำาหรับแรงงานกัมพูชา ส่วนแรงงานพม่าค่าจ้างสูงที่สุดพบ 

ในสมทุรสาคร คอื 196 บาท และต่ำาสดุในจงัหวดัตาก (147 บาท) ทัง้นีเ้พราะเกีย่วเนือ่งกบัอาชพีดงัทีไ่ดก้ลา่ว

มาแล้ว 

5 หมายรวมถึงเอกสารทุกประเภทที่แรงงานข้ามชาติใช้เป็นหลักฐานในการอยู่อาศัย เช่น ใบเสร็จทร 38/1 บัตรประจำาตัวสีต่างๆ 
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ 
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5.3 ความเป็นอยู่ในประเทศไทย

ภาษา และการเข้าร่วมพิธีกรรม: แรงงานที่ตากพูดไทยได้น้อยที่สุด

ความสามารถในการพูดภาษาไทย มีความแตกต่างกันไปในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ ในกลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่า จังหวัดที่พูดภาษาไทยได้น้อยที่สุดคือจังหวัดตาก มีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่พูด

ภาษาไทยได้ ทั้งนี้เพราะลักษณะการย้ายเข้ามาทำางานในจังหวัดนี้ เป็นการเข้าออกง่ายและเป็นลักษณะไปๆ 

มาๆ ยังคงติดต่อกับประเทศต้นทางอยู่ ที่ตั้งของชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนชายแดน การพัฒนาขององค์กรเอกชน 

หลายแห่งได้ให้ความสำาคัญกับการใช้ภาษาพม่า ในการช่วยเหลือดูแลแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ทำาให้ไม่จำาเป็น

ต้องใช้ภาษาไทยมากเท่ากับจังหวัดอื่น สำาหรับจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ หรือในกรุงเทพฯ เอง แรงงานข้ามชาติ

พม่าสามารถพูดภาษาไทยได้มากกว่าจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว 

การเข้าร่วมกจิกรรมเชงิวฒันธรรม: แรงงานจากกมัพชูาและลาวเข้าร่วมกจิกรรมวฒันธรรมมากกว่า

แรงงานจากพม่า

การเขา้รว่มกจิกรรมเชงิวฒันธรรมเปน็เสมอืนดชัน ีทีจ่ะแสดงถงึการผสมผสานหรอืบรูณาการชวีติความ

เปน็อยูเ่ขา้กบัคนไทย ผลการศกึษา พบวา่ สำาหรบัแรงงานขา้มชาตพิมา่ มกีารใชช้วีติในมติดิงักลา่วมาแลว้นอ้ย 

กลา่วไดว้า่แรงงานขา้มชาตสิว่นหนึง่ซึง่อาจถอืวา่ไมม่ากนกัไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางสงัคมกบัคนไทย แตก่เ็ฉพาะ

ในจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติด้วยกันอาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่เท่านั้น เช่น ระนอง และสมุทรสาคร จังหวัดอื่นๆ 

การผสมกลมกลนืทางวฒันธรรม หรอืการใชช้วีติในมติทิางวฒันธรรม ถอืไดว้า่มนีอ้ยมาก ยิง่กวา่นัน้ การใชช้วีติ

ในมิติทางวัฒนธรรมของเชื้อชาติตนเอง ก็ยังถือว่ามีน้อยมากเช่นกัน ในทุกๆ จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระนอง หรือ

สมุทรสาครก็ตาม ในทางตรงกันข้ามสำาหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว การเข้าร่วม

กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ถือได้ว่ามีมากกว่าแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าอย่างเห็นได้ชัด 

การปรึกษาปัญหาและการขอความช่วยเหลือ: แรงงานที่ตากรับความช่วยเหลือจากคนไทยน้อยที่สุด

แรงงานขา้มชาตจิากประเทศพมา่สว่นใหญไ่มไ่ดร้บัคำาปรกึษาปญัหาหรอืไดร้บัความชว่ยเหลอืจากคนไทย

มากนัก โดยเฉพาะในจังหวัดตาก หรือแม้แต่ในระนองและสมุทรปราการเอง การให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือ

จากคนไทยมีมากในสุราษฎร์ธานีกว่าจังหวัดอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชาและลาวแล้ว  

ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีมากกว่า 

5.4 ความพงึพอใจในชวีติและสิง่แวดล้อม: แรงงานในกรงุเทพฯ และสมทุรปราการ

พอใจในรายได้มากที่สุด

การศึกษาครั้งนี้ได้ถามถึงความพึงพอใจในชีวิตและสิ่งแวดล้อมของแรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ามาอยู่และ

ทำางานในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ความพึงพอใจดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน 6 มิติ ได้แก่ ความพึงพอใจในที่อยู่

อาศัย รายได้ สุขภาพ การทำางาน เพื่อนร่วมงาน และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนไทย ผลการสำารวจ พบว่า 

แรงงานขา้มชาตทิัง้สามเชือ้ชาต ิสว่นใหญม่คีวามพอใจกบัรายไดท้ีไ่ดร้บั โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาตพิมา่ทีท่ำางาน

อยู่ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ แต่แรงงานเหล่านี้จะมีความพอใจกับที่อยู่อาศัยน้อยที่สุด เนื่องจากใน 
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เมืองใหญ่เช่นนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการพักอาศัยมีราคาแพง ส่งผลให้แรงงานต้องอยู่กันอย่างแออัด หรืออยู่อาศัย

ตามที่โรงงานหรือสถานประกอบการจัดไว้ให้ 

การรับรู้ด้านสิทธิและความคุ้มครอง: แรงงานลาวพอใจกับการรับรู้เรื่องสิทธิมากที่สุด 

โดยทั่วไปแรงงานข้ามชาติจากพม่าและกัมพูชา ส่วนใหญ่มีความรู้สึกบ่งบอกว่ามีการรับรู้ด้านสิทธ ิ

และความคุ้มครองน้อย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ตาก และระนอง ซึ่งต่างจากแรงงานลาวซึ่งมี 

ความพอใจเรื่องการรับรู้ด้านสิทธิและความคุ้มครองมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

แรงงานลาวสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีกว่าแรงงานชาติอื่น ประกอบกับความคล้ายคลึงกันทางด้านประเพณี 

และวัฒนธรรมระหว่างไทย-ลาวที่ช่วยสนับสนุนให้แรงงานลาวทำากิจกรรมร่วมกับคนไทยได้อย่างกลมกลืน  

ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันบ่อยครั้ง รวมไปถึงการสื่อสารด้านสิทธิและความคุ้มครองด้วย

การศึกษาของบุตร: ยังต�่ามากแม้ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และตาก

สทิธทิีส่ำาคญัอนัหนึง่ คอืการศกึษาของบตุร ความแตกตา่งในเรือ่งดงักลา่วระหวา่งจงัหวดัตา่งๆ สามารถ

มองเห็นได้อย่างชัดเจน การศึกษาบุตรของแรงงานข้ามชาติลาว มีปัญหาน้อยที่สุด คือกว่าร้อยละ 90 สามารถ

เขา้ถงึการศกึษาได ้การศกึษาของบตุรของแรงงานขา้มชาตกิมัพชูา กวา่รอ้ยละ 80 กไ็มม่ปีญัหาเรือ่งการเขา้ถงึ

การศกึษาเชน่กนั แตแ่รงงานขา้มชาตจิากประเทศพมา่ในบางจงัหวดั การเขา้ถงึการศกึษาของบตุรยงัเปน็ปญัหา

อยู่มาก คือ ในสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และตาก บุตรอายุ 5 ปีขึ้นไปของแรงงานข้ามชาติ ได้รับการศึกษา 

มีอยู่ในอัตราต่ำามาก คือ เพียงร้อยละ 11, 22 และ 37 ตามลำาดับเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ปกครอง 

บางคนไม่ต้องการให้บุตรเรียนในประเทศไทย เพราะต้องการให้บุตรกลับไปเรียนที่ประเทศพม่ามากกว่า  

โดยจากงานวิจัยของ Thu (2006) พบว่า การศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่ามี 3 ประเภท 

คือ (1) เรียนในประเทศพม่า (2) เรียนในระบบของไทย และ (3) เรียนในโรงเรียนสำาหรับเด็กอพยพซึ่งก่อตั้ง

โดย NGOs นอกจากนี้ผลจากการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของบุตร ประกอบด้วย 

อุปสรรคด้านที่พักอาศัย/ชุมชน ปัญหาด้านโรงเรียน และนโยบายและระบบของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ข้อค้นพบ OEC ที่ระบุว่าอุปสรรคสำาคัญมาจากครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนเอง (ILO & OEC, 2006)

ความสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: แรงงานที่ระนองมีความสุขและความรู ้สึก 

ปลอดภัยน้อยที่สุด

ความแตกตา่งระหวา่งเชือ้ชาต ิเรือ่งความพอใจในดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ สามารถเหน็

ได้อย่างชัดเจน แรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว กว่าร้อยละ 90 มีความพอใจในเรื่องนี้มากหรืออย่าง

นอ้ยกป็านกลาง ซึง่ตา่งจากแรงงานขา้มชาตพิมา่จากจงัหวดัระนอง และในกรงุเทพฯ เองทีม่คีวามรูส้กึปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด สำาหรับความรู้สึกว่าคนในครัวเรือนของตนมีความรู้สึกมีความสุขในระดับใด 

แรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว รายงานว่ามีความสุขที่สุดมากถึงร้อยละ 47 ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อชาต ิ

ที่มีความสุขมากที่สุด ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบแรงงานข้ามชาติพม่ากับกัมพูชา แรงงานข้ามชาติกัมพูชา  

โดยเฉพาะในจังหวัดตราด ก็มีความสุขมากกว่าแรงงานพม่า และเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มพม่าด้วยกัน แรงงาน

ข้ามชาติพม่าในจังหวัดระนองดูจะมีความสุขน้อยที่สุด ในด้านความรู้สึกว่าคนในครัวเรือนมีความปลอดภัย 



150 ประชากรและสังคม 2554

ในชีวิตและทรัพย์สิน ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติก็เป็นเช่นเดิมกล่าวคือ แรงงานลาวมีความรู้สึกปลอดภัย

มากที่สุด รองลงมาได้แก่แรงงานกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดตราด แรงงานพม่ามีความรู้สึกปลอดภัยน้อยที่สุด 

และจังหวัดที่มีความรู้สึกปลอดภัยน้อยที่สุดก็ได้แก่ระนองเช่นเดียวกัน

ความต้องการทีจ่ะอยู่ในประเทศไทยถาวร: แรงงานลาวในภาคอสีานกว่าครึง่หนึง่ต้องการอยูป่ระเทศไทย

ตลอดไป

จากการสำารวจปรากฏวา่ แรงงานขา้มชาตบิางสว่นซึง่อาจมจีำานวนไมม่ากนกั มคีวามตอ้งการทีจ่ะอยูใ่น

ประเทศไทยตลอดไป กล่าวคือ แรงงานพม่าที่คิดจะอยู่ในประเทศไทยตลอดไป ส่วนใหญ่มีไม่ถึงร้อยละ 20  

ยกเว้นในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 24) และที่สมุทรสาคร (ร้อยละ 21) จังหวัดที่แรงงานข้ามชาติพม่าคิดจะอยู่ใน

ประเทศไทยน้อยที่สุด คือ สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น สำาหรับแรงงานจากกัมพูชาที่คิดจะอยู่ใน

ประเทศไทยตลอดไปมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น เป็นที่น่าบันทึกเป็นอย่างยิ่งว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศ

สปป.ลาว มีแนวโน้มที่จะอยู่ในประเทศไทยตลอดไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52) ข้อค้นพบในจังหวัดเหล่านี้

มีความสำาคัญกับนโยบายการใช้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งแม้ส่วนใหญ่จะกลับประเทศ แต่มีอีก 

ส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรที่คิดจะอยู่ในประเทศไทย นโยบายที่จะรองรับความเป็นไปได้ดังกล่าว  

ด้วยความเข้าใจในวิถีชีวิตแรงงานเหล่านี้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวที่จะมีแรงงานข้ามชาติเหล่านี้อย่างน้อย 

ส่วนหนึ่งอยู่ร่วมกับคนไทยในประเทศตลอดไป ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ประเด็นสำาคัญเหล่านี้ 

ควรจะได้มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งเพิ่มขึ้นต่อไป

6. สรุป

แรงงานข้ามชาตินับเป็นกำาลังแรงงานส่วนหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบ 

การกระจายตวัและลกัษณะของแรงงานขา้มชาตมิคีวามแตกตา่งกนัหลากหลายในพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั ซึง่ผนัแปร

ไปตามลักษณะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประวัติการตั้งถิ่นฐานและการใช้แรงงานตามอาชีพที่มีความต้องการ

ในประเทศไทย โดยภาคการผลิตที่มีแรงงานข้ามชาติทำางานอยู่มากประกอบด้วย ภาคการประมงและประมง

ตอ่เนือ่ง กจิการเกษตรและปศสุตัว ์กจิการกอ่สรา้ง และผูร้บัใชภ้ายในบา้น แรงงานขา้มชาตสิว่นใหญเ่ปน็แรงงาน

วัยหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยเจริญพันธุ์ มีแรงงานข้ามชาติจำานวนมากที่อยู่กับคู่ครอง และในเวลา

เดียวกันก็มีแรงงานข้ามชาติในสัดส่วนที่สำาคัญที่ยังเป็นโสด แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เดินทางเข้ามาทำางานตั้งแต่

อายุยังน้อย และมักทำางานที่ใช้แรงงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ ดังนั้นจึง พบว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ 

มีการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก และแรงงานกลุ่มนี้ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในด้านข้อจำากัดในการใช้ภาษาไทย  

รายได้เฉลี่ยของแรงงานข้ามชาติค่อนข้างต่ำา แต่ พบว่า แรงงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับรายได้ที่ได้รับ
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แรงงานขา้มชาตโิดยเฉลีย่มรีะยะเวลาอยูใ่นประเทศไทยมาแลว้ 4 - 5 ป ีแรงงานสว่นใหญม่ปีระสบการณ์

การโยกย้ายที่ทำางานกันพอสมควร หลายคนเคยเดินทางไปกรุงเทพฯ และที่สำาคัญแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ 

มีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยซึ่งเอื้ออำานวยให้การย้ายถิ่นสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า มีแรงงานข้ามชาติ 

เป็นส่วนน้อยที่ต้องการที่จะอยู่ในประเทศไทยตลอดไป โดยเฉพาะแรงงานพม่าและกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มี 

ความต้องการที่จะอยู่ในประเทศไทยตลอดไป ซึ่งแตกต่างกับแรงงานลาวที่กว่าครึ่งต้องการที่จะตั้งถิ่นฐาน 

ในประเทศไทย

สดัสว่นของแรงงานขา้มชาตทิีจ่ดทะเบยีนแตกตา่งกนัไปตามจงัหวดัทีแ่รงงานตัง้ถิน่ฐาน โดยสรุาษฎรธ์านี

เปน็จงัหวดัทีม่สีดัสว่นแรงงานขา้มชาตมิเีอกสารในการทำางานมากทีส่ดุ และตากเปน็จงัหวดัทีม่สีดัสว่นแรงงาน

ข้ามชาติมีเอกสารในการทำางานน้อยที่สุด ความสามารถในการใช้ภาษาก็มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 

เช่นเดียวกัน โดยตากเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนแรงงานข้ามชาติพูดภาษาไทยได้น้อยที่สุด ในขณะที่การใช้ชีวิต 

ที่ผสมกลมกลืนกับชุมชนไทยมีความแตกต่างกันไปตามสัญชาติของแรงงาน โดยแรงงานข้ามชาติพม่ามีมิติ 

การเข้าร่วมสังคมและการประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับชุมชนไทยค่อนข้างน้อย

ความแตกต่างและความหลากหลายในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ในบทความน้ี สอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัยของ Pearson, et al., (2006) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่  

รปูแบบการทำางาน การอยูอ่าศยั การศกึษาของบตุร และการไดร้บัสทิธแิละความคุม้ครองของแรงงานขา้มชาติ

ทีม่คีวามหลากหลายแตกตา่งกนัไปตามกลุม่อาชพีตา่งๆ ในขณะเดยีวกนัการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัระบบฐาน

ข้อมูลแรงงานข้ามชาติของกฤตยา (2547) ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในระบบการจัดเก็บข้อมูล

แรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจำากัดที่แตกต่างกันในแต่ละ

พื้นที่ 

กลา่วไดว้า่ ขอ้คน้พบในบทความนี ้สามารถเปน็พืน้ฐานในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งถงึสภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในบริบททางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และเป็น

ขอ้มลูสำาคญัในการวางแผนการดำาเนนินโยบายของทัง้ภาครฐัและการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหม้คีวามเหมาะสม

กับลักษณะประชากรไทยยิ่งขึ้น เช่น นโยบายด้านสุขภาพ การศึกษา การคุ้มครองด้านสวัสดิการแรงงานและ

มาตรการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเพิ่มอายุการจดทะเบียน

มากกว่า 2 ปี 2 ครั้ง และพิจารณาการจดทะเบียนเฉพาะจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรและ

ดูแลการย้ายถิ่นต่อเนื่องภายในประเทศไทยของแรงงานเหล่านี้ด้วย 
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การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิง 

ในประเทศไทย1

Development of Women’s Well - being in Thailand

สุชาดา ทวีสิทธิ์  Suchada Thaweesit 2

บทคัดย่อ

บทความนี้ นำาเสนอสถานการณ์สุขภาวะของผู้หญิงในสังคมไทย และวิเคราะห์ช่องว่างในขบวนการพัฒนาผู้หญิงที่ผ่านมา  
ผู้เขียนนำาเสนอว่า นอกเหนือจากปัจจัยทางชีววิทยาและจิตวิทยาแล้ว ประสบการณ์ชีวิตในแต่ละด้านของผู้หญิง ยังถูกกำากับด้วย
โครงสรา้งจากภายนอก อนัประกอบดว้ย เศรษฐกจิ การเมอืง และอำานาจของวฒันธรรมแบบชายเปน็ใหญ ่ทีส่ำาคญั พบวา่ การทำางาน
ของโครงสร้างภายนอกดังกล่าว ทำาให้สังคมไทยเต็มไปด้วยมายาคติและอคติต่อผู้หญิง มายาคติและอคติเหล่านั้นเหนี่ยวรั้ง 
ความก้าวหน้าของผู้หญิง ทำาให้ผู้หญิงเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมและทรัพยากร และเข้าไม่ถึงสุขภาวะที่พวกเธอควรได้รับ สุดท้าย 
ผู้เขียนนำาเสนอกรอบแนวคิดที่จะช่วยปิดช่องว่างของขบวนการทำางานพัฒนาผู้หญิง โดยให้ความสำาคัญกับงานในสามด้าน ได้แก่  
การมุ่งทำาให้ผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลเกิดความเข้มแข็งด้านในและมองเห็นคุณค่าของตัวเอง การสร้างขบวนการผู้หญิงให้มีพลัง 
และการปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมสำาหรับคนทุกกลุ่ม

Abstract

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

1 ข้อมูลที่ใช้เขียนบทความนำามาจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการจัดเวทีเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนองค์กรผู้หญิงกว่า 50 องค์กร 
เพื่อจัดทำาแผนงานสุขภาวะผู้หญิง ภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2552  
ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแผนงานนี้

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นำาเรื่อง

คำาว่า “สุขภาวะ” หมายถึง การมองภาวะความสุขใน 4 มิติ ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ สังคม และ 

จิตวิญญาณ (ปัญญา) การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิง หมายถึง การสร้างประสบการณ์ชีวิตเชิงบวก 4 ด้าน ดังกล่าว

ให้เกิดข้ึนแก่ผู้หญิง การท่ีผู้หญิงจะมีประสบการณ์ชีวิตเชิงบวกท้ัง 4 ด้านได้ ผู้หญิงต้องได้รับโอกาสในการเข้าถึง 

ทรพัยากรและบรกิารสาธารณะอยา่งเปน็ธรรม อกีทัง้การไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่สมอภาค ปลอดภยั 

สามารถบรรลเุปา้หมายในชวีติของตนเองได ้รูส้กึมคีณุคา่ มตีวัตน มศีกัยภาพ มคีวามพงึพอใจในชวีติของตนเอง 

และมีความสุข ส่วน “ภาวะความเป็นธรรมทางสังคม” ของผู้หญิง หมายถึง ภาวะความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ที่ผู้หญิงปราศจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการมีร่างกายเป็นผู้หญิง หรือ 

อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณี บทความนี้นำาเสนอสถานการณ์ จุดเปลี่ยน และช่องว่างของการพัฒนา 

ผู้หญิงในสังคมไทยในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งนำาเสนอแนวทางการพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต 

ประเทศไทยมีประชากรมากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง เรามีผู้หญิงร้อยละ 50.9 หรือประมาณ 33.3 ล้านคน 

อย่างไรก็ตามความจำาเป็นในการพัฒนาผู้หญิงไม่ได้มาจากเหตุผลที่ว่า เรามีผู้หญิงในจำานวนมากกว่าผู้ชาย  

แต่เป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้หญิงหลายกลุ่มและจำานวนมากในประเทศไทย ยังเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมและ

ความเสมอภาคทางสังคม ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาผู้หญิงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมานาน 

โดยนับย้อนหลังไปได้ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) จนถึงปัจจุบัน

นี ้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยงัคงเขยีนระบุใหก้ารพัฒนาผูห้ญงิ

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 

ขณะนี้เราอยู่ในช่วงแผนพัฒนาผู้หญิงระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2554) มีการ 

ปรับแผนทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆ ของผู้หญิงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะขับเคลื่อนโดย

รฐัหรอืโดยองคก์รพฒันาเอกชน วธิกีารพฒันาผูห้ญงิในสงัคมไทยไมไ่ดแ้ตกตา่งไปจากแนวทางการพฒันาผูห้ญงิ

ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นั่นก็คือ พยายามรวมผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลัก ที่มุ่ง 

ก้าวไปสู่สังคมที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จึงมักเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนในการสร้างงาน สะสมทุน สร้างสินค้า  

ขายบริการ ขายแรงงาน และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

การพฒันาผูห้ญงิในสงัคมไทยยคุสมยัใหม ่มาจากมมุมองของผูก้ำาหนดนโยบายพฒันาประเทศทีว่เิคราะห์

กนัวา่ ในอดตีผูห้ญงิมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศนอ้ย อกีทัง้เปน็กลุม่ดอ้ยโอกาสทีย่งัไมไ่ดร้บัประโยชนจ์าก

กระบวนพัฒนาประเทศ จึงวางแผนนำาผู้หญิงมาเป็นกลุ่มเป้าหมายตรงของการพัฒนา เพราะเชื่อว่าการพัฒนา

ในทิศทางนี้ ผู้หญิงน่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาอย่างเต็มที่ สิ่งแรกที่รัฐทำาคือ ส่งเสริมผู้หญิงให้ได้

รับการศึกษา สร้างงาน และผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้สนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น อีกทั้งสร้างโครงการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับบทบาทตามประเพณี

ของผู้หญิง

ผลที่เกิดตามมาจากการพัฒนาในแนวทางนี้ คือ ผู้หญิงถูกจัดวางไว้เป็นกลุ่มแม่บ้านในโครงการพัฒนา

หมูบ่า้น เนน้ใหเ้ปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัในกจิกรรมวางแผนครอบครวัและการคมุกำาเนดิ ตอกย้ำาใหผู้ห้ญงิทำาบทบาท

แม่ อย่างเข้มแข็ง เช่น เป็นผู้ดูแลสุขภาพอนามัยของทารกและเด็ก ทำาการช่างน้ำาหนักเด็ก เรียนรู้การทำาอาหาร

เสริมให้เด็ก ดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน สร้างกลุ่ม 
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แม่บ้านและพัฒนาอาชีพให้ เพื่อให้งานของผู้หญิงช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือน เป็นต้น กระนั้นพบว่า โครงการ

พัฒนาผู้หญิงตามแนวทางนี้เป็นเพียงโครงการชายขอบ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ

กับโครงการพัฒนาด้านอื่นของรัฐ 

นกัสตรนียิมพากนัวจิารณว์า่ การมุง่ใหผู้ห้ญงิเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาตามแนวทางนี ้ตอกย้ำาบทบาท

หน้าที่ตามประเพณีของผู้หญิง คือ การเป็นแม่และเมีย ส่วนการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าร่วมในตลาดแรงงาน  

ได้ละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยดำารงอยู่ในฐานะผู้ผลิตของครัวเรือนเคียงคู่กับผู้ชายมาตลอด เนื่องจาก 

ผู้หญิงจำานวนมากทำางานในไร่นา และจำานวนหนึ่งเป็นแม่ค้าในตลาดหาเงินเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกัน 

การทำางานดูแลความเรียบร้อยของบ้านและการเลี้ยงลูก ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของครัวเรือนทั้งทางตรงและ 

อ้อม การมุ่งให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงงานในภาคเศรษฐกิจแบบทางการ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ

หัตถกรรมให้แก่ผู้หญิงในหมู่บ้าน เช่น ทอผ้า เย็บจักร ทำาจักสาน ทำางานฝีมืออื่นๆ ฯลฯ จึงเป็นการกดดันให้ 

ผู้หญิงต้องทำางานหนักขึ้นเป็นสองเท่า 

นักสตรีนิยมยังวิจารณ์อีกว่า ตัวแบบการพัฒนาที่ทำากันมา ถูกครอบงำาจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่  

จึงมุ่งเน้นให้ผู้หญิงปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับการพัฒนากระแสหลัก ในขณะที่เงื่อนไขทางประเพณี

วัฒนธรรมตลอดจนความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็นชาย อันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการสร้าง

ความก้าวหน้าและความเสมอภาคให้กับผู้หญิงยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงเห็นความจำาเป็นที่ต้องกระตุ้นให้ผู้หญิง

เองและคนในสงัคมเหน็รว่มกนัวา่ ความไมเ่สมอภาคระหวา่งหญงิชายเปน็ปญัหาใหญข่องสงัคมไทยทีต่อ้งไดร้บั

การแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่น โดยตอ้งมกีารตรวจสอบ ถอดรือ้ และบม่เพาะความคดิความเชือ่เกีย่วกบัความเปน็หญงิ

และความเป็นชายกันใหม่เลยทีเดียว

สถานการณ์ปัจจุบันของผู้หญิงในสังคมไทย

สถานการณ์ด้านกฏหมายและนโยบาย

การทำางานประเด็นผู้หญิงในประเทศไทยเริ่มต้นจาก การเคลื่อนไหวเพื่อขยายแนวคิดเรื่องสิทธิผู้หญิง

และความเสมอภาคระหวา่งหญงิชาย หลงัจากนัน้เครอืขา่ยองคก์รผูห้ญงิผลกัดนัใหป้ระเทศไทยรบัรองอนสุญัญา

ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ โดยใน พ.ศ. 2528 รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบรรณ 

ตอ่อนสุญัญานี ้นบัแตน่ัน้เปน็ตน้มา รฐัไทยเกดิความตืน่ตวัและตระหนกัถงึความจำาเปน็ในการกำาหนดมาตรการ 

กฏหมาย และนโยบายระดับชาติ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและขจัดการเลือกปฏิบัติที่มีต่อผู้หญิงอย่างเข้มแข็ง

มากขึ้น องค์กรผู้หญิงยังทำางานต่อเนื่องร่วมมือกันผลักดันรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำาคัญต่อความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 ที่เครือข่ายองค์กรผู้หญิงมีส่วนร่วม 

ร่างจึงกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ประกาศเจตนารมย์ชัดเจนว่า “คนทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ยังคงบัญญัติความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติอัน

เนื่องมาจากเพศไว้ในมาตรา 30 และในมาตรา 52 ระบุให้ผู้หญิงได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากรัฐ  

ใหผู้ห้ญงิมชีวีติอยูโ่ดยปราศจากการถกูกระทำาความรนุแรงและไมถ่กูเลอืกปฏบิตัดิว้ยความไมเ่ปน็ธรรมทัง้มวล 

อีกทั้งให้ผู้หญิงได้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูในกรณีที่ประสบเหตุความรุนแรงและความไม่เป็นธรรม ที่สำาคัญเมื่อ 
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พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้จัดตั้งหน่วยงานสำาคัญระดับชาติ คือ สำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว เพื่อให้ผลักดันงานด้านการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า

ของผู้หญิง มีการร่วมมือกับภาคประชาสังคมเสนอร่างพระราชบัญญัติความเสมอภาคหญิงชาย ส่วนใน 

ภาคประชาสังคมมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานในประเด็นผู้หญิงจำานวนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ

ความก้าวหน้าของผู้หญิง 

ถึงปัจจุบันมีกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้หญิงผ่านการเห็นชอบของฝ่าย

นิติบัญญัติ ส่วนกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้หญิงได้รับการแก้ไข อาทิ 

กฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งสทิธใินทรพัยส์นิของคูส่มรส พระราชบญัญตัคิวามรนุแรงในครอบครวั พระราชบญัญตัเิรือ่ง

การใชน้ามสกลุ และการใชค้ำานำาหนา้ชือ่ พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์วธิกีารพจิารณา

คดีอาญาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศในกระบวนการยุติธรรมได้รับการปรับปรุงให้มีความละเอียดอ่อนต่อผู้หญิงที่เป็น 

ผู้เสียหายมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญา มาตรา 276 ให้การข่มขืนภริยาของตัวเองเป็น 

การกระทำาที่มีความผิด และแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 180 วัน เป็นต้น

สถานการณ์ด้านความเสมอภาคทางสังคม

ทีผ่า่นมา ถงึแมว้า่การผลกัดนัประเดน็ความเสมอภาคทางสงัคมใหผู้ห้ญงิประสบความสำาเรจ็ชา้ เนือ่งจาก

ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากกระแสความคิดแบบเก่า แต่การผลักดันขององค์กรผู้หญิงภาคประชาสังคมและ

การได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบางส่วน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ผู้หญิงในสังคมไทย

หลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงมีโอกาสด้านการศึกษาทุกระดับและทุกสาขากว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ผู้หญิง 

มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ ได้รับการยอมรับเข้าสู่อาชีพที่เคยถูกปิดกั้น ได้แก่ อาชีพ 

ผู้พิพากษา แพทย์ ตำารวจ วิศวกร เป็นต้น หน่วยงานราชการมีการจ้างงานผู้หญิงในสัดส่วนที่ดีขึ้นเมื่อ 

เปรียบเทียบกับชาย ด้านการเมือง พบว่า การได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่นดีขึ้น มีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเพิ่มขึ้น 

สถานการณ์ด้านสุขภาวะ

กระนัน้กต็าม การเขา้ถงึสทิธติามกฎหมาย ความเสมอภาค ความเปน็ธรรม รวมทัง้โอกาสทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และการเมอืง ของผูห้ญงิ ยงัเตม็ไปดว้ยอปุสรรคขวากหนาม ทัง้อปุสรรคทีม่าจากวธิคีดิของตวัผูห้ญงิเอง

และของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กำาหนดนโยบาย ผู้ร่างกฎหมาย ผู้นำานโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ 

ผูใ้หบ้รกิารสาธารณะดา้นตา่งๆ คนเหลา่นีย้งัมสีว่นนอ้ยทีเ่ปลีย่นแปลงตวัเองเกีย่วกบัความคาดหวงัและทศันคติ

ที่มีต่อผู้หญิง ในขณะที่จำานวนมากยังคงใช้มุมมองและความคุ้นชินแบบเดิมๆ ในการตัดสินผู้หญิง ดังนั้น 

เมื่อทบทวนสถานการณ์สุขภาวะของผู้หญิงในแต่ละมิติอย่างละเอียดรอบด้าน เราจึงยังคงพบเห็นผู้หญิง 

จำานวนมากที่ยังเผชิญอยู่กับปัญหาเดิมๆ ที่ยังแก้ไขไม่ได้ อีกทั้งยังมีปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของ 

การพัฒนาที่ไม่สมดุลอีกด้วย ซึ่งขอกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะผู้หญิงในมิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม  

จิตวิญญาณ (ปัญญา) โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
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1) มิติร่างกาย 

ด้านสุขภาพ พบว่า อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง ผู้หญิงเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และมีอายุ

ขยัเฉลีย่ยนืยาวขึน้ ในประเทศไทย พบวา่ ผูช้ายมอีตัราตายสงูกวา่ผูห้ญงิในทกุกลุม่อาย ุโดยเฉพาะในวยัแรงงาน

ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชายเกือบ 10 ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิง

อยู่ที่ 74.5 ปี ส่วนผู้ชาย 65.0 ปี (สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2551) การมีอายุยืนยาวของ

ผูห้ญงิในดา้นหนึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการเอาใจใสท่ีด่ขีึน้ของรฐัในการจดับรกิารสขุภาพอนามยัแมแ่ละเดก็และอืน่ๆ 

อย่างไรก็ตามอาจหมายถึงว่าผู้หญิงต้องผ่านประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ยาวนานกว่าผู้ชาย 

(สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2551) ในขณะเดียวกัน การมีอายุยืนยาวย่อมทำาให้ผู้หญิงต้อง

ตกอยูในฐานะผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว หรือคู่สมรสที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือทุพลภาพ และผู้หญิงวัยกลางคน 

ยังเสี่ยงกับปัญหาสุขภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะการหมดประจำาเดือน

ขณะเดียวกัน ผู้หญิงยังเผชิญปัญหาสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พบว่า  

การสูญเสียสุขภาวะทางกายของผู้หญิงนั้นมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงอยู่กับความเป็นผู้หญิง นั่นคือ  

ความเปราะบางของสรรีะทางธรรมชาต ิบวกกบัความเปราะบางทีส่งัคม - วฒันธรรมสรา้งขึน้ ผูห้ญงิถกูคาดหวงั

ให้ต้อง อ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นผู้ตาม เป็นผู้ดูแลคนอื่น อดทน เชื่อฟัง ไม่ดื้อ และต้องไม่เดียงสาในเรื่องเพศ 

ในขณะที่ผู้ชายถูกคาดหวังให้ต้องเข้มแข็ง เป็นผู้นำาในทุกเรื่อง รวมทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ หรือแม้

กระทัง่สงัคมหลอ่หลอมใหผู้ช้ายใชค้วามรนุแรงในการแกป้ญัหา เปน็ตน้ ทำาใหเ้มือ่ผูห้ญงิกา้วเขา้สูค่วามสมัพนัธ์

กับผู้ชาย ผู้หญิงจึงมักอยู่ในฐานะด้อยอำานาจกว่าชาย 

ตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมทางเพศและการหล่อหลอมความเป็นหญิง - ชายแบบนี้ 

ไดแ้ก ่ผูห้ญงิไมก่ลา้พดูคยุตอ่รองเรือ่งการคมุกำาเนดิ หรอืตอ่รองการใชว้ธิกีารปอ้งกนัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์

กับคู่ของตน ข้อมูลการวางแผนครอบครัวบ่งชี้ว่า ผู้หญิงเป็นผู้รับภาระหลักในการใช้อุปกรณ์คุมกำาเนิด  

วิธีคุมกำาเนิดที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ การรับประทานยาเม็ดคุมกำาเนิด (ร้อยละ 45.26) รองลงมา

เปน็การทำาหมนัหญงิ (รอ้ยละ 32.84) และการใชย้าฉดีคมุกำาเนดิ (รอ้ยละ 15.24) ซึง่ทัง้สามวธิสีง่ผลขา้งเคยีง

ต่อสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง ในขณะที่พบว่าวิธีคุมกำาเนิดโดยผู้ชาย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย

และการทำาหมนัชายมใีนสดัสว่นทีน่อ้ยมาก (รอ้ยละ 1.54 และรอ้ยละ 1.15 ตามลำาดบั) (Office of Women’s 

Affairs and Family Development & UNDP, 2008) 

ดงันัน้ผูห้ญงิจำานวนหนึง่จงึตอ้งเผชญิกบัปญัหาการตัง้ครรภโ์ดยยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะมลีกู และการตัง้ครรภท์ี่

ไม่พร้อม นำาพาผู้หญิงไปสู่ปัญหาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการทำาแท้งที่ไม่ปลอดภัย เพราะการทำาแท้งใน

ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายทำาได้ใน 2 เงื่อนไขเท่านั้น คือ ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน และการตั้งครรภ์ที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของแม่ ผู้หญิงในประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสูงเนื่องมาจากไม่

ไดร้บัความรว่มมอืจากผูช้ายในการใชอ้ปุกรณค์มุกำาเนดิ ทำาใหอ้ตัราการทำาแทง้มสีงูตามไปดว้ย โดยพบในสดัสว่น 

19.54 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน (Office of Women’s Affairs and Family Development & UNDP, 

2008) ที่สำาคัญพบว่า เมื่อมีปัญหาการทำาแท้ง ผู้หญิงกลายเป็นฝ่ายที่ถูกสังคมลงโทษโดยการประณามว่าเป็น

แม่ใจยักษ์หรือแม่ใจร้ายฆ่าลูกตนเอง ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องถูกตีตราใดๆ จากสังคม
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ประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันติดตามมาด้วยปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทำาแท้งที่ปลอดภัย ยังเป็น

ปญัหาใหญท่ีค่กุคามสขุภาวะของหญงิไทย สาเหตกุารทำาแทง้สว่นใหญม่าจากความไมพ่รอ้มทางเศรษฐกจิและ

สังคม แต่กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้แพทย์จัดบริการให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมด้วยสาเหตุนี้  

การท้องไม่พร้อมและการยังคงกฏหมายห้ามการทำาแท้งไว้ นำาไปสู่ปัญหาจำานวนแม่วัยรุ่น เร็วๆ นี้ พบว่า  

หญิงต้ังครรภ์ท่ีเป็นวัยรุ่นมีแนวโน้มสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา สถิติการคลอดในปี พ.ศ. 2552 

บง่ชีว้า่มเีดก็และวยัรุน่คลอดลกูจำานวน 122,736 คน หรอืประมาณ 336 คนตอ่วนั เปน็เดก็หญงิทีอ่ายตุ่ำากวา่ 

15 ปี จำานวนประมาณ 3,000 คนต่อปี และเป็นการคลอดของวัยรุ่นที่มีอายุน้อยลง คือ อายุ 15 - 17 ปี  

(เบญจพร ปัญญายง, 2554) ในทางการแพทย์ พบว่า หญิงที่ตั้งครรภ์ขณะอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นมีความเสี่ยง

ด้านสุขภาพสูง เช่น เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน และการขาดสารอาหาร เป็นต้น 

การท่ีผู้ชายมีอภิสิทธ์ิในเร่ืองเพศสัมพันธ์เหนือผู้หญิง ทำาให้ผู้หญิงเปราะบางต่อการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์  

ถูกข่มขืน และถูกลวนลามทางเพศ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549 มีคดีความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นจาก  

4,896 คดี เป็น 9,653 คดี และการลวนลามทางเพศที่มีผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นเหยื่อถูกรายงานใน 

หนา้หนงัสอืพมิพร์ายวนัถีข่ึน้ มงีานวจิยัศกึษาพบวา่ ผูห้ญงิแตง่งานอายรุะหวา่ง 15 - 49 ป ีถกูสามทีบุตทีำารา้ย

ร่างกายหรือทำาร้ายด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องมีสูงกว่าหนึ่งล้านคน (Office of Women’s Affairs and Family 

Development & UNDP, 2008) งานวิจัยเรื่องความรุนแรงในชีวิตคู่ของ กฤตยา อาชวินิจกุล และคณะ  

ชี้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดที่ศึกษา เคยถูกกระทำารุนแรงทางกายและ

หรือทางเพศจากคู่ของตน (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2546) 

การสำารวจภาวะการเจ็บป่วยระดับประเทศแสดงตัวเลขว่า ผู้หญิงมีอัตราการเจ็บป่วยร้อยละ 21.7  

ซึ่งสูงกว่าผู้ชายที่พบเจ็บป่วยร้อยละ 17.7 ผู้หญิงในชนบทมีอัตราการเจ็บป่วยสูงกว่าผู้หญิงในเมือง (Office of 

Women’s Affairs and Family Development & UNDP, 2008) ข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าสรีระผู้หญิง

เสี่ยงต่อการติดเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าผู้ชาย แต่ผู้หญิงไม่กล้าบอกให้ผู้ชายใช้ถุงยาง

อนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำาให้ผู้หญิงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสัดส่วนการติดเชื้อ 

เอชไอวีระหว่างผู้หญิงและผู้ชายได้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นคืออยู่ที่ 3 ต่อ 1 (United Nations, 2004) จากเดิม 

ที่เป็นอัตรา 7 ต่อ 1 อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีของหญิงมีครรภ์ร้อยละ 1.013 ผู้ชายที่ติดเชื้อ

มีแนวโน้มไม่บอกสถานะติดเชื้อของตนให้ผู้หญิงทราบ (สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ สุรีย์พร พันพึ่ง, 2551) ผู้หญิง

ติดเชื้อประสบปัญหาความยากจน สามีเสียชีวิตไปก่อนหน้าทำาให้ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวตามลำาพัง  

เมือ่ลม้ปว่ยทำางานไมไ่ดข้าดรายได ้และมกัไมไ่ดร้บัการดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง และบางสว่นยงัเขา้ไมถ่งึโครงการ

ให้ยาต้านไวรัสเพราะอุปสรรคกลัวการถูกสังคมรังเกียจ

ปัญหาที่สำาคัญที่สุด คือ ผู้หญิงยังขาดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง  

เพราะถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมที่ทำาให้เกิดอคติหรือมีทัศนะที่เป็นลบต่อเนื้อตัวร่างกายของตัวเองและ 

ตอ่เรือ่งเพศ ผูห้ญงิจงึมกัเกดิความอายไมก่ลา้ไปรบัการตรวจมะเรง็เตา้นม มะเรง็ปากมดลกู และไมก่ลา้ปรกึษา

หรอืไปตรวจเมือ่มปีญัหาตดิเชือ้ในระบบสบืพนัธุ ์ปจัจบุนัพบผูห้ญงิปว่ยเปน็โรคมะเรง็เตา้นม 16.3 ตอ่ประชากร  

3 อ้างอิงจาก http://rh.anamai.moph.go.th/static.htm สืบค้นวันที่ 19 มีนาคม 2552.
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100,000 คน ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ 1.8 ต่อประชากร 100,000 คน และอัตราการตรวจเต้านมของผู้หญิง

อาย1ุ5 - 44 ป ีมรีอ้ยละ 21.7 พบอตัราปว่ยดว้ยโรคมะเรง็ปากมดลกู 20.9 ตอ่ประชากร 100,000 คน อตัรา 

เสยีชวีติจากโรคนีอ้ยูท่ี ่1.4 ตอ่ประชากร 100,000 คน อตัราการตรวจมะเรง็ปากมดลกูของผูห้ญงิอายรุะหวา่ง 

15 - 44 ปี เท่ากับร้อยละ 37.74 

ผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์สูญเสียมดลูกหรือสูญเสียเต้านมเนื่องจากโรคมะเร็ง มีปัญหาด้านจิตใจ 

และความสัมพันธ์กับคู่ชีวิต เช่น ไม่มั่นใจในตนเองเพราะคิดว่าตนเองได้สูญเสียคุณสมบัติความเป็นหญิงไป  

ซึง่โดยทัว่ไปความเปน็หญงิมกัถกูผกูโยงเขา้กบัตวัสญัญะคอืเตา้นมและมดลกู นอกจากนี ้ยงัพบวา่อกีวา่มผีูห้ญงิ 

จำานวนหนึง่เจบ็ปว่ยอนัเนือ่งมาจากภาวะของการทำางานทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ เชน่ การตอ้งนัง่ทำางานอยูใ่นอริยิาบถ

เดมินานๆ การตอ้งกลัน้ปสัสาวะเพราะตอ้งทำางานในสายพานการผลติของโรงงานทำาใหม้อีาการกรวยไตอกัเสบ 

หรอืการสมัผสักบัวตัถหุรอืสารเคมพีษิในขณะทำางาน เชน่ เกษตรกรหญงิทีใ่ชย้าเคมกีำาจดัศตัรพูชื แรงงานหญงิ

ในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่ต้องสัมผัสกับสารปรอทในขณะทำางาน เป็นต้น 

2) มิติจิตใจ 

รา่งกายของผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะแตกตา่งจากผูช้ายโดยเฉพาะในดา้นการเจรญิพนัธุ ์ทำาใหผู้ห้ญงิตอ้งเผชญิ

กับการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาในแต่ละช่วงวัยที่ซับซ้อนแตกต่างไปจากผู้ชาย การเปลี่ยนแปลงสภาวะทาง

ร่างกายจากวัยเด็กถึงวัยสาว และจากวัยสาวจนถึงวัยทองและวัยชรา ผ่านประสบการณ์การมีประจำาเดือน  

การตั้งท้อง การคลอด การให้นม การเลี้ยงดูลูก การหมดประจำาเดือน การร่วงโรยของสังขาร และการเจ็บป่วย 

รวมทัง้การมชีวีติอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขความเสีย่งตา่งๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เชน่ การเผชญิกบัการตกงาน 

เพราะแรงงานหญิงมักเป็นกลุ่มแรกที่จะถูกปลดออกจากงานเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ความหวาดกลัวการถูก

กระทำาความรนุแรงทัง้จากคนในครอบครวัและคนแปลกหนา้ เชน่ ถกูสามทีบุตทีำารา้ย ถกูผูช้ายแปลกหนา้กระทำา

ความรุนแรงทางเพศ หวาดกลัวการถูกข่มขืน 

ประกอบกับการที่ผู้หญิงต้องมีชีวิตอยู่กับความคาดหวังทางสังคมและของครอบครัว ที่ต้องมีหน้าที่ดูแล

คนอื่น ดูแลสมาชิกที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ และดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วย ไม่ว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิง เป็นภรรยา  

เป็นแม่ เป็นลูกสาว เป็นพี่สาว หรือเป็นน้องสาว ภาระอันหนักอึ้งเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้หญิง

อย่างมาก จึง พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงในสังคมไทยในทุกช่วงวัยมีอัตราการเจ็บป่วยทางอารมณ์ เช่น เกิด

ความเครยีด อารมณแ์ปรปรวน หดหู ่เศรา้ เสยีใจ และวติกกงัวลในขัน้รนุแรงถงึขัน้รนุแรงมากสงูกวา่ผูช้าย และ

มแีนวโนม้การเจบ็ปว่ยดา้นจติใจเพิม่สงูขึน้ตามชว่งวยัของผูห้ญงิอกีดว้ย ขอ้มลูการสำารวจสขุภาพจติของคนไทย

ชี้ชัดเจนว่าผู้หญิงมีสุขภาพจิตด้อยลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น หรือเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ นอกจากนี้ 

พบวา่ ผูห้ญงิทีเ่ปน็หวัหนา้ครวัเรอืนมคีวามเสีย่งตอ่การมปีญัหาสขุภาพจติมากกวา่ผูห้ญงิในทีไ่มไ่ดเ้ปน็หวัหนา้

ครัวเรือนในทุกกลุ่มอายุ5 นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่าผู้หญิง

เป็นผู้ป่วยทางจิตเวช รวมทั้งพยายามฆ่าตัวตายในอัตราที่สูงกว่าผู้ชาย

4 อ้างอิงจาก http://rh.anamai.moph.go.th/static.htm สืบค้นวันที่ 19 มีนาคม 2552.
5 สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2551). โครงการสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551. อ้างใน รศรินทร์ เกรย์. (2552). รายงานสุขภาพจิต

คนไทย.
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3) มิติสังคม 

การที่สังคมเชื่อว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายในเชิงความสามารถ สติปัญญา และพละกำาลัง ตลอดจน 

ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงต้องทำาบทบาทแม่และภรรยาเท่านั้น ได้ไปสร้างกลไกที่กีดกันผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงได้เติบโต

อย่างเต็มศักยภาพไว้อย่างซับซ้อนและแนบเนียน ดังนั้นถึงแม้มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น แต่ผู้หญิง 

ยังเข้าสู่ตำาแหน่งการงานในระดับบริหารและระดับการเมืองน้อย นอกจากนี้ทำาให้ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติในเรื่อง

ค่าจ้างและเงินเดือน ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมีรายได้เฉลี่ยจากการทำางานต่ำา อีกทั้งมีโอกาสในการหางานทำาและ 

หรอืไดร้บัการวา่จา้งนอ้ย ทัง้หมดนีส้ง่ผลตอ่ฐานะทางเศรษฐกจิของผูห้ญงิ พบวา่ ผูห้ญงิในสงัคมไทยกำาลงัเผชญิ

กบัปญัหาความยากจนสงูกวา่ผูช้าย และครอบครวัทีม่ผีูห้ญงิเปน็หวัหนา้ครอบครวัเผชญิกบัความยากจนทีร่นุแรง

กว่าครอบครัวที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว6

ผู้หญิงต้องใช้เวลาในชีวติส่วนใหญ่หมดไปกับการทำางานดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน ทำาอาหาร ดูแล

สมาชิก ดูแลสัตว์เลี้ยง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย พบว่า ผู้หญิงใช้เวลาไปกับการทำางานบ้านสูงกว่าผู้ชายถึง

หนึ่งเท่า (อ้างแล้ว 2551) กรณีหญิงแต่งงาน การใช้เวลาหมดไปกับการทำางานบ้าน การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู

สมาชกิใหมจ่นกวา่จะพึง่ตนเองได ้ทำาใหผู้ห้ญงิสญูเสยีโอกาสในการไดพ้ฒันาตวัเอง ตดัขาดจากเครอืขา่ยเพือ่น

ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือยามเกิดปัญหาชีวิต ผู้หญิงหลายคนต้องสละทิ้งความใฝ่ฝันและอนาคตหน้าที่การงาน

ของตนหลังแต่งงาน เพราะความคิดที่ว่าครอบครัว (ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่สามีและลูก) ต้องมาก่อน  

ส่วนความต้องการของตัวเองเอาไว้ทีหลัง เพราะถ้าหากผู้หญิงไม่ปฏิบัติแบบนี้ก็จะถูกประณามว่าเป็นผู้หญิง

เห็นแก่ตัว/เป็นผู้หญิงไม่ดี

ในประเทศไทยมผีูห้ญงิทีอ่ยูใ่นสถานการณเ์ปราะบางหลายกลุม่ดว้ยกนั เรามผีูห้ญงิและเดก็หญงิทีอ่ยูใ่น

อาชพีการคา้บรกิารทางเพศ รวมทัง้ผูห้ญงิทีต่กเปน็เหยือ่ของขบวนการคา้มนษุย ์ซึง่ทัง้หมดเราไมส่ามารถทราบ

ตวัเลขทีแ่ทจ้รงิได ้และเรา พบวา่ ผูห้ญงิในอาชพีบรกิารตามสถานบนัเทงิ คนรบัใชต้ามบา้น และผูห้ญงิทีท่ำางาน

ในภาคเศรษฐกจิทีไ่มเ่ปน็ทางการ เชน่ แรงงานเหมาชว่งจากโรงงาน แมค่า้แผงลอย หาบเร ่ผูห้ญงิกลุม่ชาตพินัธุ์

ต่างๆ ที่ไม่มีสัญชาติหรือไร้รัฐตามแนวชายแดน และหญิงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน กำาลังเผชิญปัญหา 

การเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการสาธารณะหลายอย่างที่รัฐจัดให้กับแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ และ

เราพบว่า มีผู้สูงอายุผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่ตามลำาพังสูงกว่าผู้สูงอายุชาย (อ้างแล้ว 2551) ซึ่งส่งผลต่อการดูแล

สุขภาพของผู้หญิงสูงอายุเอง 

เรามีผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพันครอบครัว ซึ่งสูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากสถานการณ์ 

ความรุนแรง ครอบครัวเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากจนเพราะขาดเสาหลักที่หารายได้ ทำาให้จำานวนหนึ่งต้อง

เดนิทางไปหางานทำาในประเทศมาเลเซยี ผูห้ญงิทีไ่ดร้บัผลกระทบไดพ้ฒันาบทบาทของตนเองจากการเปน็เหยือ่

มาเป็นผู้นำาครอบครัว แต่ยังถูกมองข้ามความสำาคัญในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการสร้างสันติภาพและ 

 

6 สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2551. รายงานความก้าวหน้าของผู้หญิง 
ปี 2551
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ความมั่นคง7 และในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเช่นนี้ เราพบว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมส่งออก เช่น 

สิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนการจ้างแรงงานหญิงสูงถึงร้อยละ 70 ต้องปลดคนงาน

หรอืปดิกจิการ แรงงานหญงิตอ้งตกงานเปน็กลุม่แรกๆ ในขณะทีพ่วกเธอมกัเปน็ผูห้ารายไดห้ลกัของครอบครวั 

จากขอ้มลูการเฝา้ระวงัสถานการณก์ารเลกิจา้งในชว่งวนัที ่1 ม.ค. - 18 ธ.ค. 2551 พบวา่ สถานประกอบ

การปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน 597 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 48,602 คน พื้นที่ที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด  

5 จังหวัดแรกคือ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และตาก ตามลำาดับ 

ส่วนประเภทกิจการ ที่เลิกจ้างมากที่สุด ได้แก่ ผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก รองลงมาคือ การผลิตเครื่องประดับและ

เฟอร์นิเจอร์ ในปีนั้นยังมีแนวโน้มการเลิกจ้างเพิ่มอีกจำานวน 265 แห่ง ลูกจ้างที่จะได้รับผลกระทบประมาณ 

130,480 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้หญิงเป็นแรงงานหลัก8 

เรามีผู้หญิงทั้งในชนบทและเขตเมืองที่ต้องเผชิญกับภาวะความยากจน ตลอดจนได้รับผลกระทบจาก

โครงการพฒันาของรฐัทีท่ำาลายสิง่แวดลอ้มและสขุภาวะ เชน่ ผลกระทบจากมลพษิภาคอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 

การสูญเสียที่ดินเพื่อโครงการพัฒนาของรัฐ สูญเสียแหล่งอาหารธรรมชาติเพราะการสร้างเขื่อน การขยายตัว

ของทุน และการขยายโรงงาน ในขณะเดียวกัน พบว่า ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาการถูก

กระทำาความรุนแรง และปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและระบบสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ก็ยังไม่ได้รับ

การแก้ไขเท่าที่ควร

สุขภาวะของผู้หญิงยังถูกทำาให้ย่ำาแย่หรือแก้ไขได้ช้าจากการกระทำาของสื่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์

ของผู้หญิงที่สื่อนำาเสนอ ที่ผ่านมาสื่อทำาให้การเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการละเมิดสิทธิของผู้หญิง กลายเป็น 

เรื่องที่ปฏิบัติกันได้ เห็นได้จากละครโทรทัศน์หลายเรื่องใช้ภาษาและศิลปะการแสดงที่สร้างภาพลักษณ์ผู้หญิง

ให้ดู อ่อนแอ เจ้ามายา ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ งมงายเรื่องของความรัก เพ้อฝันกับความสัมพันธ์แนวโรแมนติก 

และ ยอมจำานนต่อการถูกกระทำาความรุนแรง เป็นต้น 

ผู้ผลิตสินค้าและนักสร้างสรรค์สื่อโฆษณากำาลังแสวงหาผลประโยชน์จากผู้หญิงโดยใช้กลยุทธ์การตลาด

และการโฆษณา โดยเห็นผู้หญิงเป็นเพียงผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีการใช้ภาษาและ

การโฆษณาสินค้าที่เกินจริง โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับความงาม การโฆษณาสินค้าผู้หญิงได้ไปวางมาตรฐาน

ความงามเฉพาะบางอย่างที่เกินจริงไว้ให้ผู้หญิง คือ ความงามแบบ อ่อนเยาว์ ผอมบาง และ ขาวใส เป็นต้น  

จึงมีผู้หญิงไทยกลายเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเพิ่มขึ้นในทุกชนชั้น อีกทั้งมีผู้หญิงจำานวนหนึ่งต้อง

ประสบปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำาศัลยกรรมความงาม การลดความอ้วน ดังปรากฏให้เห็นในข่าว

หนังสือพิมพ์รายวัน 

7 คณะทำางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ มูลนิธิผู้หญิง และมูลนิธิฟริดริก เอแบร์ท. ฝนกลางไฟพลังชีวิตพลังใจห้าสิบเสียงจาก
ผู้หญิงชายแดนใต้. 2552.

8 อ้างอิงจาก http://www2.nurnia.com/12370/12/thai - social - political - economic/หุ้น - เศรษฐกิจ/ สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2552
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นอกจากนี้ในขณะที่วัฒนธรรมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ชายยังคงเป็น 

ช่องทางสนับสนุนความรุนแรงที่ผู้ชายกระทำาต่อผู้หญิงอย่างหนึ่งแล้ว ยังพบว่าการคุกคามของการโฆษณา 

ขายสินค้าประเภทบุหรี่และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ทำาให้วัยรุ่นหญิงไทยสมัยใหม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม 

ที่มีแอลกอฮอล์ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย การสำารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของมูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 

ชี้ชัดว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเพิ่มพบในวัยรุ่นหญิงและผู้หญิง 

วัยทำางาน ส่วนการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม จากผลการสำารวจอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่าง 

พ.ศ.2539 - 2546 ยืนยันว่าผู้หญิงรุ่นใหม่อายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มบริโภคสินค้าประเภทน้ีสูงข้ึน จากร้อยละ 1  

เป็นร้อยละ 5.6 และการวิจัยในหญิงที่กำาลังตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำานวนหนึ่ง พบว่าร้อยละ 23.3  

ยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (วิลาสินี พิพิธกุล, 2549) 

ในแง่มุมของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงได้รับ

การปฏิรูปไปแล้วหลายฉบับ แต่กฎหมายฉบับที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงยังดำารงอยู่จำานวนหนึ่ง เช่น กฎหมาย

อาญามาตรา 305 ทีไ่มย่อมรบัการทำาแทง้ใหถ้กูกฎหมาย ยกเวน้กรณถีกูขม่ขนืและการตัง้ครรภท์ีเ่ปน็อนัตราย

ต่อสุขภาพแม่ กฎหมายแรงงานยังไม่คุ้มครองสิทธิสวัสดิการของผู้หญิงในอาชีพพนักงานบริการ กฎหมายที่ 

ควรตราเพิ่มเติม เช่น กฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ กฎหมายคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น 

ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้มีกฎหมายหลายฉบับแม้แก้ไขให้ก้าวหน้าและคุ้มครอง

ผูห้ญงิไดม้ากขึน้ แตย่งัคงมปีญัหาเรือ่งการบงัคบัใชแ้ละการตคีวาม ประกอบกบัผูใ้ชก้ฎหมายยงัเตม็ไปดว้ยอคติ

ทางเพศทีฝ่งัลกึมากจนรูไ้มเ่ทา่ทนัอคตขิองตนเอง จงึเปน็อปุสรรคสำาคญัในการเขา้ถงึความเปน็ธรรมของผูห้ญงิ 

เช่น กฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายอาญาเรื่องการข่มขืน การคุกคามทางเพศ และกฎหมาย

การค้ามนุษย์ เป็นต้น 

4) มิติจิตวิญญาณ 

การมีสุขภาวะในมิติจิตวิญญาณ หมายถึง การมีสุขภาวะแบบองค์รวม โดยเส้นทางที่จะทำาให้เข้าถึง 

สุขภาวะแบบองค์รวมได้ต้องผ่านการใช้ปัญญาปฏิบัติ ที่จะทำาให้บรรลุถึงภาวะแห่งการตระหนักรู้ในคุณค่าของ 

ตัวเองและของผู้อื่น ซึ่งนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน และขยายผลการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่ 

การสรา้งการเปลีย่นแปลงในสงัคมระดบักวา้งใหด้ขีึน้ได ้การใชป้ญัญาปฏบิตั ิเปน็ลกัษณะของการคดิไตรต่รอง

ถึงเหตุปัจจัยแห่งทุกข์ภาวะทั้งภายนอกและภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง จนตระหนักชัดแจ้งและเห็นทางออก 

แต่ที่ผ่านมาเราพบว่า ผู้หญิงในสังคมไทยมีเส้นทางที่จำากัดในการที่จะได้ใช้ปัญญาคิดพิจารณา 

สิง่ตา่งๆ อยา่งใครค่รวญและลกึซึง้ ซึง่บางคนอาจมองวา่ กรณทีีพ่ทุธศาสนาในประเทศไทยไมอ่นญุาตใหผู้ห้ญงิ

บวชเป็นพระสงฆ์ หรือกรณีที่นักปฏิบัติธรรมหญิง เช่น แม่ชี มีสถานภาพที่ต่ำาต้อยในสังคม หรือแม้กระทั่ง 

หลายคนอาจบอกว่าเพราะชีวิตประจำาวันของผู้หญิงมีภาระต้องใช้เวลาไปดูแลผู้อื่นมาก จึงไม่มีเวลาสำาหรับ 

การได้ฟื้นฟูปัญญาของตนเอง เป็นข้อจำากัดอันหนึ่งของการเข้าถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้หญิง ไม่ว่า 

ข้อจำากัดเหล่านั้นจะมาจากสาเหตุใด น่าจะนำาไปสู่ข้อสรุปที่เหมือนกันว่า การเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมในด้าน

จิตวิญญาณเพราะสถานภาพของความเป็นผู้หญิง ได้ส่งผลต่อสุขภาวะผู้หญิงในทุกมิติอย่างที่เรารับรู้กัน  

เพราะผู้หญิงเองไม่ได้มีโอกาสคิดใคร่ครวญอย่างลึกซ้ึงถึงกระบวนการหล่อหลอมตัวตนแบบหญิงและผลกระทบ 

ของมัน จึงทำาให้ต้องวนเวียนอยู่กับทุกข์ภาวะที่กล่าวถึงไปทั้งหมด
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เพราะฉะนั้นการสร้างช่องทางและเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสฝึกฝน เรียนรู้ และฟื้นฟูวิธีการ

ใช้ปัญญาปฏิบัติของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง น่าจะเป็นทางออกสำาคัญอันดับแรกๆ ในการสร้างสุขภาวะผู้หญิง

แบบองค์รวม ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าถึงพื้นที่ด้านจิตวิญญาณมากขึ้น อาจไม่จำาเป็นต้องคิดภายในกรอบ

เรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียว เพราะวิธีการกระตุ้นปัญญาปฏิบัตินั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การอาศัยแนว

ปฏบิตัติามหลกัคำาสอนในศาสนาทีต่นเองศรทัธา หรอื ใชว้ธิกีารฝกึอบรมเนน้ทกัษะการใชเ้หตผุลไตรต่รองอยา่ง

ลึกซึ้ง การให้ความสำาคัญกับอารมณ์ความรู้สึก การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเองและจากผู้อื่น และ 

วิธีสุดท้ายเน้นการหยั่งรู้ด้วยตนเองหรือด้วยญาณทัศนะของตัวเอง 

มายาคติ: รากแก้วของความไม่เป็นธรรม

แม้ว่าผู้หญิงเป็นประชากรที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของสังคมไทย แต่เป็นกลุ่มประชากรที่เผชิญกับ 

ความเปราะบางหลายดา้นทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาวะ หากพจิารณากนัอยา่งลกึซึง้แลว้ จะพบวา่ปญัหาสขุภาวะ

และประสบการณค์วามเสีย่งดา้นสขุภาพของผูห้ญงินัน้มคีวามซบัซอ้นแตกตา่งไปจากผูช้าย เพราะเงือ่นไขสำาคญั

ของความเปราะบางและความเสี่ยงของผู้หญิง นอกจากจะเกี่ยวข้องกับลักษณะสรีระร่างกายแบบหญิงแล้ว  

ยังเชื่อมโยงอยู่กับวัฒนธรรมที่บ่มเพาะรากฐานความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นหญิง ของกลุ่มคน 

ในสังคมอีกด้วย ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาสุขภาพและสุขภาวะผู้หญิงเลยทีเดียว 

คงไม่ผิดนักถ้าจะพูดว่า สังคมไทยนั้นคุกรุ่นไปด้วยมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิง คำาว่า มายาคติ ในที่นี้ 

หมายถงึ ความคดิความเชือ่ทีต่ายตวับางอยา่งเกีย่วกบัความเปน็หญงิของสมาชกิในสงัคม ซึง่ไปกำาหนดสิง่ทีถ่อื

กันว่าเป็น ‘ความจริง’ หรือ กลายเป็นมาตรฐานกำาหนดสิ่งที่คิดกันว่า ‘ถูกต้อง’ แต่จริงๆ แล้ว เป็นเพียงเรื่องที่

พูดและเชื่อตามๆ กันมาจากในอดีตถึงปัจจุบัน จนท้ายที่สุดมายาคติเหล่านั้นมีอิทธิพลไปกำาหนดภาพลักษณ์ 

ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ตายตัวเกี่ยวกับผู้หญิง ทำาให้ตัวผู้หญิงเองและสมาชิกในสังคมนำา

มายดึมัน่ถอืมัน่วา่เปน็เรือ่งจรงิ มายาคตเิหลา่นัน้สะทอ้นใหเ้หน็ในอคตแิละวธิกีารเลอืกปฏบิตัติอ่ผูห้ญงิในสงัคม

นั่นเอง 

สังคมต้องได้ตระหนักรู้ว่า กระบวนการสร้างมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิงเริ่มต้นตั้งแต่การอบรมสั่งสอน 

จากพ่อแม่ที่บ้าน พบในหลักคำาสอนของศาสนาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมบางส่วน คำาสอนของครูที่โรงเรียน  

การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในที่ทำางาน ที่โรงเรียน เรียนรู้จากสื่อ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และ

กฎหมายต่างๆ ผู้หญิงจึงถูกคาดหวังให้อยู่ในกรอบคิดของสังคมท่ีค่อนข้างตายตัว วิธีการหล่อหลอมความเป็นหญิง 

ทีแ่ยบยลและลกึซึง้ จนทำาใหผู้ห้ญงิเองกต็ามไมท่นัมายาคต/ิความลวงทีเ่กีย่วกบัตนเอง และผูห้ญงิจำานวนหนึง่

ยงัรักษากรอบที่กกัขงัหน่วงเหนีย่วความกา้วหนา้ของตัวเองไว้อย่างมั่นคงด้วยซ้ำาไป จงึไม่น่าแปลกใจนกั เมือ่มี

การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้หญิงในประเด็นต่างๆ คนส่วนใหญ่มักมีท่าทีวางเฉยไม่สนใจ  

ในขณะที่บางกลุ่มออกมาต่อต้านคัดค้านข้อเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม ความมั่นคง และความปลอดภัยของ 

ผู้หญิง ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคอย่างสำาคัญ ที่ทำาให้การทำางานขับเคลื่อนให้ผู้หญิงเข้าถึงสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน  

ดำาเนนิไปอยา่งเชือ่งชา้และไมร่าบรืน่ โดยคนทำางานเองตอ้งเผชญิกบัความยากลำาบากและแรงเสยีดทานมากมาย

ตลอดมา
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ยกตวัอยา่งเชน่ มายาคตทิีบ่อกเราวา่ ความไมเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งเพศเปน็เรือ่งความสมดลุของธรรมชาติ

และของสังคม จึงไม่จำาเป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงเพราะจะทำาให้ธรรมชาติและสังคมต้องเสียสมดุลไป ความเชื่อ

หรอืมายาคตแิบบนีท้ำาใหป้ญัหาของผูห้ญงิไมไ่ดร้บัการแกไ้ข นอกจากนีย้งัมมีายาคตทิีบ่อกเราวา่ผูห้ญงิเปน็เพศ

ทีม่คีวามออ่นแอทางดา้นสรรีะ ปลอ่ยใหอ้ารมณอ์ยูเ่หนอืเหตผุล ไมฉ่ลาดหลกัแหลมเทา่ผูช้าย ตอ้งพึง่พาอาศยั

ผู้ชาย มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย ส่งผลให้สังคมมองว่าผู้หญิงมีความสามารถน้อยกว่าผู้ชาย  

นำามาสูก่ารเลอืกปฏบิตัทิีป่ดิกัน้โอกาสในการแสวงหาความกา้วหนา้ของผูห้ญงิทัง้ในดา้นการศกึษา การประกอบ

อาชีพ การเป็นผู้นำา และการมีส่วนร่วมในระบบการเมือง 

ด้วยมายาคติทั้งสองอย่างที่กล่าวมา ผู้หญิงจึงถูกคาดหวังให้อยู่กับบ้าน ทำางานบ้าน และดูแลสมาชิก 

ในครอบครัวเป็นหน้าที่หลัก ถึงแม้สังคมปัจจุบันยอมรับการออกไปทำางานนอกบ้านของผู้หญิงแล้วก็ตาม  

แตไ่มไ่ดห้มายความวา่สงัคมจะปรบัเปลีย่นทศันะทีว่า่ ผูห้ญงิไมต่อ้งดแูลรบัผดิชอบงานในบา้นอกีตอ่ไป เพราะ

ในความเปน็จรงิ พบวา่ บอ่ยครัง้ทีผู่ห้ญงิยงัคงแบกรบัภาระทัง้หาเงนิเลีย้งครอบครวัและดแูลทำางานบา้นไปดว้ย 

เข้าทำานองที่ว่า “มือก็ต้องไกว ดาบก็ต้องแกว่ง” กลายเป็นการรับภาระหนักซ้ำาซ้อนของผู้หญิง คือ ต้องทำา 

ทั้งงานบ้านและงานหารายได้นอกบ้านในเวลาเดียวกัน

กลุม่คนในสงัคมยงัมมีายาคตทิีเ่กีย่วกบัอดุมการณค์รอบครวั ทีท่ำาใหผู้ห้ญงิภาคภมูใิจกบัภาพลกัษณข์อง

การไดเ้ปน็เมยีและแมท่ีม่หีนา้ทีร่กัษาความความมัน่คงและความสมานฉนัทใ์นครอบครวัไวใ้หจ้งได ้ถงึแมผู้ห้ญงิ

จะถกูกระทำาความรนุแรง หรอื ถกูทำารา้ยทางรา่งกายและจติใจจากสาม ีผูห้ญงิสว่นใหญจ่งึยงัอดทนอยูก่บัสามี

ที่ทำาร้ายตนเพื่อลูก เพื่อรักษาชื่อเสียงของครอบครัว หรือเพราะกลัวถูกคุกคามเอาชีวิตจากสามี การขอหย่า 

หรือแยกทางเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงจะเลือกทำา ปัจจุบันกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวยังป้องกัน 

ไม่ให้การหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่ายนัก จะเห็นได้จากการบัญญัติข้อความเรื่องการให้รอมชอมกันก่อนเอาไว้ด้วย  

ซึ่งอันนี้มีมายาคติอีกชุดหนึ่งรองรับเช่นกัน เพราะเชื่อว่าหากมีการหย่าร้างสูง สถาบันครอบครัวจะล่มสลาย  

ลูกจะขาดความอบอุ่น และจะเกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ซึ่งในมายาคติชุดนี้ พบว่า ความต้องการของ 

ผูห้ญงิ และความปลอดภยัในชวีติของผูห้ญงิไมไ่ดร้บัความสำาคญัทีเ่ทา่เทยีมกบัความมัน่คงของสถาบนัครอบครวั

เรายงัพบมายาคตขิองสงัคมในเรือ่งการขม่ขนืและการคกุคามทางเพศ เพราะเมือ่เหตกุารณเ์กดิขึน้สงัคม

มักกล่าวโทษผู้หญิงก่อนเป็นอันดับแรก โดยมองว่าเป็นความผิดของผู้หญิงที่ไม่ระมัดระวังตนเอง แต่งตัวโป๊  

ออกนอกบ้านในเวลาค่ำามืด ไปยังสถานที่เปลี่ยวหรืออันตราย หรือมีการตัดสินผู้หญิงในทำานองที่ว่า หญิง 

เชื้อเชิญผู้ชายก่อน โดยเฉพาะถ้าหากผู้หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกข่มขืนในครั้งนั้น ก็มักถูก

ตัง้ขอ้สงสยัไวก้อ่นวา่สมยอมใหผู้ช้าย อกีทัง้สงัคมตดัสนิผูห้ญงิทีถ่กูขม่ขนืหรอืถกูลวนลามทางเพศวา่เปน็ผูห้ญงิ

ที่มีมลทิน เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับตน ผู้หญิงจึงเลือกที่จะไม่แจ้งความกับตำารวจ เพราะถ้า 

แจ้งความก็ต้องเผชิญกับกระบวนการสอบสวนที่ไม่ละเอียดอ่อนและไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีของผู้หญิง ตลอดจน

บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเอง มีภาพประทับความเป็นหญิงบางอย่างที่ตายตัวติดอยู่ในระบบ คิดแล้ว 

โดยอาจไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการซักพยาน การรวบรวมหลักฐาน และการพิจารณาตัดสินคดี ที่ทำาให้ 

ผู้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรม

สังคมไทยมีมายาคติที่เห็นว่าหญิงขายบริการทางเพศเป็นคนไม่ดี ทำาให้มีการเอาโทษทางกฎหมายกับ 

คนที่อยู่ในอาชีพค้าบริการ และทำาให้ผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ
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จากกฎหมายแรงงาน มายาคตทิีเ่ชือ่วา่ถา้กฎหมายจะอนญุาตใหผู้ห้ญงิทำาแทง้ไดด้ว้ยเงือ่นไขทีค่รอบคลมุกวา้ง

ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะทำาให้ผู้หญิง “ไม่รักนวลสงวนตัว” และมีการทำาแท้งกันมากขึ้น มายาคติที่ 

เชื่อว่าการทำาแท้งเป็นเรื่องเสื่อมเสียด้านศีลธรรมเหล่านี้ทำาให้ผู้หญิงต้องลักลอบทำาแท้ง และรับบริการทำาแท้ง

ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้หญิงเอง 

เรามีมายาคติที่เชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องการคุมกำาเนิดและการให้ข้อมูลในเรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชนจะ 

ชี้โพรงให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ส่งผลให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการและข้อมูลที่จำาเป็นเหล่านี้อย่างจำากัด  

จนเกิดปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม การทำาแท้ง และการเพิ่มขึ้นของจำานวนแม่วัยรุ่นตามมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 

สขุภาวะของเดก็หญงิและวยัรุน่หญงิ ตลอดจนมายาคตทิีท่ำาใหผู้ห้ญงิเชือ่วา่อวยัวะเพศและเรือ่งเพศของตวัเอง

นั้นสกปรก ทำาให้ผู้หญิงไม่ดูแลเนื้อตัวร่างกาย รวมทั้งไม่เอาใจใส่กับความสุขทางเพศของตัวเอง

มายาคติเหล่านี้ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งนำามาสู่ 

การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ถึงแม้ว่าโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยนั้น ผู้หญิงและผู้ชายได้รับการยอมรับอย่าง 

เสมอกัน แต่ตามจารีตประเพณีและข้อเท็จจริงทางสังคมกลับ พบว่า ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม และยังมี

การใช้สองมาตรฐานในเรื่องหญิงชายอย่างกว้างขวางในชีวิตจริง กล่าวคือ ในเรื่องเดียวกันจะมีการปฏิบัติกับ

ผู้ชายอย่างหนึ่งและปฏิบัติกับผู้หญิงอีกอย่างหนึ่ง 

ผลกระทบทีต่ามมาจากการสรา้งมายาคตเิชงิลบเหลา่นัน้ ทำาใหผู้ห้ญงิจำานวนมากถกูเลอืกปฏบิตัจินตอ้ง

ประสบกับความยากจน ขาดทรัพยากร เช่น ที่ดินทำากินและเงินทุนของตนเอง ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีอาหาร 

เพยีงพอ และไมม่ปีจัจยัอืน่ๆ ทีจ่ะทำาใหช้วีติมคีณุภาพ ตลอดจนเขา้ไมถ่งึบรกิารสาธารณะตา่งๆ เชน่ การศกึษา  

การบรกิารสขุภาพ เปน็ตน้ การคลอดลกูและเลีย้งดลูกู ทำาใหร้า่งกายของผูห้ญงิออ่นแอ เผชญิกบัปญัหาสขุภาพ 

เจ็บป่วยเรื้อรังยาวนาน อายุคาดเฉลี่ยสั้น หรือเข้าสู่วัยชราเร็วกว่าปกติ เพราะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้าน

สุขภาพเนื่องจากความยากจนและไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่สามารถดูแลตัวเองหรือ พึ่งตนเองได้ เมื่อเจ็บ

ป่วยพิการ ประสบกับการกระทำาความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีอำานาจต่อรองในครอบครัวและชุมชน 

ไม่มีทางเลือกในการท่ีจะมีชีวิตทางสังคม ชีวิตครอบครัว ชีวิตชุมชน หรือมีทางเลือกท่ีจำากัดอยู่ในวิถีชีวิตกระแสหลัก  

ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง รังเกียจเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง ไม่ได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

เป็นต้น

เหลียวหลังเพื่อทบทวน

เมื่อวิเคราะห์การทำางานเพื่อพัฒนาผู้หญิงที่ผ่านมาในภาพรวม พบว่า ยังมีช่องว่างของการทำางานใน 

หลายประเด็น ดังนี้ 

1) ช่องว่างที่วิธีคิดเกี่ยวกับตัวเองของผู้หญิงทำาให้ผู้หญิงไม่มีพลังพอ 

การอธิบายเหตุผลการเข้าไม่ถึงสุขภาวะของผู้หญิงด้วยเหตุปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ

ฉายภาพทั้งหมดอันเป็นที่มาปัญหาสุขภาวะผู้หญิงได้ พบว่า วิธีคิดของผู้หญิงเกี่ยวกับตัวเองมักบั่นทอนพลัง 

ที่จะทำาให้ผู้หญิงมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับตัวเอง ปัญหาสุขภาวะของผู้หญิงส่วนหนึ่ง 

มาจากผู้หญิงไม่เห็นอำานาจภายในของผู้หญิงเอง เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่มักพันธนาการตัวเองไว้กับอำานาจ
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ภายนอกที่มากดทับตัวตนและศักยภาพของผู้หญิง การถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่ไม่ให้คุณค่า ทำาให้ผู้หญิง 

ส่วนใหญ่ซึมซับเอาความรู้สึกด้อยคุณค่าที่เกิดมาเป็นหญิง และพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างจำากัด  

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีการจัดการชีวิตหลายๆ อย่างได้ด้วยตนเอง และสามารถดูแลคนอื่นได้ด้วย แต่กลับไม่รู้สึก

ถึงศักยภาพ พลัง และความเป็นผู้นำาของตัวเอง 

การเกดิมาและถกูเลีย้งดใูหเ้ตบิโตเปน็ผูห้ญงิ เปน็จดุตัง้ตน้สำาคญัของปญัหาผูห้ญงิเลยทเีดยีว ผูห้ญงิเอง

ยงัขาดความเขา้ใจและไมต่ระหนกัรูถ้งึ มายาคต/ิความลวงเกีย่วกบัผูห้ญงิทีฝ่งัลกึอยูใ่นระบบความคดิของตนเอง 

สง่ผลใหผู้ห้ญงิเองมกีารใชเ้หตผุลอธบิายทีท่ำาใหย้อมรบัความสมัพนัธห์ญงิชายแบบไมเ่ทา่เทยีมโดยไมต่ัง้คำาถาม 

ตลอดจนยอมรับความรู้ จารีตประเพณี รวมทั้งระบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่จัดวางผู้หญิง

ไวใ้หอ้อ่นแอ พึง่พงิผูช้าย ไมเ่รยีกรอ้งเรือ่งสทิธแิละความเปน็ธรรมทีจ่ะใหก้บัตนเอง รวมทัง้มทีศันะยอมรบัโดย

ดษุฎวีา่หญงิชายนัน้แตกตา่งกนัเพราะธรรมชาตจิดัสรรใหเ้ปน็เชน่นัน้ ซึง่ทศันะดงักลา่วสง่ผลทำาใหต้วัผูห้ญงิเอง 

มองไมเ่หน็และไมเ่ขา้ใจวา่เงือ่นไขทางสงัคมเหลา่นัน้เปน็อปุสรรคตอ่การเขา้ถงึความเปน็ธรรมดา้นสขุภาวะของ

ตนเองอย่างไรบ้าง

สิ่งที่บทความนี้ให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การทำาให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพและ

มีพลัง ไปพร้อมๆ กับการไปทำาให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้หญิงอย่างแท้จริง การทำาให้ผู้หญิงในฐานะของ

ปัจเจกบุคคลเห็นศักยภาพของตัวเอง จะต้องเริ่มจากการทำาให้ผู้หญิงรู้เท่าทันวิธีคิดของผู้หญิงเกี่ยวกับตัวเอง 

ซ่ึงเท่ากับว่าผู้หญิงต้องเปล่ียนความคิดเก่ียวกับตัวเองก่อน จึงจะสามารถไปปรับเปล่ียนโครงสร้างสังคม - วัฒนธรรม 

ภายนอกทีก่ดดนัผูห้ญงิ กลา่วโดยสรปุคอื การพฒันาผูห้ญงิ ตอ้งมุง่ไปทีก่ารสรา้งเสรมิความเขม้แขง็ใหก้บัอำานาจ

ภายในของผู้หญิงเป็นหลัก โดยจะทำาให้ผู้หญิงเห็นว่าการผ่านประสบการณ์การถูกเลี้ยงดูและการถูกจำากัด

บทบาททางสังคม ได้ส่งผลกระทบทางสังคมทำาให้ผู้หญิงรู้สึกไม่มั่นใจและไม่กล้าหาญพอที่จะยืนยันถึง 

ความต้องการของตนเอง ทำาให้ผู้หญิงมองตัวเองในด้านลบ เพื่อให้เกิดจุดเปลี่ยนเรื่องผู้หญิงในสังคมไทย  

จึงต้องพยายามกำาจัดฐานคิดทางสังคม - วัฒนธรรมที่หล่อหลอมผู้หญิงให้มีลักษณะดังกล่าว โดยเริ่มต้นจาก 

การให้ผู้หญิงได้ทบทวน ตรวจสอบ และถอดรื้อฐานอคติต่างๆ อันเป็นที่มาทำาให้ผู้หญิงมองตนเองในเชิงลบ  

ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อภาวะความเป็นหญิงของตนให้เกิดขึ้น

2) ช่องว่างด้านฐานคิดและการจัดการความรู้ของคนทำางานผู้หญิง 

การมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับอำานาจภายในของผู้หญิงเพียงด้านเดียว อาจทำาให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับ

แรงเสียดทานจากอำานาจของสังคมสูงมาก เพราะอำานาจของโครงสร้างสังคมที่กดทับผู้หญิงยังคงอยู่ตรงนั้น 

ยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแผนงานการพัฒนาผู้หญิง จำาเป็นต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อช่วยลดการเผชิญกับ 

แรงเสยีดทานจากภายนอกใหผู้ห้ญงิเพือ่ทำาใหผู้ห้ญงิรูส้กึปลอดภยั รูส้กึชวีติยงัมคีวามมัน่คง และเกดิความมัน่ใจ 

ท่ีจะอยู่ในกระบวนการถอดร้ืออำานาจของโครงสร้างภายนอกท่ีกดทับผู้หญิงได้ จึงจำาเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็ง 

ด้านฐานคิดและการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของคนทำางานพัฒนาและจัดบริการให้แก่ผู้หญิง อย่างไรก็ตาม  

พบว่าที่ผ่านมานั้นผู้กำาหนดนโยบาย คนทำางาน ตลอดจนผู้ให้บริการสาธารณะแก่ผู้หญิงในระดับต่างๆ  

ยังจำาเป็นต้องพัฒนาตนเองเรื่องฐานคิดและมุมมองในการทำางานหลายด้าน ดังนี้ 
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2.1) ผูก้ำาหนดนโยบายและคนทำางานผูห้ญงิในองคก์รพฒันาเอกชน ภาคประชาสงัคม และองคก์ร

ภาครฐั ไมม่มีมุมองเชงิวพิากษ ์อนัเปน็เครือ่งมอืทางความคดิสำาคญัทีจ่ะชว่ยวเิคราะหป์ญัหารากเหงา้ของผูห้ญงิ

ในมิติความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนได้ การวางนโยบายการทำางานที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับการ

ปรับแก้วิธีคิดเชิงอคติ/มายาคติที่ไปสร้างความเชื่อไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้หญิง การทำางานส่วนใหญ่จึงเน้นเข้าไป

ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงตามปัญหาเฉพาะหน้าของผู้หญิงในแต่ละกลุ่ม เช่น แรงงานหญิง ผู้หญิงถูกล่อลวงค้า

ประเวณีโดยขบวนการค้ามนุษย์ ผู้หญิงภาคบริการในสถานบันเทิง ผู้หญิงที่ประสบปัญหาการถูกกระทำาความ

รุนแรงในครอบครัว หรือที่ถูกข่มขืน ถูกคุกคามทางเพศ ผู้หญิงประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นต้น แต่ด้วย

ภารกจิทีม่อียูม่ากมายหลายดา้น ทำาใหแ้ตล่ะองคก์รมุง่ทำางานโดยไมม่เีวลามาทบทวนฐานคดิและวธิกีารทำางาน

ของตนเองกันอย่างจริงจังและอย่างเป็นระบบ คนใหม่ที่เข้ามาทำางานในประเด็นผู้หญิงขาดโอกาสเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านแนวคิด ส่วนคนที่เคยทำางานมานาน ทำางานไปตามความคิดเดิมๆ ซึ่งอาจไม่เท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้หญิง 

2.2) การจดับรกิารสาธารณะทัง้ในภาครฐัและเอกชนขาดมติผิูห้ญงิจงึไมล่ะเอยีดออ่นตอ่การให้

บรกิารผูห้ญงิ ผูใ้หบ้รกิารเหลา่นัน้ยงัไมเ่ขา้ใจวา่ ความเปน็หญงิทำาใหผู้ห้ญงิเจบ็ปว่ยหรอืไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม

ในด้านสุขภาวะได้อย่างไร จึงไม่มีความละเอียดอ่อนในการจัดบริการ ตัวอย่างเช่น การจัดบริการด้านการให้ 

คำาปรกึษาและการตรวจรกัษาปญัหาเรือ่งเพศและอนามยัเจรญิพนัธุใ์หแ้กผู่ห้ญงิยงัไมค่ำานงึถงึความเปน็สว่นตวั 

ไม่รักษาความลับของผู้หญิง มีทัศนคติในเชิงตัดสินถูกผิดล่วงหน้ากับผู้หญิงท่ีมารับบริการบางกลุ่ม เช่น วัยรุ่นหญิง 

ทีเ่จบ็ปว่ยเนือ่งจากการทำาแทง้ หญงิทีย่งัไมแ่ตง่งาน และหญงิในอาชพีพนกังานบรกิาร เปน็ตน้ อคตทิีบ่คุลากร

ทางแพทยม์นีัน้ อา้งองิอยูก่บัมาตรฐานทีต่ายตวัเกีย่วกบัความเปน็หญงิดแีละหญงิไมด่ทีีฝ่งัแนน่อยูใ่นระบบคดิ

ของผู้ให้บริการ 

2.3) การทำางานประเดน็ผูห้ญงิยงัขาดการจดัการความรูท้ีไ่ดจ้ากการทำางาน ทัง้นีเ้พราะคนทำางาน

ต่างองค์กรไม่ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ และเติมเต็มองค์ความรู้ในการทำางานเรื่องผู้หญิง จากประสบการณ์ 

ของกนัและกนั อกีทัง้ไมม่โีอกาสไดท้ราบวา่ใครคดิและทำางานในประเดน็ยอ่ยๆ อะไรกนับา้ง สง่ผลใหค้นทำางาน

ในแต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งในองค์กรเดียวกันมีความเข้าใจต่อปัญหาผู้หญิงในระดับที่ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ 

ยังขาดกลไกสำาคัญที่จะทำาให้องค์กรที่รับผิดชอบงานผู้หญิงโดยตรงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติและ 

ระดบัทอ้งถิน่ ไดม้ารวมตวักนัเปน็เครอืขา่ยเชงิแนวคดิ ประชมุหารอืเพือ่กำาหนดจดุยนืเชงิแนวคดิและเปา้หมาย 

การทำางานที่ชัดเจนร่วมกัน  

2.4) นโยบายและการทำางานยังไม่วางอยู่บนประสบการณ์และความแตกต่างหลากหลายของ 

ผู้หญิง พบว่า ในขณะที่คนทำางานมองปัญหาผู้หญิงในแต่ละกลุ่มปัญหาค่อนข้างชัดเจน แต่ยังมีคนทำางานส่วน

น้อยที่คำานึงถึงความไม่เท่าเทียมในผู้หญิงด้วยกันเอง ขาดการตั้งคำาถามอย่างเชื่อมโยงว่า “ความหลากหลาย” 

ในผู้หญิงด้วยกัน หรืออัตลักษณ์ และบทบาททางสังคม ที่ไม่เหมือนกันของผู้หญิง จะส่งผลกระทบต่อความ 

เจบ็ปว่ย และการเขา้ถงึความเปน็ธรรมดา้นสขุภาวะของผูห้ญงิไดอ้ยา่งไรบา้ง ในขณะทีป่ระสบการณแ์บบผูห้ญงิ

ทำาใหผู้ห้ญงิตอ้งเผชญิปญัหาดา้นสขุภาวะทีซ่บัซอ้น และไมเ่หมอืนกบัทีผู่ช้ายเผชญิ แตก่ารอยูใ่นชนชัน้ ศาสนา 

ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมทั้งรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกัน ย่อมทำาให้ผู้หญิงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง 

ที่แตกต่างกันไป 
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อกีทัง้ความแตกตา่งเหลา่นีย้งัทำาใหเ้ขา้ไมถ่งึความเปน็ธรรมดา้นสขุภาวะในระดบัและสดัสว่นทีไ่มเ่ทา่กนั

อีกด้วย เพราะฉะนั้นการทำางานที่มุ่งเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความด้อยโอกาสของผู้หญิงที่เน้นทำาให้ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงโดยรวมดีขึ้น โดยเปรียบเทียบและแข่งขันกับผู้ชายไม่น่าจะเพียงพอ 

แต่จำาเป็นต้องสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ด้านสุขภาวะให้เกิดขึ้นภายในเพศหญิงด้วยกันเองด้วย  

รวมทั้งมีความจำาเป็นต้องจัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตและความต้องการของผู้หญิง

ในแต่ละกลุ่มเฉพาะด้วย 

3) ชอ่งวา่งดา้นการไมม่กีลไกระดบัชาตทิีเ่ขม้แขง็และการขาดรปูแบบการบรูณาการมติหิญงิ - ชาย

ที่เป็นรูปธรรม 

ปัจจุบันเรามีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้หญิงที่ค่อนข้างรอบด้านก็จริง แต่กลับพบว่า กลไกระดับชาต ิ

ทีจ่ะชว่ยขบัเคลือ่นแผนนีไ้ปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งเขม้แขง็นัน้ยงัไมม่ ีการขาดกลไกระดบัชาตทิีเ่ขม้แขง็ทำาใหอ้งคก์ร

เอกชนหรือองค์กรต่างๆ ที่ขับเคลื่อนงานผู้หญิงทำางานสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเชื่องช้าและประสบ 

ความยากลำาบาก เพราะบุคลากรในกลไกหลักทางสังคม เช่น ในหน่วยงานของรัฐยังมีอคติทางเพศสูง ทำาให้

ระบบบริการสาธารณะที่จัดให้กับผู้หญิงขาดความเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของผู้หญิง เรายังต้องพบปัญหาอคติทางเพศของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสูงมาก ถึงแม้ว่าเนื้อหาใน 

ตวับทกฎหมายจะเปน็ธรรมแลว้กต็าม ซึง่การทีจ่ะทำาใหผู้ห้ญงิเขา้ถงึความเปน็ธรรมไดอ้ยา่งแทจ้รงิ จำาเปน็ตอ้ง

ทำาใหเ้กดิการบรูณาการมติหิญงิ - ชาย เขา้ไปในกลไกสถาบนัทางการในสงัคมทัง้หมด เชน่ ระบบบรกิารสขุภาพ 

กระบวนการยุติธรรม และระบบบริการสาธารณะอื่นทุกด้าน อีกทั้งยังจำาเป็นต้องสร้างกลไกระดับชาติที่เป็น

อิสระ มีความเข้มแข็ง และความยั่งยืนเพื่อทำาการขับเคลื่อนสร้างความก้าวหน้าให้ผู้หญิงได้อย่างแท้จริง

4) ช่องว่างด้านสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดของสังคม 

การทำางานประเดน็ผูห้ญงิในภาคประชาสงัคมทีผ่า่นมา เหน็วา่รากเหงา้ปญัหาของผูห้ญงิอยูท่ี ่“ความไม่

เท่าเทียมกับชาย” จึงให้น้ำาหนักกับการขจัดความเหลื่อมล้ำาและความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงเป็นหลัก 

สร้างความเสมอภาคหญิง - ชายในระดับกว้างโดยผลักดันการแก้ไขกฎหมาย นโยบาย ส่วนรัฐมักมองความเท่าเทียม 

ระหวา่งหญงิชายในเชงิรปูแบบ หรอืเชงิตวัเลข มากกวา่มองการเปลีย่นแปลงในเนือ้หาสาระภาคปฏบิตักิารจรงิ 

ตวัอยา่งเชน่ การผลกัดนัใหเ้พิม่จำานวนผูน้ำาทอ้งถิน่ หรอื สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีเ่ปน็ผูห้ญงิ ผลกัดนัใหเ้พิม่

สัดส่วนผู้หญิงเข้าไปเป็นคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นต้น แต่หากเมื่อวิเคราะห์

กันอย่างลึกซึ้งแล้ว กลับพบว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมที่ผู้หญิงต้องเผชิญในชีวิตประจำาวันนั้น แท้จริงมี 

รากเหง้ามาจาก “ฐานความคิดและความเข้าใจเรื่องความเป็นหญิง” ของคนในสังคม การวิเคราะห์ปัญหา

ที่ลงไปไม่ถึงรากแท้จริง ทำาให้การทำางานในอดีตไม่ช่วยแก้ไขปัญหาผู้หญิงให้หมดไปอย่างยั่งยืน ปัญหา 

การถูกเลือกปฏิบัติและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้หญิงเกิดจึงขึ้นและมีให้พบเห็นอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น 

จึงถึงเวลาที่ผู้กำาหนดนโยบาย และคนทำางานประเด็นผู้หญิงต้องชวนกันทบทวนอย่างจริงจัง อีกทั้งจำาเป็นต้อง

เสนอให้ภารกิจการปรับเปล่ียนฐานคิดของคนในสังคมท่ีมีต่อผู้หญิงถูกบรรจุเป็นวาระประชาชนหรือวาระแห่งชาติ

เมื่อมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้หญิงภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10  

คณะทำางานซึ่งได้ทบทวนประสบการณ์การทำางานพัฒนาผู้หญิงในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้พบข้อสรุปว่า  

ช่องว่างสำาคัญของการทำางานในอดีต คือ เจตคติและความคาดหวังที่มีต่อความเป็นหญิงของกลุ่มคนใน 
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สังคมไทยยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิง แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้หญิงฉบับที่ 10 พ.ศ. 

2550 - 2554 จงึใหม้ยีทุธศาสตรก์ารสรา้งเสรมิเจตคตดิา้นความเสมอภาคหญงิ - ชาย โดยหวงัใหม้กีารถา่ยทอด

แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและความเสมอภาคหญิงชาย ผ่านกระบวนการสอนและการอบรมให้แก่กลุ่มคน 

ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการสอดแทรกการสอนมิติหญิงชายในหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้คนทำางานด้านสื่อมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง

ศักด์ิศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคหญิงชาย (สำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550)

อย่างไรก็ตาม พบว่า ในทางปฏิบัติจริง การตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังไม่มีความเป็นรูปธรรม

ชัดเจน การกำาหนดเนื้อหาการสอนที่เหมาะสมในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ระบุไว้ในแผนยังไม่มีทิศทางที่จะชี้ได้

ว่าจะช่วยปรับเปลี่ยนเจตคติของกลุ่มคนได้จริง แผนการพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงที่จะเกิดขึ้นในอาคต ต้องไป

สนับสนุนและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับการทำางานเพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดว่าด้วยความเป็นหญิงความเป็น

ชายของแผนพัฒนาผู้หญิงระดับชาติ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรสำาหรับนำาไป

สอน อบรม และผลติขอ้ความตลอดจนรปูแบบการสือ่สารสาธารณะในระดบักวา้งทีม่ทีศิทางและทีน่า่จะนำาไป

สู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด มายาคติ ความเชื่อ ในกลุ่มคนทุกระดับในสังคม รวมทั้งคนทำางานสื่อได้อย่างแท้จริง 

เพื่อไปลดอคติ ลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง

5) ช่องว่างด้านการสร้างองค์ความรู้และการนำาองค์ความรู้ไปใช้

ถึงแม้ว่าเรารับรู้กันดีว่าความเป็นหญิงนั้นเป็นตัวกำาหนดสุขภาพและสุขภาวะของผู้หญิง กระนั้นเรายังมี

งานศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของสองเรื่องนี้จำากัด ทำาให้เราไม่มีความเข้าใจ

เงื่อนไขที่เชื่อมโยงอยู่กับการเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาวะที่ซับซ้อนทั้งหมดของผู้หญิง ตัวอย่างเช่น  

เราไมม่กีารศกึษาในเชงิคณุภาพทีอ่ธบิายไดอ้ยา่งเชือ่มโยงเพือ่ใหเ้หน็ภาพวา่ อตัลกัษณ ์บทบาท ชนชัน้ ชาตพินัธุ ์

การศึกษา ช่วงวัย รสนิยมทางเพศ เป็นต้น ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการและความเป็นธรรมด้านสุขภาวะและ

สุขภาพอย่างไรบ้าง ด้านไหนบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราพยายามสร้างฐานข้อมูลเชิงปริมาณแบบแยก

เพศในระดบัประเทศ แตเ่ราไมม่กีลไกวจิยัทีช่ว่ยตดิตามสถานการณป์ญัหาสขุภาวะของผูห้ญงิในเชงิเนือ้หาสาระ

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีการศึกษาทำาความเข้าใจกับปัญหาเร่งด่วนใหม่ๆ ด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นในผู้หญิง 

ในเชิงลึก ไม่มีการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในแต่ละช่วง ไม่มีการวิจัยเพื่อกำาหนดปัญหาที่จำาเป็นต้องแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน ทำาให้ไม่ทราบขนาดของปัญหา ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และไม่สามารถผลักดันให้มีการ 

เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันกับเหตุการณ์

6) ช่องว่างด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการสร้างความก้าวหน้าแก่ผู้หญิง

การทำางานเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงเข้าถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาวะ จำาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและ 

การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ชาย อย่างไรก็ตามการทำางานที่ผ่านมาแม้จะได้ความเข้าใจและการสนับสนุนจาก

ผู้ชายบางส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายยังคงนิ่งเฉยต่อปัญหาของผู้หญิง ที่ผ่านมาพบว่า รูปธรรมการทำางานที่

เป็นไปได้ในการดึงผู้ชายให้มาสนับสนุนการทำางานเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้หญิง หรือเพื่อทำาให้ผู้ชายไม่กลายเป็น

ปญัหาสว่นหนึง่ของผูห้ญงิยงัมนีอ้ยมาก ซึง่การทำางานพฒันาสขุภาวะผูห้ญงิ ควรจะตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารคน้หา

หรือสร้างนวัตกรรมรูปธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการพัฒนาผู้หญิง
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มองไปข้างหน้าสู่สุขภาวะของผู้หญิง

ประสบการณ์ชีวิตในแต่ละด้านของผู้หญิง ล้วนถูกกำากับด้วยโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สื่อ 

อำานาจในวัฒนธรรมประเพณีแบบชายเป็นใหญ่ ระบบการให้คุณค่าของสังคม ระบบบรรทัดฐานเรื่องเพศ  

ตลอดจนคุณสมบัติด้านชีววิทยาและจิตวิทยา ทำาให้สังคมกำาหนดอัตลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงที่แตกต่าง

ไปจากผู้ชาย ผู้เขียนเชื่อว่าสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางสังคมที่ผู้หญิงควรเข้าถึง เชื่อมต่ออยู่กับ

ประสบการณ์ในชีวิตประจำาวันของผู้หญิง ที่มักเกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่าตัวเอง และการถูกคนอื่นตัดสิน

คณุคา่ กระบวนทศันใ์นการสรา้งสขุภาวะของผูห้ญงิจงึตอ้งคลีใ่หเ้หน็ถงึความซบัซอ้นและซอ้นทบักนัหลายดา้น

ของปจัจยัระดบัปจัเจกบคุคลและปจัจยัระดบัโครงสรา้งสงัคมวฒันธรรมทีก่ำาลงัสง่ผลกระทบตอ่ความกา้วหนา้

ของผู้หญิง 

ในขณะทีส่าเหตแุทจ้รงิของการเขา้ไมถ่งึความเปน็ธรรมและความลม้เหลวในการสรา้งสขุภาวะของผูห้ญงิ

อยู่ที่ฐานคติและมายาคติเกี่ยวกับความเป็นหญิง แต่การทำางานที่มุ่งทลายมายาคติหรือปรับเปลี่ยนฐานคติ 

เบื้องลึก อันเป็นเหตุให้ผู้หญิงจำานวนมากไม่เห็นคุณค่าของตัวเองยังมีน้อยมากและยังไม่เข้มแข็ง ดังนั้น 

ขบวนยทุธเ์พือ่เสรมิสรา้งสขุภาวะผูห้ญงิ จงึควรทำาใหผู้ห้ญงิในฐานะทีเ่ปน็ปจัเจกบคุคลคน้พบความเขม้แขง็และ

พลงัดา้นในของตนเอง โดยใหค้วามสำาคญักบักระบวนการเรยีนรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่กีย่วกบัผูห้ญงิใหก้บั

ผู้หญิงทุกกลุ่มและทุกวัย 

ผูห้ญงิในฐานะปจัเจกบคุคลไมว่า่จะสวมสถานภาพอะไรอยู ่ควรมคีวามสามารถมองทะลถุงึเงือ่นไขระดบั

โครงสร้างและมายาคติที่กดทับตนเองอยู่ พร้อมกันนี้คงต้องทำาให้ผู้หญิงที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร ชุมชน 

และขบวนการผูห้ญงิในทกุระดบัทกุประเดน็ มคีวามเขม้แขง็ รว่มมอืกนัได ้ทำางานรว่มกนัได ้ซึง่จะทำาใหส้ามารถ

ผลักดันเคลื่อนไหวประเด็นสาธารณะร่วมกันได้อย่างมีพลัง และทั้งหมดมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายอันเดียวกัน 

คือการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม

การคิดค้นวิธีการและรูปแบบการเสริมพลังอำานาจในตัวเองควรให้เหมาะสมกับประสบการณ์ชีวิตของ 

ผูห้ญงิกลุม่ตา่งๆ เชน่ ผูห้ญงิกลุม่อตัลกัษณเ์ฉพาะ ผูห้ญงิในสภาวะยากลำาบาก ผูห้ญงิทีถ่กูเลอืกปฏบิตัซิ้ำาซอ้น 

เปน็ตน้ การสรา้งระบบการสือ่สารสาธารณะเพือ่ปรบัเปลีย่นฐานคดิสาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพในรปูแบบตา่งๆ 

กม็คีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ยวด อนัจะนำาไปสูก่ารปรบัเปลีย่นฐานคดิเรือ่งความเปน็หญงิของสงัคมไทย สรา้งความ

เข้มแข็งให้กับกลไกที่ดูแลงานพัฒนาผู้หญิงทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันนโยบาย และบูรณาการ

แนวคิดเรื่องความเสมอภาคหญิง - ชายสู่การปฏิบัติเชิงรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

การทำางานสูส่ขุภาวะผูห้ญงิตอ้งใหค้วามสำาคญักบัการจดักระบวนการพดูคยุกนัอยา่งลกึซึง้กบัผูใ้หบ้รกิาร 

หรือคนทำางานพัฒนาผู้หญิงในองค์กรของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม สื่อ และสาธารณชน  

เพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจเรื่องความไม่เป็นธรรมที่ผู้หญิงได้รับอย่างถูกต้อง ชัดเจน และช่วยกันผลักดัน 

การเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่จะไปชว่ยลดอคตทิางเพศ การเลอืกปฏบิตั ิและการละเมดิสทิธผิูห้ญงิ

ได้มาก 

ประการสุดท้าย การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงมีความสำาคัญเช่นกัน  

ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการถกูปฎบิตัทิีไ่มเ่ปน็ธรรมของผูห้ญงิภายใตเ้งือ่นไขตา่งๆ ทำางานวจิยัทีช่ว่ยในการ 

ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้หญิงในแต่ละมิติ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง การวิจัยเพื่อหาทางปรับเปลี่ยน
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ระบบคดิของสมาชกิในสงัคมเกีย่วกบัเรือ่งผูห้ญงิ การวจิยัประเดน็สทิธมินษุยชนและความเปน็ธรรมของผูห้ญงิ 

การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบบริการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้หญิง การวิจัยที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาจำาเป็นเร่งด่วนของผู้หญิง การวิจัยที่เฝ้าระวังปัญหาสุขภาวะในผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนเชื่อมโยง

ความรู้และชุดประสบการณ์การทำางานเกี่ยวกับผู้หญิงของคนทำางานผ่านการสร้างเครือข่ายคนทำางานสุขภาวะ

ผู้หญิง 
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้ สะท้อนพัฒนาการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม และการทำาแท้ง 
ของแม่วัยรุ่นที่มีอายุระหว่างตั้งครรภ์และคลอดน้อยกว่า 15 ปี รวมทั้ง วิพากษ์การเรียนการสอนหลักสูตรเพศศึกษา เพื่อนำาไปสู่ 
การคุ้มครองเรื่องทางเพศของวัยรุ่นหญิงทั่วไปในสังคมไทย ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากรายงานการวิจัย ข้อมูลข่าวสารสนเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ระดับลึกแม่วัยเด็กและแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมเพิ่มเติม พบว่า 
เมือ่เดก็หญงิวยัรุน่ทีย่งัอยูใ่นวยัเรยีน “ตัง้ทอ้งไมพ่รอ้ม” และ “ยงัไมอ่ยากเปน็แม”่ สว่นใหญจ่ะทำาแทง้เมือ่ไมม่ทีางเลอืก สถานการณ์
เช่นนี้ แม้จะมีการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่เป็นความหวังในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่มีหลักฐานยืนยันว่า “หลักสูตร 
เพศศกึษา” ยงัแกป้ญัหาเรือ่งนีไ้มไ่ดผ้ลตามทีค่าด ดงันัน้ การสอนเพศศกึษาในโรงเรยีนโดยครนูัน้ อาจไมไ่ดผ้ลดเีทา่กบัเพือ่นนกัเรยีน
ที่มีประสบการณ์ทางเพศ ครูควรมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการสอนเพศศึกษา นอกจากนี้การเรียนการสอนเพศศึกษาต้องมี 
ความตอ่เนือ่งตัง้แตว่ยัอนบุาลจนถงึวยัทำางาน รวมทัง้ ผูป้กครอง สมาชกิครอบครวั และผูใ้หบ้รกิารดา้นการสาธารณสขุ ทีเ่ปน็บคุคล
ใกล้ชิดของช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ต้องเพิ่มทักษะในการสื่อสาร และยอมรับพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กหญิง 
ในสังคมไทยว่าได้เปล่ียนแปลงไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกแล้ว ข้อสำาคัญ ต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการ 
ข้ามศาสตร์และสาขาวิชาในเรื่อง “แม่วัยเด็ก” เพื่อนำาไปสู่ข้อปฏิบัติในการป้องกัน และดูแลแม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กที่เกิดขึ้นแล้ว 
ให้สามารถดำาเนินวิถีชีวิตของตนและลูกต่อไปในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

1 รองศาสตรจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นักสถิติ สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
3 นายแพทย์ชำานาญการสำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
4 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

The purpose of this paper is to review the development of premarital sexual intercourse, unplanned  
pregnancy and abortion among Thai teen moms who are adolescents with maternal age during pregnancy and 
childbirth younger than 20 years old. The paper also criticizes school sex education courses in view of the fact that 
teaching sex education in schools is considered to be the best policy and strategy for solving these problems.  
The documentary approach synthesizes the development of Thai teen moms’ sexual behaviour and of the sex  
education curriculum. In addition, the qualitative approach is employed by using in-depth interview. The conclusion 
is that pregnancies of Thai teen moms are mostly unplanned and such pregnancies are more likely to end up in 
abortion. Although, the sex education course in school is provided by skilled teachers, evidence from various studies 
confirms that the “sex education curriculum” is not as effective as expected. It is suggested that to protect school 
girls from sexual risk behavior, sex education in schools by the teachers may not work as well when given by peers. 
The teacher should have a role as a mentor in teaching sex education. Teaching sex education must be continuous 
from preschool to the workplace. In addition, guardians and health providers need to increase sexual communication 
skills and accept that norms of sexual behavior have changed, especially among girls. 



183หนูยังไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางชีวิตที่น่าห่วงใยของแม่วัยเด็กในสังคมไทย

บทนำา

ในสองทศวรรษที่ผ่านมา เส้นทางชีวิตของวัยรุ่นไทยได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น 

การดำาเนินวิถีชีวิตประจำาวันทั่วไป การเผชิญหน้ากับการแข่งขันในสังคมและเศรษฐกิจ การถูกหล่อหลอม 

จากขนบธรรมเนยีมประเพณหีรอืวฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามวถิโีลก การเอาอยา่งเพือ่ใหท้นักบัยคุสมยัของ

สิ่งแวดล้อมที่ก้าวล้ำาไปตามความเจริญก้าวหน้าของวัตถุนิยม รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนา

รดุหนา้ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ และทีส่ำาคญั การหา่งไกลตอ่ศาสนาและการละทิง้ศลีธรรมจรรยา ตลอดจนการยอมรบั

และไม่ตระหนักต่อผลที่เกิดในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ 

จุดเปลี่ยนสำาคัญของเส้นทางชีวิตเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงในยุคปัจจุบัน 

เป็นจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี การท้อง 

ไม่พร้อม และการทำาแท้ง มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือระบุว่า สังคมไทยมีแม่วัยรุ่นที่อายุน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็น 

แม่วัยเด็ก (Phupong, 2005) สถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องน่าห่วงใยที่หาทางแก้ไขยากขึ้นทุกที 

วัยรุ่นจากนิยามของ WHO หมายถึง วัยรุ่นเด็กอายุระหว่าง 10 - 19 ปี (Adolescent) และวัยรุ่นที่เป็น

เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี (Youth) ในทางชีววิทยาและสรีระวิทยา หากวัยรุ่นหรือเด็กหญิงในกลุ่มอายุ

ทัง้หมดนัน้มปีระจำาเดอืน และมเีพศสมัพนัธก์บัเพศชายกจ็ะสามารถตัง้ครรภแ์ละคลอดบตุรได ้ดงันัน้ จากนยิาม

ของ WHO เชน่กนัทีร่ะบวุา่การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ (Teenage pregnancy) หมายถงึการตัง้ครรภข์องสตรทีีม่อีายุ

น้อยกว่า 20 ปี ก็หมายถึง แม่วัยรุ่น ที่มีอายุ ณ เวลาคลอดน้อยกว่า 20 ปี และแม่วัยเด็ก ที่มีอายุขณะคลอด 

น้อยกว่า 15 ปี

วัยรุ่นหญิงเมื่อก้าวพลาดพลั้งไปในเรื่องเพศจนเกิดการตั้งท้องไม่พร้อม ทางออกสุดท้ายที่เลือกไม่ได้ 

มักจบลงโดยการทำาแท้งเพราะยังไม่อยากเป็นแม่ การท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นหญิงและผลกระทบระยะสั้นที่ 

ตามมาคือ ปัญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์ 2,500 กรัม ปัญหาสภาวะทางอารมณ์ของ 

แม่วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้า จนถึงการฆ่าตัวตาย หรือ ฆ่าทารกตาย ข้อสำาคัญ  

ในรายทีเ่ปน็แมข่ณะเปน็นกัเรยีน สว่นใหญม่กัตอ้งออกจากโรงเรยีนกลางคนั หรอืแกป้ญัหาดว้ยการทำาแทง้เอง

หรือทำาแท้งเถื่อน จนอาจเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิต (Cunningham, et al., 2005) ส่วนผลกระทบระยะยาว  

จะเปน็ปญัหาสงัคมและเศรษฐกจิทีม่ตีอ่คณุภาพชวีติของแมว่ยัรุน่หรอืแมว่ยัเดก็และลกู ตลอดจนเปน็ภาระของ

รฐับาลทีต่อ้งดแูลแกไ้ขปญัหา การคุม้ครองแมว่ยัรุน่และแมว่ยัเดก็ทีท่อ้งไมพ่รอ้มในสงัคมไทยจงึเปน็ประเดน็ที่

ควรใสใ่จและตดิตาม เพราะจะนำาไปสูก่ารเฝา้ระวงัเพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งจากพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่และ

เดก็หญงิ รวมทัง้เปน็การสรา้งเสรมิใหแ้มว่ยัรุน่และแมว่ยัเดก็สามารถดำาเนนิวถิชีวีติของตนและลกูตอ่ไปในสงัคม

ได้อย่างมีคุณภาพ 

วตัถปุระสงคข์องบทความนี ้สะทอ้นพฒันาการเรือ่งการมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควรของวยัรุน่หญงิอายุ

ต่ำากว่า 25 ปี ที่นำาไปสู่การท้องไม่พร้อมจากแม่วัยรุ่นสู่แม่วัยเด็ก รวมทั้ง วิพากษ์การเรียนการสอนหลักสูตร

เพศศกึษา เพือ่นำาไปสูก่ารคุม้ครองวยัรุน่หญงิทัว่ไปในสงัคมไทย ตลอดจนแมว่ยัรุน่และแมว่ยัเดก็ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม 

วธิกีารศกึษาเปน็การวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยสงัเคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากรายงานการวจิยัที่

เกี่ยวข้อง จากข้อมูลข่าวสารสนเทศ รวมถึงได้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก
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แม่วัยเด็กและแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมจำานวน 4 ราย ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดแห่งหนึ่ง

ทางภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใช้ข้อมูลระดับลึกดังกล่าวมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องพัฒนาการพฤติกรรม

ทางเพศ การท้องไม่พร้อมและทางออกของการท้องไม่พร้อมของแม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กในสังคมไทย

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย จากเรื่องคอขาดบาดตาย 

กลายเป็นเรื่องธรรมดา

ในชว่งเวลาสองทศวรรษทีผ่า่นมา มกีารศกึษาวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ในสงัคมไทยกนัอยา่ง

กว้างขวางและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสังคมไทยมีบทบาท

สำาคัญในการป้องกัน และดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น หลักฐานงานวิจัยจำานวนมากดังกล่าวแสดง

ใหเ้ห็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มวยัรุ่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทัศนคติทางเพศที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างเกือบสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเปิดเผยเกี่ยวกับ

ความรู้สึกทางเพศ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผลของการ

มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตัวอย่างผลการวิจัยจากตาราง 1 และ ตาราง 2 เปรียบเทียบให้เห็นว่า ทัศนคติ

และพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยมีความน่าห่วงใยมากยิ่งขึ้น 

จากการศึกษาทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นชายหญิงอายุ 15 - 24 ปี ที่ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Ford & Kittisuksathit, 

1996) ซึ่งแสดงในตาราง 1 พบว่า ในช่วงเวลาขณะนั้น (ปี 2539) ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นชายหญิงมีความ

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผลการวิจัยดังกล่าวเปิดเผยว่า มาตรฐานเชิงซ้อนในเรื่องเพศ (Double standard) 

อนุญาตให้ผู้ชายสามารถทำาอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ขณะที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นหญิงไม่ดี

ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพราะสมัยนั้นการเปิดเผยว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

หากเป็นการเปิดเผยของวัยรุ่นหญิงที่เป็นโสด ถือเป็นเรื่องดังคำาอุปมาอุปไมยที่ว่าเป็นเรื่อง “คอขาดบาดตาย” 

ดังนั้นพ่อแม่ในยุคสมัยนั้น มักจะเปรียบเปรยว่า หากลูกสาวของใครมีพฤติกรรมดังกล่าวและเป็นที่เปิดเผย 

ไปทัว่ ถอืเปน็เรือ่งนา่อบัอายอยา่งยิง่ ดงัคำาอปุมาอปุไมยทีพ่อ่แมใ่นสงัคมไทยมกัเปรยีบเปรยเกีย่วกบัพฤตกิรรม

เช่นนี้ที่เกิดในครอบครัวว่า “ถ้าใครรู้เข้า ก็จะอับอายไปทั่วหล้า” 

เมือ่เปรยีบเทยีบการศกึษาวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ยคุเกอืบสองทศวรรษทีผ่า่นมากบัปจัจบุนั 

(ตาราง 2) มีหลักฐานยืนยันว่า วัยรุ่นมีพัฒนาการการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร  

เพิม่จำานวนมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ทีน่า่หว่งใยคอื ทศันคตแิละพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ โดยเฉพาะวยัรุน่หญงิ

มแีนวโนม้เขา้ไปยุง่เกีย่วกบักจิกรรมทางเพศและเปดิเผยมากยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนัอายขุองวยัรุน่ทัง้หญงิและชาย

ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกลับน้อยลงเป็นลำาดับ 
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ทีน่า่หว่งใย คอื ความคดิเหน็และคา่นยิมของวยัรุน่สว่นใหญย่อมรบัวา่ การมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร

ของวัยรุ่นหญิงและชายเป็นเรื่องธรรมดา รวมทั้งวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็ถือเป็น

เรื่องธรรมดาด้วย (พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2543; ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2545 ธนพร สง่าศรี และคณะ, 2546; 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ, 2551; โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน  

ปี 2551 - 2552; รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, 2552; Child Watch, 2552) 

ตาราง 1 ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นชายหญิงอายุ 15 - 24 ปี ในปี 2539

ทัศนคติทางเพศปี 2539 วัยรุ่นชาย อายุ 15 - 24 ปี วัยรุ่นหญิง อายุ 15 - 24 ปี

การยอมรับ
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร

สังคมยอมให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร เด็กผู้ชายที่ไม่มีประสบการณ์ทางเพศ
จะถูกเยาะเย้ยและล้อเลียนจากเพื่อน

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถือว่า 
ไม่ถูกต้อง และจะเป็นรอยมลทิน  
ทำาให้เสียชื่อเสียงทั้งตนเองและครอบครัว

ความรู้สึกทางเพศ สามารถพูดคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผย ความรู้สึกเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม 
ที่ต้องปิดบังซ่อนเร้น

การมีเพศสัมพันธ์ 
ครั้งแรก

ผู้ชายต้องมีการ “ขึ้นครู” หมายถึงต้องมี 
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงขายบริการ 
ทางเพศ เพราะเป็นผู้มีความชำานาญ 
เรื่องเพศ 

เป็นเรื่องยากที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง 
เช่นนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดแม้จะ 
มีการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เปิดเผยข้อมูลไม่ได้
อย่างเด็ดขาด

การใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยใช้กับหญิงขายบริการทาง
เพศเท่านั้น ไม่ใช้กับคู่รักหรือคู่สมรส

โดยทั่วไปไม่กล้าที่จะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ถุงยางอนามัย เพราะจะถูกกล่าวหาว่าเป็น 
ผู้หญิงไม่ดี

การคุมกำาเนิด ถือเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้หญิง หญิงสาวจะพูดถึงการคุมกำาเนิดไม่ได้  
เพราะจะถูกกล่าวหาว่ามีประสบการณ์และ
ช่ำาชองทางเพศ

ผลของการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร

การมีเพศสัมพันธ์ใดๆ ไม่มีผลกระทบต่อ 
ชื่อเสียงของผู้ชาย อาจกลัวการติดเชื้อบ้าง 
แต่เรื่องการตั้งครรภ์ไม่ใช่ปัญหาของผู้ชาย

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีผลต่อ 
ชื่อเสียงของผู้หญิง ดังนั้น การตั้งครรภ์ก่อน 
วัยอันควร หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงเป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว

ที่มา: Ford & Kittisuksathit, 1996, หน้า 28.
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ตาราง 2 พัฒนาการทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นจากปี 2537 ถึงยุคปัจจุบัน

ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น

การยอมรับ 
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร

- ทศันคตติอ่การมแีฟน การมเีพศสมัพนัธแ์ละบทบาทหญงิชาย จากการศกึษาวจิยักบันสิตินกัศกึษา
ในมหาวิทยาของรัฐและเอกชน พบว่า ทั้งชายและหญิงมีทัศนคติว่า การมีคู่หลายคนหรือมีกิ๊ก  
(อาจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ได้) เป็นเรื่องทันสมัย ถ้าไม่มีเพื่อนจะล้อเลียน มีเพื่อต้องการ
แสวงหาคนที่ใช่ที่สุด เป็นการเติมสีสันให้ชีวิต ทำาให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า เป็นคนที่สังคมต้องการ  
ได้ทำาอะไรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำาซากจำาเจ (ธนพร สง่าศรี และคณะ, 2546) 

- ทัศนคติต่อการมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เด็กยอมรับมีเพื่อนหรือคนรู้จักมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
และอยู่ก่อนแต่งร้อยละ 77.7 ไม่เห็นด้วยที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คนรักเป็นการแสดงออก
ถึงความจริงใจและความรักอย่างแท้จริง ร้อยละ 86.8 ไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองว่ามีเพศสัมพันธ์
ร้อยละะ 66.1 ไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องธรรมดา 
ร้อยละ 56.9 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ, 2551)

- ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไป ในเด็กวัยมัธยมต้น - อุดมศึกษา โดยเฉลี่ยร้อยละ 24 
ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และกว่าร้อยละ 50 ยอมรับการอยู่กันก่อนแต่งของนักเรียน/
นักศึกษา และอีกเกือบร้อยละ 10 ของนักศึกษาอาชีวะ - อุดมศึกษาที่ระบุว่าตนยังไม่เคยมี 
เพศสมัพนัธย์งัคดิวา่ตนจะมเีพศสมัพนัธก์อ่นจบจากสถานศกึษาทีต่นศกึษาอยูใ่นปจัจบุนั (โครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551 - 2552)

การมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก

- การเก็บข้อมูลแบบสำารวจในปี 2537 พบว่า ร้อยละ 63 ของวัยรุ่นชาย อายุ 15 - 24 ปี ยอมรับว่า
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงขายบริการ ขณะที่ 
ร้อยละ 9 ของวัยรุ่นหญิงยอมรับในประเด็นดังกล่าว โดยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนรัก 
และรุ่นพี่ (Ford & Kittisuksathit, 1996) 

-  การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 - 24 ปี ในปี 2547 หรือ  
10 ปี ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันของการศึกษาวิจัยข้างต้น พบว่า 
ร้อยละ 42 ของวัยรุ่นชาย และร้อยละ 43 ของวัยรุ่นหญิง ยอมรับว่าตนเองมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน

- อายุที่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้ว พบว่า ร้อยละ 22 เป็นวัยรุ่นเด็กกลุ่มอายุ 12 - 14 ปี 
ร้อยละ 47 เป็นกลุ่มอายุ 15 - 16 ปี ร้อยละ 56 เป็นกลุ่มอายุ 17 - 19 ปี และร้อยละ 42  
เป็นกลุ่มอายุ 20 - 24 ปี (รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, 2552) 

- อายุเด็กที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผู้ชายเริ่มที่ 19 ปี ผู้หญิงเริ่มที่ 20 ปี แต่ปัจจุบันเด็ก
ผู้ชายเริ่มมีเพศสัมพันธ์อายุ 15 ปี ผู้หญิง 16 ปี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาการ
คุมกำาเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และบรษิทั ไบเออร ์เชรงิ ฟารม์า ประเทศไทย รว่มกบัสวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ, 
2551)

- วยัรุน่ชายมกัมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัแฟน หรอืคูน่อนทีอ่ายมุากกวา่ ความกลวัโรคเอดสเ์ปน็ปจัจยั
หนึง่ทีท่ำาใหว้ยัรุน่ชายหนัมามเีพศสมัพนัธก์บัแฟน/คูร่กัมากกวา่หญงิขายบรกิารทางเพศ (พมิพวลัย ์
บุญมงคล, 2543)
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ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น

การคุมกำาเนิด - ทัศนคติต่อการคุมกำาเนิด วัยรุ่นคิดว่าการคุมกำาเนิดเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรมีความระมัดระวังมากกว่า
ผู้ชาย ร้อยละ 85.7 ไม่รู้จักยาคุมฉุกเฉินและไม่ทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ร้อยละ 71.5 ไม่ทราบถึง
อันตรายจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ร้อยละ 50.8 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาการ 
คุมกำาเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และบรษิทั ไบเออร ์เชรงิ ฟารม์า ประเทศไทย รว่มกบัสวนดสุติโพล มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ, 
2551)

ทัศนคติต่อ 
การท้องไม่พร้อม

- วัยรุ่นมีเพื่อน คนรู้จัก ที่เคยตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจร้อยละ 71.6 และร้อยละ 55.9 จะบอกผู้ปกครอง
เป็นคนแรกถ้ารู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ (รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, 2551)

ทัศนคติต่อ 
การทำาแท้ง

- กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าการทำาแท้งเป็นการทำาบาปที่ร้ายแรงร้อยละ 96 เห็นว่าการทำาแท้งเป็นสิ่ง 
น่ากลัว และอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตร้อยละ 95.1 มีเพื่อน คนรู้จักทำาแท้งในวัยเรียนร้อยละ 52 
ไม่เห็นด้วยที่ว่าข่าวการทำาแท้งของเด็กในวัยเรียน ณ ปัจจุบันมีจำานวนลดน้อยลงร้อยละ 78.4

ผลของ 
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร

- การตั้งท้องไม่พึงประสงค์ในปี 2542 ประมาณร้อยละ 12.5 แต่ในปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 
ทำาแท้งร้อยละ 30 ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำากว่า 20 ปี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
และคณะ, 2551)

- ในปี 2552 ข้อมูลจากรายงานผลโครงการ Child Watch พบว่า มีหญิงวัยรุ่นมาทำาคลอด  
67,958 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2551 ที่มีจำานวน 69,874 คน และเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีเพียง 
61,510 คน 

สัญญาณอันตราย: พัฒนาการจากแม่วัยรุ่นสู่แม่วัยเด็กในสังคมไทย

ขอ้มลูเกีย่วกบั “แมว่ยัรุน่” ตัง้ครรภแ์ละคลอด อายรุะหวา่ง 15 – 19 ป ีนำาเสนอโดย กระทรวงสาธารณสขุ 

ระหว่างปี 2547 – 2552 (ตาราง 3) พบว่า “แม่วัยรุ่น” เพิ่มจากร้อยละ 13.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 15.7 

ในปี 2552 ขณะเดียวกัน ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ “แม่วัยเด็ก” ในสังคมไทย ที่จัดทำาโดย ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงให้เห็น

วา่ ตัง้แตป่ ี2540 – 2551 เดก็หญงิในประเทศไทยมแีนวโนม้การตัง้ครรภแ์ละคลอดบตุรเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

จากร้อยละ 0.13 ในปี 2540 เป็น ร้อยละ 0.38 ในปี 2551 (รูปที่ 1) ข้อมูลนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ดังกล่าว ทำาการศึกษา “การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ของเด็กหญิงอายุต่ำากว่า 15 ปี เทียบกับ

จำานวนหญิงทั้งหมดที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยการประมวลผลจากข้อมูลทะเบียนเกิดของสำานักบริหาร 

การทะเบยีน กรมการปกครอง ระหวา่งป ี2540 – 2550 (สำานกังานพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารสขุภาพ, 2552)

ตาราง 2 (ต่อ)
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ตาราง 3 จำานวนและร้อยละของมารดาอายุต่ำากว่า 20 ปีที่คลอดบุตร รวมทั้งประเทศ  

พ.ศ. 2547 -  2552

 พ.ศ. 
มารดาทุกอายุ อายุ 15 - 19 ปี

(คน) จำานวน ร้อยละ

2552 765,046 119,828 15.66

2551 784,256 118,921 15.16

2550 797,588 116,086 14.55

2549 793,623 112,509 14.18

2548 809,485 113,048 13.97

2547 813,069 111,206 13.55

ทีม่า: ขอ้มลูสถติกิารเกดิมชีพี จากกลุม่ภารกจิดา้นขอ้มลูขา่วสารและสารสนเทศสขุภาพ, 
สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2553.

รูปที่ 1 ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงที่อายุต่ำากว่า 15 ปี บริบูรณ์ 

เทียบกับจำานวนหญิงที่หมดที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร ตั้งแต่ปี 2540 -2551
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ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ อ้างใน จดหมายข่าวรายเดือน สำานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ปี 2551 - 2552 สำานักระบาดวิทยา ระบุว่า ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 8.6 เป็นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 

15 - 24 ปี ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ วัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา บางคน 

คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ทำาให้ท้องได้ ผลการสำารวจยังพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของ 

วัยรุ่นมีอายุเฉลี่ยเพียง 15 - 16 ปี และมีแนวโน้มว่าอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นจะลดลงเรื่อยๆ 

เรียกว่ายังไม่พ้นจาก “ขาสั้น - คอซอง” ก็มีโอกาสที่จะเป็นพ่อคน แม่คนกันแล้ว (สุวัฒน์ กิขุนทด, 2553)
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ปรากฎการณด์งักลา่ว แสดงวา่สถานการณ ์“แมว่ยัรุน่” ในสงัคมไทยกำาลงัจะกลายเปน็เรือ่งธรรมดาหลงั

จาก “การเสียตัวก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงกลายเป็นเรื่องธรรมดา” ที่พวกเขาคิดหรือปฏิบัติไปแล้ว 

สถานการณ์เช่นนี้ จะผลักให้วิถีชีวิตของวัยรุ่นหญิงที่เป็น “แม่วัยรุ่น” ในสังคมไทยต้องดำาเนินไปอย่างทุลักทุเล

เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และสิ่งน่ากังวลที่ติดตามมาคือสถานการณ์นี้กำาลังพัฒนาไปสู่ 

การเป็น “แม่วัยเด็ก” ข้อสำาคัญ การเป็น “แม่วัยเด็ก” นี้ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของการ “ท้องไม่พร้อม” ซึ่งกลาย

เป็นผลลัพธ์ของ “หนูยังไม่อยากเป็นแม่” ในที่สุด

หนูยังไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางที่น่าห่วงใย

พัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำาคัญ 

จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นรวมทั้งจากการเปิดเผยข้อมูลการทำาแท้งของนักเรียนชายในยุคปี 2542 (ศุภชัย 

สายศร, 2542) ระบุว่าคู่นอนของตนที่มีทั้งเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกัน มีการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 27.3 และ 

คู่นอนที่ไม่ใช่เพื่อนนักเรียนหญิงมีการตั้งครรภ์ร้อยละ 16.9 และในคู่นอนหรือคู่รักของเด็กนักเรียนชาย  

แสดงว่ายังไม่อยากเป็นแม่โดยการทำาแท้ง มีสูงมากถึงร้อยละ 84.4 และในกลุ่มคู่นอนหรือคนรักที่เป็น 

เด็กนักเรียนหญิง มีถึงร้อยละ 83 

ในปี 2553 ข้อมูลจากกรมอนามัย ระบุว่า ในแต่ละปีมีหญิงไทยที่ตั้งครรภ์ประมาณ 1 ล้านท้อง 

ทั่วประเทศ ในจำานวนนี้มีประมาณ 8 แสนรายที่คลอดออกมาเป็นทารกส่วนที่เหลืออีกเกือบ 2 แสนรายต้อง

เสียชีวิตจากการทำาแท้งหรือแท้งเอง ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวดังในรอบปี 2553 ของสื่อสาร

สนเทศทุกชนิด ที่ระบุพร้อมมีหลักฐานชัดเจนเป็นซากศพทารกที่ถูกนำามาทิ้งในวัดไผ่เงิน กรุงเทพมหานคร  

โดยจำานวนซากศพทารกที่พบนั้นมีจำานวนกว่า 2,000 ศพ รวมทั้งกรณีนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง 

ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตกเป็นข่าวทำาแท้งด้วยตัวเอง โดยซื้อยาทำาแท้ง

ผา่นทางอนิเตอรเ์นต็ แตเ่กดิอาการชอ็คตอ้งนำาสง่โรงพยาบาล ขณะทีท่ารกทีห่ลดุออกมามอีายใุนครรภ ์8 เดอืน 

ได้เสียชีวิต ซึ่งกรณีที่คล้ายๆ กันแบบนี้คงมีอีกมายมายที่ไม่ตกเป็นข่าว 

“การเลอืกวธิกีารทำาแทง้แกป้ญัหาการทอ้งไมพ่รอ้มไดห้รอืไม?่” นกัแกป้ญัหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม

ในวัยรุ่น คงทราบคำาตอบกันดีแล้วว่า ในทางสรีระนั้น การทำาแท้งแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมได้อย่างเป็น 

รูปธรรมที่สุด และวัยรุ่นหญิงที่ยังไม่พร้อมจะเป็นแม่ มักจะหาทางออกด้วยวิธีการทำาแท้ง 

กระบวนการทำาแทง้ดว้ยตนเองของวยัรุน่หญงินัน้ นา่จะเปน็ประเดน็ศกึษาวจิยัตดิตามกนัตอ่ไปอยา่งยิง่ 

จากการเกบ็ขอ้มลูโดยใชก้ารสมัภาษณร์ะดบัลกึแมว่ยัเดก็ทีท่อ้งไมพ่รอ้ม เพราะตอ้งการขอ้มลูระดบัลกึบางสว่น

มาอธบิายเพิม่เตมิเสน้ทางทีต่อ้งมาเปน็แมว่ยัเดก็ พบวา่ เมือ่แรกรูว้า่ทอ้งไมพ่รอ้ม วยัรุน่หรอืเดก็หญงิทัว่ไปจะ

เลือกวิธี “กินยาขับ” ก่อน เพราะเชื่อว่า ถ้าเพิ่งท้องแล้วกินยาขับ ก้อนเลือดจะถูกขับออกมาทำาให้สิ้นสุด 

การท้องด้วยวิธีง่ายๆ และสะดวก เพราะ “ยาขับ” สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและกินง่าย และถ้า

กินยาขับแล้วไม่ได้ผลหรือไม่สำาเร็จ วัยรุ่นหญิงก็จะเริ่มคิดถึงกระบวนการทำาแท้ง โดยถามจากเพื่อนที่มี

ประสบการณ์ แต่ก่อนที่จะทำาแท้งนั้น วัยรุ่นหญิงจะมีการปรึกษากับคู่นอน ถ้าคู่นอนยอมรับและไม่ยินยอม 
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ใหไ้ปทำาแทง้ เสน้ทางชวีติของหญงิวยัรุน่กจ็ะเขา้สูก่ารเปน็แมว่ยัรุน่หรอืแมว่ยัเดก็ เพราะจะเกดิขัน้ตอนการแจง้

ให้ผู้ใหญ่ทราบ และการเข้าสู่พิธีกรรมผูกข้อมือเพื่อแสดงว่าผู้ใหญ่รับรู้และยินยอมให้ลูกหรือเด็กในปกครอง 

เดินทางเข้าสู่การเป็นพ่อ - แม่วัยรุ่นหรือวัยเด็กได้ 

ข้อเท็จจริงที่นำามาอธิบายเพิ่มเติมเส้นทางชีวิตของวัยรุ่นหญิงที่ท้องไม่พร้อม ซึ่งส่วนใหญ่มักจบลงด้วย

การเลอืกการทำาแทง้ มบีางสว่นกก็ลายเปน็แมว่ยัรุน่หรอืแมว่ยัเดก็ ขอ้เทจ็จรงินีเ้พือ่นำาเสนอเปรยีบเทยีบใหเ้หน็

ทางแยก คือ ทางแยกไปสู่การเป็นแม่ และทางแยกไปสู่การทำาแท้ง โดยนำาเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ระดับลึกดังต่อไปนี้ แม่วัยเด็กที่ท้องไม่พร้อมรายหนึ่งของบทความนี้ ปัจจุบันอายุ 19 ปี มีบุตรชาย 1 คน  

อายุ 5 ปี เปิดเผยว่า เธอตั้งครรภ์ขณะอายุ 14 ปี และกำาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาปีที่ 1 เทอมแรก 

เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ก็ปรับทุกข์ให้เพื่อนฟัง เพื่อนแนะนำาให้ไปซื้อยาขับมากิน เธอจึงปฏิบัติตาม  

แตป่รากฏวา่ไมส่ำาเรจ็ เธอจงึบอกกบัคูร่กัของเธอทีเ่ปน็นกัเรยีนในโรงเรยีนเดยีวกนั คูร่กัพาเธอไปพบพอ่แมแ่ละ

เธอก็แจ้งพ่อแม่ของเธอให้รับรู้ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและจัดพิธีผูกข้อมือ เธอจึงหยุดการเรียนในขณะนั้น

และปัจจุบันเป็นแม่วัยรุ่นที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านครอบครัวสามี ขณะที่สามีก็ได้เรียนต่อไปจนสำาเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แม่วัยเด็กรายนี้ เปิดเผยถึงประสบการณ์ของเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกันที่ผ่านกระบวนการทำาแท้งด้วย

ตนเอง ซึ่งเพื่อนของเธอไม่ได้รับการยอมรับจากคู่นอนที่เป็นนักเรียนด้วยกันและถูกทอดทิ้งขณะเริ่มตั้งครรภ์  

แม่วัยเด็กรายนี้เปิดเผยว่าเพื่อนวัยรุ่นหญิงที่เป็นนักเรียนและพักในห้องพักเดียวกับตน เมื่อถูกคู่นอนปฏิเสธ 

และทิ้งไป วัยรุ่นหญิงเหล่านั้น จะไปซื้อยาหลอดที่ใช้เหน็บเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตกเลือด  

เพือ่นของเธอจะปฏบิตักิารทำาแทง้เอง โดยมกีารซือ้ผา้ออ้มสำาเรจ็รปู (Pampers) มาเตรยีมซบัเลอืด ขณะกระทำา

การทำาแทง้เอง เธอและเพือ่นคนอืน่ๆ กอ็ยูใ่นหอ้งดว้ยเพือ่ชว่ยเหลอืถา้เกดิเหตกุารณฉ์กุเฉนิ ภาพทีเ่ธอเหน็คอื 

เพือ่นสาวเมือ่สอดใส ่“หลอด” ทีใ่ชข้บัเลอืดเขา้ไปในโพรงมดลกูแลว้ กจ็ะนอนรอ้งครวญครางดว้ยความเจบ็ปวด 

และเมื่อปฏิบัติการทำาแท้งเองเรียบร้อย ก็จะนอนพักในห้องพักประมาณสัปดาห์ ก็จะฟื้นตัว 

เพศศึกษา: ทางแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมของแม่วัยรุ่นในสังคมไทย?

เพศศึกษา หรือ Sex Education หมายถึง การสอนหรือการให้ความรู้ทางเพศ ไม่ได้หมายถึงการสอน

เรื่องเพศสัมพันธ์ เนื้อหาเรื่องเพศครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกาย สุขปฏิบัติหรืออนามัย 

ทางเพศ รวมไปถึงการมีบุคคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม และศีลธรรมจรรยาเรื่องเพศที่เหมาะสมกับประเพณี

วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ 

การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในสังคมไทยยุคสมัยก่อน เรียนรู้ทางอ้อมจากวรรณกรรม คำาคมสุภาษิต หรือ

ข้อห้ามทางศาสนา บ้างก็เรียนรู้จากจิตรกรรมและภาพวาดของจิตรกรที่สอดแทรกการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา

ผ่านภาพวาดที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง
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สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสำาคัญของการเรียนการสอนเรื่องเพศ ในปี 2485 รัฐบาลเริ่มมีแนวคิด

การเรยีนการสอนเพศศกึษาในโรงเรยีน จนถงึป ี2501 ไดม้กีารแตง่ตัง้ คณะอนกุรรมการวางแนวทางการสอน

เพศศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “แนวสอนเพศศึกษา” ซึ่งเป็นฉบับร่างทั้งหลักสูตร คู่มือครู 

และโครงการสอน โดยวางแนวทางการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักปฎิบัติ  

3 ภาค คือ การจัดโรงเรียน การอบรมนักเรียน และ การสอนของครู อย่างไรก็ตาม “แนวสอนเพศศึกษา” นี้ 

เป็นเพียงฉบับร่างหลักสูตร ยังไม่มีการนำาไปปฏิบัติ ต่อมาปี 2521 ได้มีการนำาเพศศึกษาบรรจุลงในหลักสูตร

ฉบับพุทธศักราช 2521 และหลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2524 เพื่อสอนในโรงเรียนทุกระดับ โดยกำาหนดให้

เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศศึกษาสำาหรับระดับประถมศึกษาบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) 

ส่วนระดับมัธยมศึกษาเนื้อหาสอดแทรกอยู่ในกลุ่มวิชาสุขศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ 

(สาขาการสาธารณสุข) 

เนื้อหาเรื่องเพศศึกษาส่วนใหญ่เน้นที่สุขวิทยาและสรีรวิทยา ไม่ตรงตามเป้าหมายของแนวคิดเพศศึกษา

เท่าที่ควร จึงมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและแยกการสอนเพศศึกษาออกเป็นวิชาเอกเทศ 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถผลักดันให้การสอนเพศศึกษาเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรการเรียน

การสอนในโรงเรียนได้ เนื่องจากเกิดการโต้แย้งระหว่างผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความกังวลในกลุ่ม 

ผู้ปกครองว่าเนื้อหาการสอนและศักยภาพของครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้จะออกมาในลักษณะของการ  

“ชี้โพรงให้กระรอก” หรือเป็นเรื่องยั่วยุให้บุตรหลานของตนต้องการทดลองมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2524 - 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายชัดเจน และได้เริ่มโครงการ 

“ชีวิตครอบครัวศึกษา” ในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนในการจัดโครงการ

เพศศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และดำาเนินการร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนา “คู่มือการสอนครอบครัวศึกษา” พร้อม

อุปกรณ์ประกอบการศึกษา จนมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2533 (กรมวิชาการ, 2543) และ 

ตอ่มา กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมอนามยั และ กรมสขุภาพจติ ไดร้ว่มกนัจดัทำาโครงสรา้งหลกัสตูรเพศศกึษา 

และทำาประชาพจิารณ ์แลว้จงึเสนอใหก้ระทรวงศกึษาธกิารใชเ้ปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุหลกัสตูร และในป ี2544 

เพศศกึษากไ็ดร้ับการบรรจใุหเ้ปน็สว่นหนึง่ของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรฐับาลสมยันัน้ ไดอ้อกคำาสัง่

ให้โรงเรียนทุกแห่งสอนวิชาเพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาฉบับมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน 

จุดเด่นของโครงสร้างหลักสูตรเพศศึกษาฉบับนี้ มีการกำาหนดเป็นรูปธรรมชัดเจนว่า เพศศึกษามี  

7 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาการทางเพศ (Sexual development) สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) ทักษะ

ส่วนบุคคล (Personal and communication skills) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors) การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ (Gender role) สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) และสังคม 

และวัฒนธรรม (Society and culture) รวมทั้งใช้หลักพัฒนาการทางเพศของมนุษย์ มากำาหนดให้เนื้อหา 

เหมาะสมกัยวัยที่จะเรียนด้วย
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ตาราง 4 ประเด็นพัฒนาการทางเพศ แบ่งเนื้อหาตามพัฒนาการทางเพศตามวัย

อายุ 3 - 5 ปี อายุ 6 - 9 ปี อายุ 10 - 12 ปี อายุ 13 - 15 ปี อายุ 16 - 18 ปี

1) ความแตกต่าง 
ทางสรีระร่างกาย
ภายนอก ระหว่าง
เด็กหญิงและ 
เด็กชาย

1) ความแตกต่าง 
ระหว่างหญิง - 
ชายในด้าน
บทบาททางสังคม

2) ลักษณะทาง
กายภาพของ
ร่างกาย และ 
การเจริญเติบโต

1) ความภูมิใจใน 
เพศของตนเอง

2) การปรับปรุง 
บุคคลิกภาพให้
สอดคล้องกับ 
เพศของตนเอง

3) การเข้าสู่สังคม
เพศเดียวกัน 
เตรียมตัวสู่ 
การเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่วัยรุ่น

1) พัฒนาการทาง
เพศของวัยรุ่น  
ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์

2) ความรู้สึก 
ในเรื่องเพศ

3) การดำาเนินชีวิต

1) การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม

2) ความแตกต่าง 
ในเรื่องความรู้สึก 
นึกคิดในเรื่องเพศ 
ระหว่างเพศหญิง
และชาย

ที่มา: เพศศึกษา: ภูมิคุ้มกันที่วัยรุ่นต้องได้รับ, กรมอนามัย, 2541

นอกจากนี้ องค์การแพธ (PATH) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ได้ร่วมทำางานกับกระทรวง

ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ดำาเนินโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ซึ่งเป็นแผนงานส่วนหนึ่งของ 

แผนงานป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และในช่วงปี 2546 - 2551 บทเรียนจากโครงการดังกล่าว ได้นำามา

พัฒนาสู่การจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำาหรับเยาวชนในสถานศึกษา ตาม

แนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศวิถี (Sexualities) การจัดการเรียนรู้แบบยึด 

ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง (Child - centered Learning) และ การพฒันาทีเ่นน้ดา้นบวกของเยาวชน (Positive Youth  

Development) ซึ่งแนวคิดหลัก 3 ประการนี้ เป็นแนวคิดที่น่าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และให้เป็น 

รูปธรรม เพราะการสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลายของวิถีทางเพศและสัมพันธภาพทางเพศ ท่ีเป็นพัฒนาการ 

ตลอดชว่งชวีติของมนษุยใ์นมติติา่งๆ โดยใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห ์แยกแยะ ถงึปญัหาและ

สาเหตุ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติในการแก้ปัญหา รวมถึงรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ และสามารถ

เผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ข้อสำาคัญของแนวคิดนี้ คือทัศนคติด้านบวกที่มีต่อวัยรุ่น การให้

โอกาสและบทบาทในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมที่วัยรุ่นมีส่วนได้ส่วนเสีย 

เหน็ไดว้า่ เพศศกึษา เปน็การแกป้ญัหาเรือ่งเพศของวยัรุน่อยา่งเปน็รปูธรรม นกัวางแผน และนกัแกป้ญัหา 

ตลอดจนนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น จึงต่างให้ความคาดหวังกับ 

การเรียนการสอนเพศศึกษา ขณะที่สังคมไทยมีข้อจำากัดเกี่ยวกับวิธีคิดของคนในสังคมในเรื่องเพศว่าเป็นเรื่อง

ต้องห้าม ดังนั้นการเน้นการเรียนการสอนเพศศึกษาในห้องเรียน จึงมีข้อจำากัดให้อยู่ในบรรทัดฐานการเรียน 

การสอนที่ต้องสอดคล้องกับข้อจำากัดตามวิธีคิดของคนในสังคมไทยไปด้วย วัยรุ่นหรือผู้เรียนส่วนใหญ่จึงรับรู ้

แต่เพียงว่า เพศศึกษาคือการห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งก็เป็นการรับรู้ที่ไม่ผิด อย่างไรก็ตาม 

เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์จริง การรับรู้ดังกล่าวก็ไม่สามารถยับยั้งห้ามใจให้หยุด เข้าตำารา “ห้ามไม่หยุด  

ฉุดไม่อยู่” ซึ่งปัจจุบัน เกิดขึ้นกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เพศศึกษาจึงไม่ได้ทำาหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการ 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กหรือวัยรุ่นหญิง
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ณัฐยา บุญภักดี (2553) เจ้าหน้าที่หน่วยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และผู้ประสานงานมูลนิธิ

สรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ ใหม้มุมองเกีย่วกบัเพศศกึษาวา่กระทรวงศกึษาธกิารควรนำาเพศศกึษา (Sex 

education) มาทำาเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาเอง มากกว่าที่จะให้องค์กรเอกชน (NGO) มาผลักดัน และ

ควรมีการทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัว เพื่อให้เกิดเพศศึกษาในกลุ่มของครอบครัวที่สามารถ

เป็นแรงผลักดัน แนวคิดนี้ ต้องการให้ครอบครัวมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่พ่อแม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับลูกได้ แนวคิดนี้ต้องมีการรณรงค์เพื่อให้เกิด 

วิธีคิดและความเช่ือของคนในสังคมไทยก่อนว่า “พ่อแม่คือครูคนแรกท่ีสอนเร่ืองเพศศึกษาท่ีดีท่ีสุด” การรณรงค์น้ี  

ต้องกระจายไปในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมมือกันกระจายขยายแนวคิดนี้ไปในวงกว้างให้มากที่สุด

ของพื้นที่ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การที่จะทลายกำาแพงการพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้น

ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวถือเป็นข้อจำากัดของวัฒนธรรมไทย พ่อแม่และลูกจะ 

ไม่พูดคุยกันในเรื่องนี้ ถ้ายังไม่เกิดปัญหาที่ร้ายแรง อาทิ การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยของรัตนาพร 

อินทร์เพ็ญ (2552) พบว่า พ่อแม่เป็นบุคคลลำาดับท้ายๆ ที่ลูกจะพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศ โดยบุคคลลำาดับแรก

ที่ลูกจะไปพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศด้วย คือเพื่อน ดังนั้น “เพื่อน” จึงมีบทบาทสำาคัญในการแก้ปัญหาเรื่องเพศ 

ในกลุ่มวัยรุ่น

อย่างไรก็ตาม คำาถามท่ีต้องถามคือ เพศศึกษาในสังคมไทยป้องกันวัยรุ่นไทยให้รอดปลอดภัยจากเร่ืองเพศ 

ไดห้รอืไม ่ถา้พจิารณาจากผลของความพยายามในการแกป้ญัหาจากองคก์รทัง้ภาครฐั เอกชน และองคก์รตา่งๆ 

ดเูหมอืนวา่ เพศศกึษาสามารถปอ้งกนัเดก็วยัรุน่ไทยใหร้อดจากการเปน็พอ่ - แมว่ยัรุน่ไดใ้นระดบันอ้ยไปหรอืไม่

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสนทนาระดับลึกแม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กทั้ง 4 รายดังกล่าว เปิดเผยว่าเพศศึกษา 

ไมไ่ดช้ว่ยยบัยัง้การมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวยัรุน่หญงิทีส่ารภาพวา่ ไมม่อีะไรมาหา้ม

ตนเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ ถ้าใจของตนเองพร้อม ร่างกายก็จะพร้อมตามไปด้วย 

“ถ้าใจต้องการ ร่างกายก็พร้อม ไม่มีอะไรมาห้ามเราได้ ถ้าเราต้องการเข้าสู่เส้นทางชีวิตนี้  

เพศศึกษาไม่ช่วยอะไรเลย ฟังไปอย่างนั้นแหละ”

(แม่วัยเด็ก อายุขณะคลอดบุตร 14 ปี ปัจจุบันอายุ 19 ปี) 

การเรยีนการสอนเพศศกึษา จงึเปน็แผนงานทีห่วงัผลในระยะยาวซึง่ไมเ่พยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัความรนุแรง

ของปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นที่ก้าวไปอย่างไม่มีขอบเขต ท่ามกลางจุดเปลี่ยนของสังคมไทยที่ผันแปรไปตาม 

สภาพแวดล้อมของกระแสโลก

นอกเหนือจากการแก้ปัญหาด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา กฎหมาย รวมถึงข้อตกลง

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันและรับหลักการ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหา 

แม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กที่เป็นรูปธรรมในสังคมไทย (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2554)
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ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของสตรีและการตั้งครรภ์อยู่หลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ เน้นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 

รวมถงึการมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองจากรฐั พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ทีคุ่ม้ครอง

ผู้หญิงในด้านสุขภาพทางเพศและระบบเจริญพันธุ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ที่ให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีประมวล

กฎหมายอาญา หมวด ๓ ว่าด้วยความผิดฐานทำาให้แท้งลูก ซึ่งกำาหนดบทลงโทษผู้ที่ทำาให้หญิงแท้งลูกไว้

ในมาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ ตลอดจน ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์

ทางการแพทย์ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่กำาหนดว่าการยุติการตั้งครรภ์กระทำาได้เมื่อ

หญิงนั้นยินยอมในกรณี มีปัญหาสุขภาพทางกาย ปัญหาสุขภาพจิต มีความเครียดอย่างรุนแรง ทารกในครรภ์ 

มีความพิการรุนแรง และตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน 

สำาหรับข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน และรับหลักการเพื่อดำาเนินงาน

ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) เปน็กฎหมายระหวา่งประเทศ

ทีป่ระกนัสทิธมินษุยชนของสตร ีรวมถงึ ปฏญิญาและแผนปฏบิตักิารปกักิง่ (Beijing Declaration and Platform 

for Action) ทีเ่นน้ 12 ประเดน็หว่งใยเพือ่ความกา้วหนา้ของสตร ีตลอดจนเปา้หมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs) และแผนปฏิบัติการ ๒๐ ปี ประชากรกับการพัฒนา 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายและข้อตกลงเหล่านี้ไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้นในปี 

2544 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กระทั่งปี 2546 ได้มีการแต่งตั้ง

คณะอนกุรรมาธกิารยกรา่งกฎหมายอนามยัเจรญิพนัธุ ์ในป ี2548 ไดต้วัรา่งกฎหมาย ในป ี2550 กรมอนามยั

นำารา่งกฎหมายมารบัฟงัความเหน็กอ่นสง่ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา ในป ี2553 กรมอนามยัแกไ้ขตามคำาแนะนำา

ของคณะกรรมการกฤษฎกีา และเมือ่ตน้ป ี2554 คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบ รา่งพระราชบญัญตัอินามยั

การเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะรับรองสิทธิทางเพศของทุกคนทุกเพศในช่วงวัยเจริญพันธุ์ พ.ร.บ. ฉบับนี้

กำาหนดให้ กระทรวงสาธารณสุข ต้องจัดให้มีการให้คำาปรึกษา หรือให้บริการด้านสุขภาพทางเพศอย่าง 

เหมาะสม โดยจะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัว และจะต้องให้คำาปรึกษาและการให้บริการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

ตามมาตรฐานที่กำาหนด 

พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังกำาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียน 

ใหเ้หมาะกบัวฒุภิาวะและชว่งวยัของผูเ้รยีน และเปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทีต่ัง้ครรภร์ะหวา่งเรยีนใหศ้กึษาตอ่ไปได ้

โดยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเรียนต่อขณะตั้งครรภ์ หรือลาพักจนหลังคลอดแล้วจึงกลับมาเรียนต่อไป  

ส่วนหน่วยงานอื่นๆ และหน่วยงานเอกชน มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนด โดยต้องไม่ขัดขวางการลาคลอด  

และต้องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งต้องมีการป้องกันการล่วงเกินและคุกคามทางเพศ 

พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการคุ้มครองวัยรุ่นโดยตรงทั้งวัยรุ่นในระบบและวัยรุ่นนอกระบบ โดยเฉพาะวัยรุ่น 

ในระบบที่เป็นนักเรียนหญิงและตั้งครรภ์ขณะเป็นนักเรียน ซึ่งนโยบายนี้ เป็นนโยบายที่ดีและให้โอกาส 

นักเรียนหญิงวัยรุ่นให้เรียนจนสำาเร็จหลักสูตรที่กำาหนดได้ ทำาให้วัยรุ่นหญิงสามารถดูแลและเลี้ยงตัวเองได้ 

เมื่อต้องเป็นแม่ 
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นั่นเป็นมุมมองด้านนโยบาย แต่ในความเป็นจริง จากข้อมูลการสัมภาษณ์ระดับลึกที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อ 

จุดประเด็นให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมต่อไปในเร่ืองแม่วัยเด็ก ข้อมูลจากแม่วัยเด็กตัวอย่างซ่ึงเป็นอดีตนักเรียนหญิง 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุระหว่าง 13 - 14 ปี ปัจจุบัน เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 19 ปี  

ที่มีบุตรชาย 2 คน อายุ 5 ปี และ 3 ปี ตามลำาดับ และปัจจุบันเลิกรากับพ่อของเด็ก พร้อมทั้งมีสามีคนใหม่

อายุ 22 ปี อาชีพปัจจุบันไม่มี เธอและลูกจึงตกเป็นภาระเลี้ยงดูของพ่อแม่ของเธอ ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นอดีต

นักเรียน ปวช. ปีที่ 1 ตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุระหว่าง 13 - 14 ปี ซึ่งปัจจุบัน เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 19 มีบุตร

ชาย 1 คน สามีก็เป็นอดีตนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ปัจจุบันทั้งคู่ได้ทำาพิธีผูกข้อมืออยู่กินด้วยกัน โดยทั้งคู่ 

มีอาชีพทำาไร่ของพ่อแม่ฝ่ายชาย ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ สรุปตนเองว่า “โชคดี” ที่ยังมีพ่อแม่รับเลี้ยงอยู่ ฝ่ายหญิงไม่กล้า

กลับไปเรียนต่อในโรงเรียนในระบบได้แล้ว และตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อในโรงเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.)

ประเดน็ทีต่อ้งการนำาเสนอ ณ จดุนีค้อื ในความเปน็จรงินัน้ การทีน่กัเรยีนหญงิเมือ่ตัง้ทอ้งแลว้ สว่นใหญ่

จะไมก่ลบัไปเรยีนในโรงเรยีนสามญัทัว่ไปอกี ถา้พอ่แมข่องทัง้ 2 ฝา่ยยอมรบัและยนิยอมใหอ้ยูด่ว้ยกนัฉนัทส์ามี

ภรรยา อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนหญิงที่ท้องระหว่างเรียนอีกจำานวนมากที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคู่นอน  

หรือถูกทอดทิ้ง นักเรียนหญิงไม่กล้าบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ที่ทำาได้คือต้องแอบซ่อนรัดพุงตัวเองไว้ไม่ให้ยื่น 

ออกมาฟ้องว่าตนเองกำาลังท้อง และเข้าสู่กระบวนการทำาแท้ง ขณะเดียวกันตนเองก็ยังต้องไปเรียนเพื่อไม่ให ้

ผิดปกติ น่ีจึงแสดงให้เห็นว่า นโยบายคุ้มครองนักเรียนหญิงต้ังครรภ์ให้สามารถมาเรียนตามปกติในโรงเรียนเดิมน้ัน  

รัฐต้องมีการสร้างความเข้าใจกับนักเรียน และสร้างความเชื่อถือให้สังคมเกิดการยอมรับด้วย

ข้อเสนอแนะ

• พ.ร.บ. อนามยัการเจรญิพนัธุเ์ปดิโอกาสใหน้กัเรยีนทีต่ัง้ครรภร์ะหวา่งเรยีน สามารถศกึษาตอ่ไปไดท้ัง้ 

ในขณะตัง้ครรภห์รอืมาเรยีนตอ่หลงัจากลาพกัหลงัคลอด การเปดิโอกาสนี ้ทำาใหเ้ปน็ทีร่บัรูว้า่ม ีผูม้ปีระสบการณ์

ในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน ดังนั้น การเรียนการสอนเพศศึกษาควรใช้วิธีการเรียนการสอน แบบ “เพื่อนสอนเพื่อน” 

ให้เพื่อนที่มีประสบการณ์เรื่องเพศมาเป็นผู้สอน ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ของเพื่อน 

เนื่องจากวัยรุ่นต้องการปรึกษาเพื่อนมากที่สุด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ครูควรทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของ

การเรียนการสอนเพศศึกษา 

• การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ หลักสูตรเพศศึกษาจึงต้องเป็น

หลักสูตรต่อเนื่อง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องกำาหนดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็ก

เล็กถึงระดับมหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงานต้องรับลูกต่อจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำาเนินการเรียนรู้

เรื่องเพศบรรจุเข้าเป็น ระเบียบปฏิบัติ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยประยุกต์หรือสอด

แทรกเข้าไปในการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำาเสมอ หรือกิจกรรมต่อเนื่องของหน่วยงาน 

• กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสื่อสารมวลชน ต้องร่วมกันเป็นแกนหลักในการสร้างแรงบันดาลใจผ่าน

กระแสสงัคม ซึง่วยัเดก็และวยัรุน่เปน็วยัทีก่ระแสสงัคมชีน้ำาไดท้ัง้ความคดิ และพฤตกิรรม เชน่ การสรา้งรปูแบบ 

(Model) วัยรุ่นไทยชนะใจตนเอง การดำาเนินการเหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่อง มุ่งมั่นถึงผลลัพธ์ที่ต้องเกิด ถ้าจัด



196 ประชากรและสังคม 2554

ทำาเป็นรายการแบบต่อเนื่องสนุกและทันสมัย ก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่องจริงจังและตั้งใจ ผลสุดท้ายก็จะไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ผ่านกระบวนการตกผลึกในการเรียนรู้สู่การ

ปฏิบัติ ที่จะเป็นค่านิยมและความเชื่อต่อไป

• ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว ครู ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดของช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ในการสื่อสารต้องใช้ 

ความจรงิและยอมรบัความจรงิเกีย่วกบัจดุเปลีย่นของสงัคมไทย ใหเ้ปน็กลไกและกระบวนการใหพ้ฤตกิรรมทาง

เพศของเด็กไทยเปลียนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย การยอมรับความจริงว่าทัศนคติ ความคิด 

และพฤติกรรมทางเพศของเด็กในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว ต้องทะลุกรอบและวิธีคิดว่า เด็กวัยรุ่นไทยที่มี

ทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศเสรี คือความผิด และเป็นสิ่งไม่ดี ต้องปรับมุมมองวัยรุ่น 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องธรรมชาติ และกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ไม่ตัดสินโดยใช้อคติ หรือคิดไปในทางไม่ดี 

(Negative Thinking) มาเป็นกรอบความคิด ผู้ปกครอง ครู ผู้ให้บริการด้านการสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกระดับ ต้องคิดบวก (Positive Thinking) 

• การศึกษาวิจัยเรื่อง “แม่วัยเด็ก” ต้องเป็นประเด็นสำาคัญและต้องเป็นคำาถามวิจัยในระดับแรกๆ ที่ 

นกัวชิาการหลากหลายสาขานำามาบรูณาการในการศกึษาวจิยั เพือ่นำาไปสูข่อ้เสนอแนะในการปอ้งกนั และแกไ้ข

อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม 

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). การสอนเพศศึกษาในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สภาวิชาการคุมกำาเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำาประเทศไทย, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท ไบเออร์ เชริงฟาร์มา ประเทศไทย และ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สวนดุสิต. (2551). “ทัศนคติของกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในวัยเรียน” อายุ 15 - 20 ปี. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554: 
http://webboard.mthai.com/52/2008 - 07 - 22/402727.html.



197หนูยังไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางชีวิตที่น่าห่วงใยของแม่วัยเด็กในสังคมไทย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2552). ผลสำารวจอนามัยโพลในกลุ่มวัยรุ่นไทย. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554: 
http://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=906&filename=index.

คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา. (2554). รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน 2554: www.senate.go.th/committee2551/committee/index.php?.

ณัฐยา บุญภักดี. (2553). แม่วัยใส...เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก. เวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา, นครปฐม, 25 พฤษภาคม 2553.

ธนพร สง่าศร ี นิศารัตน์ ตันติเมธ มยุรี ปัทม์กชกร วีรนุช พลรวมเงิน และอาทิตย์ สุวรรณเกษม. (2546). กิ๊ก….มากกว่าเพื่อน
แต่ไม่ใช่แฟน. กรุงเทพมหานคร: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิมพวัลย์ บุญมงคล. (2543). การวิจัยระบบความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและความสัมพันธ์หญิงชาย
ในระบบครอบครัว: นัยยะและกลวิธีในระดับชุมชนเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในหญิงชนบท
ที่แต่งงานแล้ว. นครปฐม: โครงการจัดตั้งสำานักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ยุพา พูนขำา และกอบกาญจน์ มหัทธโน. (2544). เพศศึกษา: ภูมิคุ้มกันที่วัยรุ่นต้องได้รับ. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม, 24 (2), 26-32.

สถาบันรามจิตติ. (2553). สมุดข้อมูลรายตัวบ่งชี้/รายจังหวัด รายงานสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551 - 2552, โครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันรามจิตติ.

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา
ช่วงชั้นที่ 1 (ป1 - 3). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

สำานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2552). แม่วัยใส” คลื่นโถมซัดคุณภาพสังคมไทย. จดหมายข่าวรายเดือน สำานักงาน
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 19: 1-20.

รตันาพร อนิทรเ์พญ็. (2551). การเรยีนรูเ้รือ่งเพศกบัพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ไทย. วทิยานพินธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิจัยประชากรและสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต. (2545). เรื่องเพศกับเด็กไทยยุคใหม่: ก้าวไว ก้าวใหม่ อย่างปลอดภัย ดีกว่า. ใน ทิศทางการวิจัยอนามัย
การเจริญพันธุ์ในประชากรวัยรุ่น. จัดโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงแรมเอสดีอเวนิว, 
กรุงเทพมหานคร, 28 กุมภาพันธ์ 2545.

ศุภชัย สายศร. (2542). การสำารวจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงราย. เชียงราย: สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย.

สุวัฒน์ กิขุนทด. (2553). สะกิดสังคมจับตา ‘แม่วัยรุ่น’ ไม่ถึง 16 ท้องพรึ่บ. ใน บรรณาธิการข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
เกาะติดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ,กรุงเทพมหานคร, 15 - 17 ธันวาคม 2553.

ภาษาอังกฤษ

Cunningham, F.G., Leveno, K.J., Bloom S.L., Hauth J.C, Gilstrao, L.C. III., & Westrom, K.D. (2005). Preconceptional-
counseling. In F.G. Cunningham, K.J. Leveno, S.L. Bloom, J.C. Hauth, L.C. III. Gilstrao & K.D. Westrom 
(Eds.),Williams Obstetrics 22nd edition (pp. 189 - 200). New York: McGraw Hill Companies.

Department of Reproductive Health and Research. (2004). Definition in adolescent pregnancy. Geneva: World 
HealthOrganization.

Ford, N.J., & Kittisuksathit, S. (1996). Youth Sexuality: The Sexual Awareness, Lifestyles and Related Health Service 
Needs of Young Single, Factory Workers in Thailand. Nakhon Pathom: Institute for Population andSocial 
Research, Mahidol University.

Phupong, V. (2005). Adolescent pregnancy. In: V. Phupong (Ed.), Reproductive health in extreme ages: how to 
approach (pp. 180 - 9). Bangkok: Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologist.





การค้ามนุษย์และการเผชิญหน้า 

กับความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

ของแรงงานสตรีข้ามชาติ1

Human Trafficking and Health Risks of Female Migrants

อมรา สุนทรธาดา  Amara Soonthorndhada 2

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานสตรีที่มีผลมาจากสาเหตุทาง
เศรษฐกิจและสังคม และนำาไปสู่การค้ามนุษย์ จากผลการล่อลวงสู่อาชีพบริการทางเพศและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/ 
เอดส์ กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานสตรี จำานวน 200 ราย จากประเทศพม่าและลาวมาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศในสถานบันเทิง 
ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี และนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุหลักที่เข้าประเทศไทยผิดกฎหมายคือ 
ความยากจนและต้องการหางานทำา การได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเรื่องการจ้างงานจากนายหน้าหางานและเพื่อนบ้าน สำาหรับโอกาส 
เสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เกี่ยวข้องกับระดับความรู้เรื่องโรคและการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน ประชากรตัวอย่างใช้ทุกครั้ง  
ร้อยละ 62 และไม่เคยใช้เลย ร้อยละ 17 ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย เกี่ยวข้องกับประเภทของคู่นอน เช่น ไม่จำาเป็นต้องใช้กับ
คู่นอนประจำา กลุ่มสตรีจากพม่ามีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าจากลาว และทั้งสองกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการติดเชี้อสูง ดังนั้นควรเพิ่ม 
แผนงานหรือมาตรการเข้มที่เน้นโอกาสการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเพื่อลดจำานวนผู้ติดเชี้อ

Abstract
This study explores the connection between socio-economic factors and the vulnerability of migrant women 

to human trafficking for the explicit purpose of sexual exploitation, and their related HIV/AIDS risks. The study took 
place in four provinces: Samutsakorn, Samutsongkram, Nondhaburi and Nakornpathom. Two hundred respondents 
among migrant women from Lao PDR and Myanmar were recruited from sex entertainment places such as bars, 
hotels and karaoke. 

The results reveal that the main reason for entering Thailand is to find jobs due to economic stress in their 
hometowns and that they were lied to about what they would be doing. Most respondents found employment through 
the brokers and friends. To assess the risk of HIV/AIDS, two issues were investigated: the level of knowledge, and 
condom use. About 62 per cent always used condoms with their clients and 17 per cent never used them. The 
Burmese are more at risk than the Laotians. Use of condoms is associated with perception of sexual relationships. 
Casual sex with clients is perceived as risky while sex with steady sexual partners is perceived as free from infection.

It is recommended that it is necessary to plan for HIV/AIDS reduction among the migrant population and 
especially among the young women who are the trafficking victims and to increase access to HIV prevention  
commodities both documented and undocumented.

1 บทความนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยเรื่อง HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female Migrant 
Workers from Lao PDR and Myanmar ได้รับทุนสนับสนุนจาก United Nations of Drug and Crimes (UNODC) 

2 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทบทวนปัญหาและฐานคิด

การรวมตัวพื้นที่เศรษกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

เวียดนาม จีนตอนใต้ (มณฑลยูนาน) ลาว พม่า และ กัมพูชา มีจำานวนประชากรประมาณ 240 ล้านคน อาศัย

อยู่บนพื้นที่ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร3 เพื่อกำาหนดนโยบายร่วมกันด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น การเป็น

ประเทศคู่ค้า การเปิดตลาดการค้าเสรี และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 

(Asia Development Bank) เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือดังกล่าว นำาไปสู่การพัฒนา

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการคมนาคม เช่น การสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างประเทศสายสำาคัญ 

หลายสาย การเปดิชายแดนหรอืจดุผอ่นปรนเพือ่การคา้ ทำาใหก้ารตดิตอ่สะดวกมากขึน้ สง่ผลใหจ้ำานวนประชากร 

วัยแรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางมีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การค้า

มนษุยเ์พือ่ปอ้นตลาดแรงงานในหลายรปูแบบ โดยเฉพาะการยา้ยถิน่จากพมา่ ลาว และกมัพชูาเขา้สูป่ระเทศไทย

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงที่มีฐาน 

การเจริญเติบโตที่ต่างกัน ประการหนึ่งคือการขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศที่รวดเร็ว รวมทั้งผู้ให้บริการ 

ทางตรงและประเภทแอบแฝง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง 

ต่อสตรีและเด็ก (World Bank, 2006) จากการคาดประมาณจำานวนโสเภณีเด็กในประเทศไทยในช่วงปี 

2533 - 2540 มโีสเภณเีดก็ตา่งชาตไิมต่่ำากวา่ 80,000 คน (Caouette, 1998) ผลกระทบทีต่ามมาคอืจำานวน

ผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสท์ีเ่พิม่ขึน้ในกลุม่ประเทศอนภุมูภิาคลุม่น้ำาโขง เพราะตกเปน็เหยือ่ของการลอ่ลวงเพือ่แลก

กบัโอกาสการทำางานในประเทศปลายทาง เชน่ ประเทศไทยซึง่เปน็ตลาดแรงงานทีส่ำาคญัทีส่ดุสำาหรบัอนภุมูภิาค

ลุ่มน้ำาโขง4 จากสถิติการสำารวจ พบว่า ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีประชากรย้ายถิ่นไปมาระหว่างประเทศกลุ่ม

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงมากกว่า 2 ล้านคน การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะจีนตอนใต้  

(ยนูาน) และประเทศไทย ประมาณ 1 ลา้นคน5 ผูย้า้ยถิน่จากพมา่ทีป่ระกอบอาชพีบรกิารทางเพศมคีวามเสีย่ง

มากเป็นสองหรือสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับหญิงไทยผู้ค้าบริการแบบสมัครใจ เนื่องจากการมีสถานะเป็น 

ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำาให้ผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพ 

ได้อย่างเต็มรูปแบบ (Beyrer, 2001; Vitit, 2005) 

ฐานคิดการเชื่อมโยงระหว่าง การย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ อาชีพบริการ 

และเอ็ชไอวี/เอดส์

ความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ และการเข้าสู่อาชีพบริการของแรงงานสตรีเข้าเมือง 

ผดิกฎหมาย เพือ่การทำางานทีม่ผีูคุ้ม้ครองและไดค้า่ตอบแทนทีม่ากกวา่การทำางานประเภทอืน่ ทำาใหม้กีารเพิม่

จำานวนผูย้า้ยถิน่ขา้มชาตเิขา้สูว่งจรการคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศอยา่งหลกีเลีย่งไดย้าก เพราะเปา้หมาย 

 

3 ดู http://www.adb.org
4 ดู (http://www.humantrafficking.org) 
5 ดู Srawooth Paitoonpong (http://www.tdri.or.th/library/quarterly/text 
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คือการมีรายได้และส่งเงินกลับให้ครอบครัวที่มีฐานะแร้นแค้น เหตุผลหลักอื่นๆ ได้แก่ การบ่มเพาะจาก

วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ลูกสาวขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับลูกชาย การตอบแทนบุญคุณพ่อ

แม่ และปัจจัยสุดท้ายคือค่านิยมทางวัตถุที่ได้มาด้วยเงินที่หาง่าย (Archavanitkul, 1998). 

คริส ลิตเติลตันและอมรทิพย์ อมราภิบาล (Lyttleton & Amarapibal, 2002) ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจ 

ในประเดน็การขยายตวัของธรุกจิการขายบรกิารทางเพศทีส่รา้งรายไดใ้หผู้ป้ระกอบการโดยเฉพาะในเขตจงัหวดั

รอยต่อชายแดน ไทย ลาว พม่า รวมถึงกัมพูชา (Tan & Bertrand, 2007) เนื่องจากกระแสความนิยมทั้ง 

ผูเ้ทีย่วและผูข้ายบรกิาร มปีจัจยัหลายประการประกอบกนั เชน่ คา่นยิมของนกัเทีย่วชายไทย ทีต่อ้งการเปลีย่น

กลุ่มเป้าหมายจากหญิงบริการไทยเป็นหญิงต่างชาติ เมื่อมีทั้งอุปสงค์และอุปทานมีผลต่อ กระแสการย้ายถิ่น

จากประเทศเพื่อนบ้านมีการไหลเวียนและเพิ่มจำานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือมาตรการ

ควบคุมโรคที่ไม่สามารถรองรับกับจำานวนประชากรย้ายถิ่น และผู้ใช้บริการ การควบคุมและติดตามผู้ติดเชื้อ

อยา่งเตม็รปูแบบกระทำาไดย้าก เนือ่งจากมกีารเดนิทางเขา้ออกขา้มชายแดนไดส้ะดวก สถานการณด์งักลา่วพบ

ได้ทั่วไปไม่เพียงเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขงเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีชายแดนร่วมกันใน

เอเชยีและแปซฟิคิทีป่ระชากรวยัแรงงานทัง้ชายและหญงิเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมายและแรงงานหญงิสว่นใหญ่

ที่อายุน้อยจะถูกล่อลวงหรืออยู่ในภาวะจำายอมเข้าสู่วงจรการค้าบริการทางเพศ (UNDP, 2008) 

คำาถามที่น่าสนใจคือ การมองปรากฎการณ์ความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นข้ามชาติ การค้ามนุษย์ 

และการเติบโตของธุรกิจค้าประเวณีของแรงงานสตรีที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาชีพอื่นๆ เนื่องจาก 

ขาดความชำานาญหรือเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ป่วย 

โรคเอ็ชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะแรงงานสตรี การถูกล่อลวง หรือการถูกชักชวนจากกลุ่มนายหน้าที่รับประกันว่า

จะมีงานทำา มีรายได้ดีจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทางเลือกที่ต้องเสี่ยงเพื่อความอยู่รอด

ของครอบครัวและตนเอง

การย้ายถิ่นจากถิ่นต้นทางสู่ประเทศปลายทางมีรูปแบบและความซับซ้อนที่กฎหมายเข้าไปคุ้มครองได้ 

ไม่ทั่วถึง เพราะเป็นขบวนการที่มีเครือข่ายที่ปรับวิธีการและการดำาเนินงานที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐรู้ไม่เท่าทัน สตรี

ย้ายถิ่นข้ามชาติสามารถเดินทางไปหางานทำาในประเทศที่ 2 หรือ 3 นั้นมีวิธีการที่เครือข่ายนายหน้าวางแผน

ไว้อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่จับกุมและส่งกลับประเทศ เช่น การแต่งงานกับชายต่างชาติ การถูกล่อลวง

เรื่องงาน และการถูกบังคับ เช่น งานครั้งแรกคือบริกรในร้านอาหารซึ่งมีธุรกิจค้าบริการทางเพศควบคู่ไปด้วย 

สตรีย้ายถิ่นข้ามชาติจึงต้องตกอยู่ในสภาพจำายอมเป็นพนักงานขายบริการทางเพศ

สาเหตุหลักที่มีผลต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง โดยเฉพาะการย้ายถิ่น 

จากพม่า เกิดจากแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยและปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผลักดันให้ประชากร 

ย้ายถิ่นเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม โดยไม่คำานึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในถิ่นปลายทาง และประเทศไทยเป็น 

เปา้หมายหลกัทีแ่รงงานยา้ยถิน่ขา้มชาตมิองเหน็โอกาสหางานทำาเพือ่ความอยูร่อดสำาหรบัตนเองและครอบครวั

อาจเป็นการยากที่จะหาคำาตอบ ปรากฏการณ์แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติที่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้ำาโขงได้เรียนรู้อะไรบ้าง ตามแนวคิดที่ว่า การย้ายถิ่นคือการเลือกสรร (gender selectivity in migration) 

(Piper, et al., 2008) สตรีย้ายถิ่นมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานในถิ่นปลายทางเฉพาะงานที่ค่าแรงต่ำา ขาดการ

คุม้ครองสวสัดภิาพทัง้รา่งกายและจติใจ ขาดอำานาจการตอ่รองกบัผูป้ระกอบการเนือ่งจากดอ้ยการศกึษา และ
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ขาดทักษะ มีความเสี่ยงต่อการดำารงชีวิต ความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นปัญหาที่รุนแรง เช่น การแพร่ระบาด

ของโรคเอ็ชไอวี/เอดส์ กำาลังเป็นปัญหาในขั้นวิกฤต จากรายงานของ UNAIDS (2008) ให้ความสำาคัญปัญหา

เร่งด่วนในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการแพร่ระบาดของโรคเอ็ชไอวี/เอดส์ 

มาตรการต่างๆ ที่องค์กรระหว่างประเทศร่วมสร้างข้อตกลงและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น  

การหาแนวทางออกกฏหมายและบทลงโทษการค้ามนุษย์

ปจัจยัรว่มอกีประการหนึง่ทีเ่รง่ใหอ้ตัราการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดสส์งูในประชากรแรงงานขา้มชาตคิอืปญัหา

ยาเสพติด ดังที่ทราบกันว่า ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง มีเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับประเทศ 

ที่ยากต่อการปราบปราม การซื้อขายยาเสพติดทำาได้ง่ายระหว่างผู้ค้าและผู้เสพ กลุ่มประชากรวัยแรงงานมี

พฤตกิรรมเสพยารว่มกบัการใชบ้รกิารทางเพศ ทำาใหก้ารแพรก่ระจายของโรคเอชไอว/ีเอดส ์เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็6 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ และแรงงานสตรีข้ามชาติที่เข้าสู่วงจร 

การค้าบริการทางเพศ

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคเอชไอวี/เอดส์ของแรงงานสตรีย้ายถิ่นข้ามชาติ

แหล่งข้อมูล

กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาประกอบด้วยแรงงานสตรีจากพม่า และลาว จำานวน 200 ราย ที่ย้ายถิ่น 

เข้ามาหางานทำาในประเทศไทย จำานวนประชากรตัวอย่างเป็นพนักงานจากสถานบริการประเภทต่างๆ เช่น 

คาราโอเกะ โรงแรม สถานอาบอบนวด และร้านอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี และ

นครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีจำานวนแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากประเทศลุ่มน้ำาโขงหนาแน่น โครงการนี้

ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะผู้วิจัยประกอบด้วยผู้เขียนบทความน้ี 

และนักวิจัยผู้ช่วยซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงระดับมหาบัณฑิต ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล รวม 4 คน โดยผู้เขียนบทความเป็นผู้อบรมด้านทักษะการสัมภาษณ์ การทำาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ตลอดจนการเคารพสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลในกรณีไม่ประสงค์จะตอบคำาถามบางคำาถาม หรือขอหยุด

การให้สัมภาษณ์

เนื่องจากการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายกระทำาได้ยาก จำาเป็นต้องอาศัยการประสานงานจากกลุ่ม

บุคคลหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ เพื่อ

ขอความรว่มมอืในการเกบ็ขอ้มลู ดงันัน้การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเริม่จากการเลอืกสถานบรกิารแบบเจาะจงเฉพาะ

สถานประกอบการทีใ่หค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุเขา้ไปใหบ้รกิารเรือ่งการตรวจสขุภาพเปน็ประจำา 

โดยคณะวจิยัจะเกบ็ขอ้มลูหลงัจากทีก่ลุม่เปา้หมายไดร้บัการตรวจรา่งกายแลว้ตามความสมคัรใจของผูใ้หข้อ้มลู 

6 ดู http://www.rrcap.unep.org 
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นอกจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแล้ว การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์ระดับลึก โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ตอบว่าถูกล่อลวง หรือได้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

ลักษณะงาน ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม หรือประมาณ  

50 ราย และมีจำานวนตัวอย่าง 24 ราย ที่เต็มใจให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ระดับลึก เพื่อศึกษา 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ เนือ่งจากลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดสามารถพดูและเขา้ใจภาษาไทย ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึสามารถ

สื่อสารกับกลุ่มตัวอย่างได้สะดวกมากขึ้น 

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไป

ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นจากพม่าและลาว ร้อยละ 87.4 และ 12.6 ตามลำาดับ 

ประชากรตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 24.2 ปี ด้านการศึกษา ร้อยละ 59 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 30 ได้รับ 

การศึกษาระดับประถมศึกษา และร้อยละ 12 จบชั้นมัธยมศึกษา ผู้ย้ายถิ่นจากลาวได้รับการศึกษาสูงกว่า 

ผู้ย้ายถิ่นจากพม่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างจากลาวมีจำานวนพี่น้องในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4.9 คน เปรียบเทียบ

กบัผูย้า้ยถิน่จากพมา่ทีม่พีีน่อ้งในครอบครวัโดยเฉลีย่ 2.9 คน รอ้ยละ 90 ของประชากรตวัอยา่งทัง้สองสญัชาติ

มารดายงัมชีวีติ รอ้ยละ 76 มบีดิายงัมชีวีติและเปน็หวัหนา้ครอบครวั ขอ้มลูเกีย่วกบัเชือ้ชาตจิะ พบวา่ผูย้า้ยถิน่

จากพม่าประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยที่หลากหลายมากกว่ากลุ่มประชากรจากลาว สำาหรับสถานภาพสมรส  

ร้อยละ 66 มีสถานภาพโสด เมื่อแบ่งตามสัญชาติ มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ผู้ย้ายถิ่นจากลาวมีจำานวน

บุตรเฉลี่ยมากกว่าผู้ย้ายถิ่นจากพม่า สำาหรับการย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย ร้อยละ 43 เข้ามาประเทศไทยเป็น

ครัง้แรก สำาหรบัผูท้ีเ่คยเขา้มาประเทศไทยแลว้มจีำานวนครัง้เฉลีย่การเขา้ประเทศเทา่กบั 4 ครัง้ โดยกลุม่ตวัอยา่ง 

จากลาวเคยเข้ามาประเทศไทยจำานวนครั้งเฉลี่ยมากกว่าผู้ย้ายถิ่นจากพม่า (ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของลักษณะทั่วไปของประชากรจำาแนกตามสัญชาติ

ลักษณะทั่วไป ลาว พม่า รวม

อายุ  (N=25)  (N=173)  (N=198) 

<15 4.0  - 0.5

15 - 19 36.0 11.6 14.6

20 - 24 40.0 48.0 47.0

25 - 29 8.0 24.2 22.2

29+ 12.0 16.2 15.7

อายุเฉลี่ย 24.1 

จำานวนพี่น้องในครอบครัว  (N=25)  (N=172)  (N=197) 

ลูกคนเดียว  - 4.1 3.6

2 - 3 20.0 68.0 61.9
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ลักษณะทั่วไป ลาว พม่า รวม

4 - 6 68.0 22.7 28.4

6 + 12.0 5.2 6.1

เฉลี่ย 4.5 2.9 3.1

 (N=25)  (N=175)  (N=200) 

พ่อยังมีชีวิตอยู่ 76.0 76.0 76.0

แม่ยังมีชีวิตอยู่ 88.0 89.7 89.5

เชื้อชาติ N=13 N= 167  

ลาว 93.0  - 

พม่า  - 1.2

มอญ  - 0.6

คะยา  - 0.6

ไทใหญ่ 7.0 87.4

ไทลื้อ  - 9.0

ไทยอง  - 0.6

อีก้อ 0.6  

การศึกษา  (N=25)  (N=175)  (N=200) 

ไม่ได้เรียน 20.0 64.6 59.0

ประถมศึกษา 52.0 26.3 29.5

มัธยมศึกษา 28.0 9.1 11.5

สถานภาพสมรส  (N=25)  (N=175)  (N=200) 

โสด 64.0 65.7 65.5

หม้าย 0.0 0.6 0.5

หย่า 28.0 24.6 25.0

แยกกันอยู่ 8.0 3.4 4.0

แต่งงาน 0.0 5.7 5.0

จำานวนบุตร  (N=8)  (N=42)  (N=50) 

1 50.0 57.1 56.0

2 37.5 38.1 38.0

3 12.5 4.8 6.0

จำานวนครั้งการย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย 

ครั้งแรก 30.8 44.9

จำานวนครั้งเข้า - ออกเฉลี่ย 5.1 4.3

ตาราง 1 (ต่อ)

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

การค้ามนุษย์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การทีส่ตรแีละเดก็ทีม่กีารศกึษานอ้ย ฐานะยากจน และเขา้เมอืงผดิกฏหมายตอ้งถกูเอาเปรยีบและยอมรบัอาชพี

บริการทางเพศ ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ การวิจัยครั้งนี้

ตอ้งการศกึษาถงึแรงจงูใจหรอืสาเหตทุีผู่ย้า้ยถิน่ตดัสนิใจทำางานอาชพีบรกิาร โดยใหผู้ต้อบสามารถเลอืกคำาตอบ

ได้มากกว่า 1 คำาตอบ เหตุผลหลักที่ทำาให้ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยและประกอบอาชีพบริการ คือเหตุผล

ทางเศรษฐกิจ พบว่า ร้อยละ 72 ต้องการมีรายได้ สำาหรับเหตุผลอันดับรองลงมาคือ ร้อยละ 58 คิดว่าตนมี 

การศึกษาน้อยและไม่มีทางเลือก ร้อยละ 52 ระบุว่าไม่มีงานหรือทางเลือกอื่น ร้อยละ 41 คิดว่าเป็นอาชีพ 

ที่น่าลองและอยากเรียนรู้ และร้อยละ 39 มีความเห็นว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตน ร้อยละ 3  

ระบุว่าถูกบังคับ ร้อยละ 3.5 คิดว่าตนถูกล่อลวง ร้อยละ 21.5 ตอบว่าได้ข้อมูลเรื่องงานไม่ชัดเจน เช่น  

นายหน้าบอกว่าจะได้งานเป็นพนักงานบริการในร้านอาหาร (ตาราง 2)

ขอ้มลูจากการสำารวจเปน็การใหภ้าพดา้นกวา้งเทา่นัน้เกีย่วกบัประเดน็การถกูลอ่ลวงเขา้ประเทศโดยผา่น

กระบวนการย้ายถิ่น การได้พูดคุยกับกรณีศึกษาโดยการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลจะ พบว่า แรงงานสตรีพบกับ

ประสบการณ์ที่เลวร้ายสำาหรับชีวิต เช่น สตรีจากลาวเล่าว่าลงเรือข้ามแม่น้ำามาประเทศไทยกับคนรู้จักที่เป็น

เพื่อนของพ่อ ไม่ได้คิดว่าจะถูกล่อลวง เมื่อถึงฝั่งไทยต้องเดินทางต่อ จำาได้ว่าเป็นเวลานานมาก ทราบภายหลัง

ว่าถูกขายให้กับเจ้าของซ่องราคาถูก ที่เปิดเป็นร้านอาหารด้วยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงแรกต้องทำางานเป็น

พนักงานเสริฟอาหาร ภายหลังถูกบังคับให้ขายบริการ สถานบริการแห่งน้ีภายหลังถูกเจ้าหน้าท่ีตำารวจเข้าตรวจค้น 

และสั่งปิด พนักงานต้องแยกย้ายกันไปหางานในที่แห่งใหม่ ต่างจากแรงงานสตรีที่เต็มใจมาแสวงโชคฝั่งไทย  

จะมีเรื่องราวที่ต่างไปจากผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสถานการณ์ แรงงานสตรีหนึ่งในกรณีศึกษาจาก  

24 ราย เล่าเหตุการณ์ที่ตนประสบดังนี้

“อายุ 30 กว่าแล้ว อยู่บ้านไม่มีงานทำา ไม่มีเงิน ตัดสินใจยืมเงินน้าชาย 6,000 บาท เป็นค่ารถตู้

ข้ามมาฝั่งไทย เหลือเงินนิดเดียว นอกนั้นให้เจ้าของรถตู้ เดินเท้าจากบ้านเป็นวันเลย มารวม 

กบัคนอืน่ทีท่า่ขีเ้หลก็ อยากหาเงนิ งานอะไรกไ็ด ้ตอนนีเ้ปน็หมอนวด ไดค้า่แรง วนัละ 100 - 200 

บาท ไม่ค่อยมีแขก บางทีหลายวันไม่ได้เงินเลย เพราะไม่สวย อายุมากแก่ด้วย มีแฟนคนไทย 

นานๆ กม็าหา ไมค่อ่ยใหเ้งนิมาก มาทำางานเกอืบปแีลว้ ยงัไมไ่ดก้ลบับา้นเพราะเกบ็เงนิไมไ่ดเ้ลย 

ไม่เคยส่งเงินกลับเลย ยังเป็นหนี้ จะทำาไปก่อน ไม่รู้เหมือนกัน” 

สตรีย้ายถิ่นชนเผ่าไทใหญ่จากพม่า

อทิธพิลดา้นสือ่นบัวา่เปน็ปจัจยัเสรมิอยา่งหนึง่ทีส่ตรยีา้ยถิน่ตอ้งการมาหาประสบการณใ์นประเทศไทย 

ต่างให้ข้อมูลว่ารู้จักประเทศไทยจากการดูข่าว ละคร และจินตนาการว่าน่าอยู่ คงจะมีงานให้ทำาหลากหลาย  

น่าจะมีโอกาสใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพราะดูทันสมัยทุกด้าน จากการพูดคุยกับสตรีลาวที่ให้บริการในร้าน

คาราโอเกะ ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่โลดโผนของเธอดังนี้
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“เคยทำางานฝั่งโน้น เป็นสาวคาราโอเกะ ก็ไม่น่าสนใจอะไร เหมือนกันทุกๆ วัน ดูทีวี คิดว่า 

เมอืงไทยสนกุ นา่จะไมเ่หมอืนกนั ตดัสนิใจมาทำารา้นอาหารทีห่นองคายกอ่น ยา้ยไปหลายทีแ่ลว้  

คิดว่าไม่เหมือนเมืองลาวจริงๆ คนไทยที่นี่เที่ยวกันเยอะ บาร์เปิดทั้งคืน สนุก ได้กินเหล้า ได้คุย 

เจอคนหลายแบบ ชว่ยทำาใหล้มืปญัหาไดเ้หมอืนกนั ผูห้ญงิลาวถา้มาเมอืงไทยเขาเหมาหมดวา่มา

ขายตัวมาหาเงิน คิดว่าไม่เป็นแบบนี้นานหรอกเพราะอายุมากขึ้นทุกวัน ทำาแบบนี้ทุกวันก็มี 

เบื่อบ้าง อยากมีเงินไปเปิดร้านขายของเล็กๆ ที่บ้าน หรือเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ได้”

สตรีย้ายถิ่นจากลาว

ตาราง 2 ร้อยละของเหตุผลที่ประกอบอาชีพบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ) 

เหตุผล % (N 200) 

ถูกบังคับ 3.0

ถูกล่อลวง 3.5

ถูกหลอก 21.5

ไม่มีงานอื่นให้เลือก 51.5

ต้องการมีรายได้ 72.0

ต้องการเงินซื้อสิ่งของดีๆ 12.5

มีการศึกษาน้อยและไม่มีทางเลือก 58.0

เป็นอาชีพที่น่าสนใจ 38.5

ไม่ถือเรื่องการขายบริการ 3.5

อยากรู้/อยากลอง 41.2

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

การศึกษาครั้งนี้ได้สอบถามประชากรตัวอย่างเกี่ยวกับอายุเมื่อแรกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาชีพบริการ 

ทางเพศ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมอีายเุฉลีย่ 21.2 ป ีกลุม่ตวัอยา่งจากลาวมอีายเุฉลีย่ต่ำากวา่กลุม่ตวัอยา่งจากพมา่ 

แรงงานจากลาวร้อยละ 8 เข้าสู่อาชีพนี้เมื่ออายุต่ำากว่า 15 ปี และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นในกลุ่มตัวอย่างจาก

พม่า และพบว่า ร้อยละ 20.9 ของกลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ซื้อบริการ ร้อยละ 26.5 ของกลุ่ม

ตัวอย่างไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นงานบริการทางเพศ และกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่เคยประกอบอาชีพนี้ 

ก่อนเข้าประเทศไทย (ตาราง 3)
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ตาราง 3 ร้อยละของประสบการณ์อาชีพบริการทางเพศจำาแนกตามสัญชาติ

ประสบการณ์ ลาว พม่า รวม

อายุเฉลี่ย 19.4 21.9 21.2

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ซื้อบริการ 19.0 21.2 20.9

ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นงานบริการทางเพศ 24.0 26.9 26.5

ไม่ได้ประกอบอาชีพบริการทางเพศก่อนเข้าประเทศไทย 92.0 98.3 97.5

อายุเมื่อประกอบอาชีพบริการ 
<15
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 +

อายุเฉลี่ย
อายุต่ำาสุด 12 ปี 
อายุสูงสุด 38 ปี

8.0
52.0
28.0
12.0

- 
- 

19.4

1.1
40.8
36.2
15.5
5.2
1.2

21.9

2.0
42.2
35.2
15.1
4.5
1.0

20.9

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

บทบาทของนายหน้าหางาน 

แรงงานย้ายถิ่นสตรีมีทางเลือกไม่มากนัก หรือแทบไม่มีเลย ถ้าต้องการเข้ามาหางานทำาในประเทศไทย 

โดยนายหน้าหางานจะมีเครือข่ายระหว่างกลุ่มคนไทยและชาวพม่า/ลาวที่ติดต่อผู้ที่ต้องการได้งานโดยตรง  

และมขีอ้ตกลงทีพ่อใจดว้ยกนัทัง้สองฝา่ย ตอ้งจา่ยเงนิลว่งหนา้เปน็คา่เดนิทางไวจ้ำานวนหนึง่ และนายหนา้เรยีก

เก็บจากผู้ประกอบการโดยตรงวิธีการอื่นๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของรถที่นำา

เข้าแรงงานผิดกฎหมาย นายหน้า/เครือข่ายมีวิธีการตกลงค่าใช้จ่าย เช่น การเรียกเก็บค่าเดินทาง 

6,000 - 10,000 บาท สำาหรับผู้ที่ที่อายุต่ำากว่า 20 ปี ต้องจ่ายไม่ต่ำากว่า 10,000 บาท เพราะนายหน้าอ้างว่า

ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นทุกด่านตรวจ เนื่องจากผิดกฎหมาย ถ้าไม่จ่ายจะถูกข้อหาลักพา

บุคคลอายุต่ำากว่าที่กฎหมายกำาหนด

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึก พบว่า นายหน้าหางานจะรวมตัวกันเพื่อรับผู้โดยสารที่ท่าขี้เหล็ก 

ประเทศพม่า เพื่ออำานวยความสะดวกผู้ที่ต้องการไปเสี่ยงโชคหางานทำาในประเทศไทย จะเป็นที่รู้กันในกลุ่ม 

ผูย้า้ยถิน่ทัง้ชายหญงิวา่มรีถตูโ้ดยสารคอยใหบ้รกิารโดยเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางจากทา่ขีเ้หลก็ถงึอำาเภอ

แมส่าย ในอตัราทีจ่ะตกลงกบันายหนา้ มกีลุม่นายหนา้รบัชว่งอกีทอดหนึง่ เพือ่สง่ตอ่ปลายทางทีต่อ้งการแรงงาน 

ชว่งการเดนิทางจะไมแ่วะพกัระหวา่งทางเพราะตอ้งทำาเวลา และเพือ่ลดปญัหาตา่งๆ หรอืทำาใหผ้า่นดา่นตรวจ

ได้ง่าย ส่วนมากจะเดินทางกลางคืน ด่านตรวจจะมีหลายด่านในฝั่งพม่ามากกว่าฝั่งไทยและนายหน้าต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมทุกด่านโดยไม่มีข้อยกเว้น
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จากการสนทนาระดบัลกึกบักลุม่ตวัอยา่งทำาใหท้ราบวา่ แรงงานบางกลุม่จะหยดุพกัทีอ่ำาเภอแมส่ายเพราะ

มีญาติหรือเพื่อนคอยอำานวยความสะดวกหางานทำาให้ ถ้าไม่ได้งานภายในระยะเวลาที่พอมีทุนเป็นค่าใช้จ่าย

เบือ้งตน้ จะตอ้งเดนิทางตอ่ไปทีจ่งัหวดัอืน่ๆ เพือ่หางานทำา การเขา้มาหางานทำาในประเทศไทยอาจไมต่อ้งผา่น

นายหน้าหางานเสมอไป แต่เป็นการติดตามเพื่อนบ้านหรือญาติที่มาหางานทำาอยู่แล้ว “รุ่นพี่” จะไม่บอกข้อมูล

หรือรายละเอียดเกี่ยวกับงานมากนัก “รุ่นน้อง” ไม่กล้าถามรายละเอียดจาก “รุ่นพี่” เพราะเกรงว่าจะไม่ได้ตาม

รุ่นพี่เข้าประเทศไทย รับรู้แต่เพียงว่าเป็นงานที่มีรายได้ดีเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 

ของ “รุ่นพี่” ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของฝากสำาหรับครอบครัว เสื้อผ้าและการแต่งกาย ตลอดจน 

การใช้จ่ายเงินเมี่อกลับมาเยี่ยมบ้าน

“เขาบอกแตว่า่เปน็งานนวด รูเ้ทา่นัน้ คนทีน่ีไ้มรู่ห้รอกวา่งานนีต้อ้งทำาอะไรบา้ง กเ็ขา้ใจแบบเรว็ๆ 

ว่าไปทำางานนวดคน พ่อแม่หรือคนแก่ เขาก็ไม่ได้สนใจถามอะไร” 

สตรีย้ายถิ่นไทใหญ่จากพม่า

“เพื่อนบ้านบอกว่ารายได้ดี ฟังจากเขาแล้ว ถ้าอยู่ที่นี่ ทำาทั้งปีก็ไม่ได้ ที่นี่ไม่มีงานอะไรให้ทำา  

ปลูกผักเอาไปขายที่ตลาดได้เงินนิดเดียว หมู่บ้านไม่เจริญ ไฟฟ้าไม่มีทุกวัน เปิดไฟไม่กี่ชั่วโมง  

ไม่มีอะไรทำา ก็นอน” 

สตรีย้ายถิ่นชนเผ่าไทยใหญ่จากพม่า

การดำาเนินชีวิตในประเทศไทย 

อาชีพและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นเงื่อนไขหลักที่มีผลต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของแรงงาน 

ยา้ยถิน่อยูแ่ลว้ โดยเฉพาะอาชพีบรกิารซึง่มปีญัหามากกวา่หลายเทา่ตวัเมือ่เทยีบกบัอาชพีอืน่ๆ จากการศกึษา

ครั้งนี้มีคำาถามเกี่ยวกับความรู้สึก/ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในที่ทำางานว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิต

ประจำาวนัมากนอ้ยเพยีงไร พบวา่ กลุม่ประชากรตวัอยา่ง รอ้ยละ 59 มคีวามเหน็วา่ไมม่อีสิระในการใชโ้ทรศพัท์

ในเวลาทำางาน อันดับรองลงมา คือสิทธิ์ในการเลือกวันทำางาน คิดเป็นร้อยละ 9 จากการสัมภาษณ์ระดับลึก 

พบวา่ สถานประกอบการมกีฎเขม้งวดมากสำาหรบัการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืขณะใหบ้รกิารลกูคา้ มกีารคาดโทษและ

ค่าปรับที่สูงหากได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการ

เนื่องจากผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราการให้บริการ  

จึงให้การดูแลความปลอดภัยของพนักงานอย่างทั่วถึงในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติไม่เหมาะสม เช่น เมาสุรา หรือ 

มีการต่อรองเรื่องเวลาและการให้บริการ จะมี “กัปตัน” คอยดูแลเจรจาความกับลูกค้า อุปสรรคที่สำาคัญคือ 

การต้องระวังตัวเมื่ออยู่นอกสถานที่ทำางาน เพราะระแวงว่าจะเป็นเป้าสายตาหรือเป็นที่สังเกตว่าไม่ใช่คนไทย 

จะไมก่ลา้พดูกบัใครเพราะพดูไทยไมค่ลอ่ง เกรงวา่จะถกูกลัน่แกลง้แจง้ตำารวจใหจ้บักมุในขอ้หาแรงงานตา่งดา้ว 
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ไม่กล้าไปเที่ยวที่อื่นๆ ที่ไกลจากที่พักและที่ทำางาน การใช้ชีวิตจะเช่าบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะรู้สึกปลอดภัย 

และชว่ยดแูลทกุขส์ขุเทา่ทีจ่ะทำาได ้เจา้ของสถานประกอบการบางแหง่ จะเกบ็หนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารสำาคญั

ของพนักงานไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการจ้างงาน เพราะนายหน้าได้ขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นค่าจัดหาพนักงาน  

ดังนั้นพนักงานจะต้องทำางานใช้หนี้ โดยหักจากค่าบริการลูกค้า

ค่าจ้างแรงงานในสถานประกอบการ

การทำางานจะรวมถงึจำานวนวนัทำางานตอ่สปัดาห ์จำานวนวนัหยดุ/สปัดาห/์เดอืน พนกังานทกุคนสามารถ 

ทำางานได้ทุกวัน เพราะค่าแรงคิดตามชั่วโมงการทำางาน โดยเฉลี่ยแล้วจะให้บริการลูกค้า 4 คน/วัน (ตาราง 4)  

หยุดงานได้ 1 วัน/สัปดาห์ แต่ขอลาป่วยได้ การจ่ายค่าแรงจะจ่ายทุก 10 วัน ผู้ซื้อบริการจ่ายค่าบริการขั้นต่ำา 

2 ชั่วโมง และสามารถต่อเวลาได้ตามราคาที่กำาหนด ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทการให้บริการ เช่น ให้บริการ

ทางเพศ อัตราค่าบริการ 1,300 - 1,700 บาท/2 ชั่วโมง บริการนวด 200 บาท/2 ชั่วโมง เจ้าของสถาน 

ประกอบการหักรายได้ร้อยละ 50 โดยเฉลี่ยพนักงานจะมีรายได้ระหว่าง 9,000 - 10,000 บาท/เดือน การส่ง

เงินกลับครอบครัวเฉลี่ย 2,000 - 3,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนในแต่ละสถานประกอบการจะไม่เหมือนกัน 

พนักงานบริการร้านคาราโอเกะ และโรงแรม จะมีค่าตัวสูงกว่าสถานอาบอบนวด หรือร้านอาหารที่มีพนักงาน

หญงิบรกิาร สถานบรกิารบางแหง่เรยีกเกบ็เงนิพเิศษจากพนกังาน 1,000 บาท/เดอืน โดยอา้งวา่เปน็คา่คุม้ครอง

ที่ต้องจ่ายให้ตำารวจท้องที่ พนักงานบางรายมีรายได้ 30,000 - 40,000 บาท/เดือน (ตาราง 5)

ตาราง 4 ร้อยละของจำานวนลูกค้าที่ให้บริการต่อวันและการแบ่งค่าบริการกับนายจ้าง 

จำาแนกตามสัญชาติ

จำานวนลูกค้า/วัน
ลาว 

(N=22) 
พม่า 

(N=175) 
รวม 

N=197) 

1 4.5 8.0 7.6

2 40.9 36.6 37.1

3 22.7 41.7 39.6

4 18.3 11.4 12.2

มากกว่า 4 13.6 2.3 3.5

เฉลี่ย 2.7 

การแบ่งค่าบริการกับนายจ้าง  (N=22)  (N=174) (N=196) 

นายจ้างเก็บหมด 0 0.7 0.5

แบ่งครึ่งกับนายจ้าง 63.6 17.9 23.0

ได้น้อยกว่าครึ่ง 36.4 81.4 76.5

ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female 
Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar
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ตาราง 5 ร้อยละของรายได้และการส่งเงินกลับบ้านต่อเดือนจำาแนกตามสัญชาติ

รายได้ ลาว พม่า รวม

รายได้  (N=22)  (N=173)  (N=195) 

2,000 - 5,000 40.9 23.1 25.1

5,001 - 10,000 40.9 60.7 58.5

10,001 - 30,000 9.1 14.5 13.8

มากกว่า 30,000 9.1 1.7 2.6

เฉลี่ย 9,144.10 บาท/เดือน    

การส่งเงินกลับบ้านต่อเดือน  (N=25)  (N=175)  (N=200) 

ไม่ได้ส่ง 28.0 12.6 14.5

< 1,000 16.0 17.7 17.5

1,001 - 3,000 28.0 43.4 41.5

3,001 - 5,000 20.0 16.6 17.0

5,001 - 7,000 4.0 2.3 2.5

7,001 - 9,000 0.0 2.8 2.5

มากกว่า 9,000 4.0 4.6 4.5

เฉลี่ย 2,849.1. บาท/เดือน    

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

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ 

จากฐานคดิการเชือ่มโยงระหวา่งการยา้ยถิน่ การคา้มนษุย ์และแรงงานสตรขีา้มชาตทิีเ่ขา้สูก่ระบวนการ

คา้บรกิารทางเพศและความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้เอช ไอ ว/ีเอดส ์จะเหน็ไดว้า่แรงงานสตรยีา้ยถิน่มขีอ้จำากดัหลาย

ด้านในการต่อต่อรองการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทางเลือกที่มีข้อจำากัดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการประกอบอาชีพ

ในประเทศไทย บางรายต้อง “เตรียมตัว” สำาหรับการมาเผชิญโชคในประเทศไทย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ระดับลึก กรณีศึกษาหญิงสาวจากพม่าที่ให้ข้อมูลว่า สตรีอายุน้อย การศึกษาน้อย ไม่มีทางเลือกมากนัก  

เลอืกทีจ่ะตอบแทนหรอืทำาหนา้ทีช่ว่ยเหลอืครอบครวั แบบ “ทางลดั” ดว้ยการขายความบรสิทุธิใ์หก้บันกัเทีย่ว

ชาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าจีนฮ่อ สนนราคาอยู่ที่ 20,000 บาท ทางเลือกเช่นนี้กลายเป็น “เงื่อนไขที่รับ

ได้” ทั้งพ่อแม่และหญิงสาว เพราะ “รู้อยู่แล้วว่ามาเมืองไทยต้องทำางานอะไร เหมือนเตรียมตัวเตรียมใจ

แลกกับเงินที่จะให้พ่อแม่ เขาก็ไม่ได้ว่าหรือพูดอะไร” การปฏิบัติเช่นนี้คือ “ความเสี่ยง” ต่อการติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์อย่างชัดเจน



211การค้ามนุษย์และการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานสตรีข้ามชาติ

ความเสี่ยง “ซ้ำาสอง” เกิดขึ้นอีกเมื่อมาประกอบอาชีพในประเทศไทย ข้อมูลชี้ชัดว่า ร้อยละ 17 

ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้า ร้อยละ 21 ใช้เพียงบางครั้ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสตรีพม่าและลาว พบว่า  

กลุ่มสตรีลาวร้อยละ 74 และกลุ่มสตรีพม่าร้อยละ 60 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับลูกค้า (ตาราง 6) จึงกล่าว

ได้ว่าประชากรทั้งสองกลุ่มยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

การศึกษาครั้งนี้วัดระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83 เคยได้ยินเกี่ยวกับ

โรคเอชไอวี/เอดส์ ในการวัดระดับความรู้ประกอบด้วยชุดคำาถาม 10 ข้อ มีเกณฑ์การวัดระดับความรู้ แบ่งเป็น 

3 ช่วง ดังนี้ ตอบคำาถามถูกต้อง ระหว่าง 0 - 3 จัดเป็นกลุ่มมีความรู้ต่ำา ตอบคำาถามถูกต้อง 4 - 6 ข้อ จัดอยู่ใน

กลุ่มความรู้ปานกลาง และตอบถูกต้องมากกว่า 7 ข้อ เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้มาก กลุ่มประชากรตัวอย่าง ร้อยละ 28.6  

ของผู้ตอบจากลาว และร้อยละ 34.7 ของผู้ตอบจากพม่า มีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง ส่วนระดับความรู้ท่ีต่ำาน้ัน 

สัดส่วนของผู้ตอบจากพม่านั้นสูงกว่าผู้ตอบจากลาว (ตาราง 7) 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกสนับสนุนทัศนคติเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้อง 

พนักงานนวดเหล่าน้ียอมรับว่ามีคู่รักคนไทย และไม่ใช้ถุงยางอนามัย ดังน้ันโอกาสเส่ียงก็มีได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่า  

ความตระหนักหรือความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพบริการยังมีช่องว่าง  

เพราะการทำาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงขึ้นอยู่กับลักษณะคู่นอน หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่คิดว่าเป็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่นอน ไม่ใช่กับลูกค้าที่มาซื้อบริการโดยไม่คำานึงว่าคู่นอนของตนอาจมีคู่นอนหลายคน

“มีแฟนคนไทยแต่นานๆ มาหา ไม่ได้ใช้ถุงยางอะไรหรอก เขามาหาบอกว่าคิดถึงมาก ไม่อยาก

ขัดใจเขา”’

สตรีย้ายถิ่นชนเผ่าไทใหญ่จากพม่า

“มีแฟนประจำา ไม่ได้ใช้ทุกครั้ง อยู่บ้านเดียวกับเขา เชื่อใจกัน เพราะเราเป็นหมอนวด บริการ

นวดอย่างเดียว”’

สตรีย้ายถิ่นจากลาว

ตาราง 6 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าจำาแนกตามสัญชาติ

การใช้ถุงยางอนามัย ลาว พม่า รวม

 (N=19)  (N=137) (N=156)*

ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 73.7 59.9 61.5

เกือบทุกครั้ง 5.3 8.0 7.7

ประมาณ 50% 10.4 10.9 10.9

บางครั้ง 5.3 2.9 3.2

ไม่เคยใช้ 5.3 18.3 16.7

* เฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า
ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female 

Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar
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ตาราง 7 ร้อยละความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จำาแนกตามสัญชาติ

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ลาว พม่า รวม

เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์

เคย 84.0 82.3 82.5

ไม่เคย 16.0 17.7 17.5

ระดับความรู้

ต่ำา 9.5 22.9 21.2

ปานกลาง 61.9 42.4 44.9

สูง 28.6 34.7 33.9

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

อภิปรายและข้อเสนอแนะ

บทความนี ้วเิคราะหข์อ้มลูจากการศกึษาในกลุม่ประชากรแรงงานสตรยีา้ยถิน่ขา้มชาตจิากลาวและพมา่

จำานวน 200 ราย อาจมีข้อจำากัดหลายด้านในการสะท้อนภาพใหญ่ของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เพื่อชี้

ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์และความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส ์ในกลุม่แรงงานยา้ยถิน่สตรใีนประเทศอนภุมูภิาคลุม่น้ำาโขงซึง่เปน็สถานการณท์ีน่า่เปน็หว่ง ขอ้คน้พบจาก

กลุ่มประชากรทั้งสองสัญชาติมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง สตรีย้ายถิ่นจากลาวร้อยละ 4 มีอายุต่ำากว่า 

15 ปี เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มาจากพม่ามีเพียงร้อยละ 1.1 สตรีย้ายถิ่นจากลาวมีจำานวนพี่น้องใน

ครอบครัวมากกว่า ต้องให้บริการลูกค้าจำานวนเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า ความแตกต่างเชิงค่านิยมที่ขายความบริสุทธิ์

ก่อนย้ายถิ่นมาหางานทำาในประเทศไทยไม่พบในข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึกในกลุ่มสตรีย้ายถิ่นจาก

ลาว สำาหรบัความรูเ้รือ่งโรคเอดสไ์มพ่บความแตกตา่งกนัมากนกั โดยเฉพาะความเชือ่เรือ่งการใช ้ถงุยางอนามยั

กับคนรักหรือแฟนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะเชื่อว่าคนรักไม่มีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น อย่างไรก็ตามสตรี

ยา้ยถิน่จากพมา่ทีไ่มใ่ชถ้งุยางกบัผูซ้ือ้บรกิาร มอีตัรารอ้ยละ 18.3 เปรยีบเทยีบกบัสตรลีาวทีค่ดิวา่ไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

ใช้มีเพียง ร้อยละ 5.3

ความจริงที่ต้องยอมรับประการหนึ่งคือ กระแสการย้ายถิ่นกระแสหลักคือประชากรวัยแรงงาน นัยยะนี้

มีผลต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบายระหว่างประเทศอย่างยิ่ง เพื่อชะลอปริมาณการย้ายถิ่นกระแสหลักนี้ 

ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม ตราบใดทีต่ลาดแรงงานยงัตอ้งการแรงงานราคาถกู ขบวนการคา้มนษุยจ์ะยงัดำาเนนิตอ่ไป 

เพยีงแตเ่ปลีย่นรปูแบบและวธิกีาร กลา่วคอืจะมลีกัษณะของการตกลงยนิยอมในเงือ่นไขทีพ่อใจดว้ยกนัทัง้นาย

หนา้และผูย้า้ยถิน่ โดยยนิยอมเปน็หนีน้ายหนา้สำาหรบัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเขา้ประเทศไทยโดยผดิกฎหมาย 
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การตอ่รองเพือ่เลอืกงานคงมไีมม่ากนกั และในทีส่ดุแรงงานยา้ยถิน่สตรคีงหนไีมพ่น้การทำางานอาชพีบรกิารซึง่

เปน็อาชพีทีม่คีวามตอ้งการสงูในตลาดผูบ้รโิภค ผูค้า้บรกิารไดร้บัคา่ตอบแทนทีส่งูกวา่อาชพีอืน่ๆ และสามารถ

ปลดหนีส้นิไดเ้รว็กวา่ การยอมจำานนตอ่เงือ่นไขทีเ่ปน็ขอ้แลกเปลีย่นเพือ่แสวงหาโอกาสทีด่กีวา่ในเชงิเศรษฐกจิ

และไม่มีในบ้านเกิดจึงเป็นเพียงทางเลือกเพียงทางเดียว 

เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาระดับมหภาคของอนุภูมิภาคนี้คือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง

จุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจบริเวณรอยต่อชายแดนและเมืองขนาดใหญ่ เช่น แนวพรมแดนไทย - พม่า ที่มีระยะ

ทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร และแนวพรมแดนไทย - ลาว ประมาณ 1,800 กิโลเมตร ท่ีเอ้ือต่อการกระจายตัว 

ของแรงงานขา้มชาตจิากเขตตน้ทางมุง่สูเ่มอืงศนูยก์ลางปลายทางตา่งๆ ทีเ่ปน็ตลาดแรงงานขนาดใหญ ่สามารถ

ดึงดูดแรงงานเข้าสู่เมืองศูนย์กลาง ที่มีปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด การเติบโตอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการทางเพศ และการระบาดของโรคเอชไอวี/เอดส์ (IOM, 2004, 2007). 

บทความนี้ให้ความสำาคัญกับมาตรการเชิงรุก เพื่อให้ความรู้และการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ 

ในกลุ่มแรงงานสตรีย้ายถิ่นข้ามชาติในภาคการบริการทางเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากและมีจำานวนที่ไม่มีสถิติ

ระบุที่ชัดเจน จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มที่ 

เข้ามาหางานทำาเป็นครั้งแรกและกลุ่มที่เข้า - ออกประเทศไทยหลายครั้ง 

ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อ 

การใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ซื้อบริการและคู่นอน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ย้ายถิ่นจากลาว

และพมา่ซึง่สว่นใหญเ่ปน็กลุม่เชือ้สายไทใหญ ่สามารถสือ่สารดว้ยภาษาไทยได ้ดงันัน้ตอ้งเนน้การตรวจสขุภาพ

ในสถานประกอบการ รวมถงึการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมเสีย่งทีจ่ะตดิโรคจากการใหบ้รกิารทาง

เพศ ตอ้งกำาหนดระบบการตดิตามทีเ่ขม้งวดตอ่เนือ่งเพือ่สนบัสนนุใหเ้จา้ของสถานประกอบการเหน็ความสำาคญั

และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพราะกลุ่มเสี่ยงนี้มีการย้ายสถานที่ทำางานบ่อยๆ 

มาตรการการตรวจเลือดโดยความสมัครใจเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้น

กิจกรรมการให้คำาปรึกษาก่อนการตรวจเลือดที่ต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงมีความจำาเป็นสำาหรับ 

การตระหนักรู้ และการปฎิบัติสำาหรับแรงงานสตรีข้ามชาติผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศ 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณนางสาวทิพย์วรรณ ฝางแก้ว นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ช่วยเหลือเรื่อง 

การหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการเขียนบทความนี้
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีต่อสุขภาพจิตในนัยยะของ “ความรู้สึกสบายใจ”  
ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู 2 ระดบั คอืระดบับคุคลและระดบัเขต โดยใชข้อ้มลูระดบับคุคลจากผลการสำารวจ ภาวะเศรษฐกจิและสงัคม 
ของครวัเรอืน พ.ศ. 2552 ของสำานกังานสถติแิหง่ชาต ิและขอ้มลูระดบัเขตจากรายงานสถติ ิในเขตกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ของ
สำานักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ผลพบว่านอกจากการสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อการสร้าง
ความรูส้กึสบายใจของประชากรกรงุเทพมหานคร และปจัจยัระดบับคุคลอืน่ๆ เชน่ เพศ การศกึษา สภาพภาพสมรส และรายไดแ้ลว้ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อสุขภาพจิตของประชากรด้วย ดังนี้คือ ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความสบายใจของคนกลุ่ม 
วัยทำางานที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำานวนวัดและจำานวนมัสยิด มีผลต่อสภาพจิตใจในกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยทั้งวัยทำางานและวัยสูงอายุ ขณะที่ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสียงและ 
ฝุน่ละออง กระทบตอ่ความรูส้กึสบายใจของประชากรกรงุเทพมหานครทีม่รีายไดป้านกลางขึน้ไป ทัง้วยัทำางานและวยัสงูอาย ุในกลุม่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป การมีพื้นที่สีเขียวช่วยให้มีความสบายใจมากขึ้น ขณะที่การมีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมทำาให้มี 
ความสบายใจน้อยลง 

*  บทความนีเ้ปน็ผลงานสว่นหนึง่ของโครงการรายงานสถานการณส์ขุภาพจติประจำาป ีซึง่สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 
ได้รับความสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโครงการภายใต้
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

This study aims to increase awareness of the importance of urban environment for mental health, reflected 
by the expressed happy feeling or happiness among Bangkok residents, by analyzing two levels of data, individuals 
and districts, in Bangkok Metropolis. Data at the individual level are taken from the Household Socio - Eeconomic  
Survey, 2009 conducted by the National Statistical Office. Data at the district level are obtained from  
Statistics 2009, reported by the Bureau of Strategy and Evaluation of Bangkok Metropolis. The study reveals that 
apart from family support which is necessary for a happy feeling among the Bangkok population, and other  
individual level factors such as sex, education, marital status and income, the following environmental factors also 
have impacts on the mental health of the urban population. Environmental factors related to population, reflected by 
population density, effect negatively and significantly the level of happiness among the working age population  
who are not in the low income category, and among the elderly who have low incomes. The social environment,  
including the number of Buddhist temples and the number of Mosques has an impact on the level of happiness 
among the low income population of all ages. The factors related to risk of noise and dust pollution reduce the 
level of happiness among the non-low income group of all ages. Among the elderly who are not in the low income 
category, green areas increase the level of happiness, and contrastingly, the number of industries reduces the level 
of happiness. 
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ความสำาคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ในการศึกษาทางสุขภาพในความหมายกว้างตามท่ีองค์กรอนามัยโลก (WHO, 2001) ได้ให้คำาจำากัดความ 

ไว้ว่าต้องคำานึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกาย จิต สังคม (Bio - Psycho - Social) (Engel, 1977)  

โดยมีสมมติฐานว่าทั้งการเจ็บป่วยทางกายและความผิดปกติทางจิตไม่ได้มีสาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น  

แต่จะเกิดขึ้นจากหลายๆ ปัจจัยที่เป็นผลมาจาก กาย จิต สังคม ข้างต้นร่วมกัน เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง 

เสียสมดุลก็ย่อมที่จะทำาให้บุคคลมีสุขภาพที่ไม่ดี การคำานึงถึงปัจจัยดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของ 

“สุขภาพองค์รวม” (Holistic Health) ซึ่งองค์การอนามัยโลกบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าถูกกำาหนดโดยปัจจัยสำาคัญ  

3 ดา้น ดว้ยกนั ปจัจยัเหลา่นี ้ไดแ้ก ่ปจัจยัระดบับคุคลคอื พฤตกิรรมและบคุลกิลกัษณะสว่นบคุคล ปจัจยัระดบั

สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และปัจจัยประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับระบบบริการสุขภาพ

โดยทั่วไป มนุษย์จะให้ความสำาคัญกับการเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่คนวยัทำางาน คนสว่นใหญต่ดัสนิใจเลอืกเมอืงกอ่นทีจ่ะเลอืกงาน เมอืงทีน่า่อยูจ่งึเปน็ปจัจยัสำาคญัในการเลอืก

ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ องค์การอนามัยโลกได้ให้คำานิยามของคำาว่า “เมืองน่าอยู่” ไว้ว่าเป็นเมืองที่มีการ

สรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มทัง้กายภาพและสงัคมอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้มกีารขยายแหลง่ทรพัยากรของ

ชมุชน โดยใหป้ระชาชนในชมุชนนัน้มสีว่นรว่ม ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการดำาเนนิชวีติ เพือ่ใหไ้ดศ้กัยภาพหรอื

คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร, 2538) การอาศัยอยู่ในเมืองที่น่าอยู่ก็จะทำาให้มนุษย์

สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตก็จะลดน้อยลง ดังเช่น 

การศึกษาของ Freeman (1988) และ Lundberg (1996) ที่พบว่าสภาพของเมืองไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง

อากาศ เสียง และการอยู่อาศัยร่วมกันของคนจำานวนมากนั้นย่อมทำาให้บุคคลที่อาศัยอยู่มีสภาวะทางจิตใจที่

เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดความซึมเศร้าและความวิตกกังวล รวมทั้งการอยู่อาศัยใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม 

ก็สามารถทำาให้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมีอาการซึมเศร้าได้เช่นกัน (Downey & Van Wiiligen, 2005) 

นอกจากนีก้ารสรา้งธรรมชาตขิึน้มาใหมภ่ายในพืน้ทีเ่มอืงกจ็ะชว่ยเสรมิสรา้งสขุภาพจติทีด่ดีว้ยเชน่กนั (Douglas, 

2005)

สำาหรับประเทศไทย จากการศึกษาความเป็นเมืองของ ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ (2550)  

จะเห็นว่าประชากรเมืองตามความหมายที่พิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรประกอบนั้นคิดเป็น 

รอ้ยละ 51 ของประชากรทัง้หมด และการเพิม่ขึน้ของประชากรนัน้ สว่นหนึง่เปน็ผลมาจากการเพิม่ของประชากร

ในเขตเมือง ซึ่งเมืองที่ประชากรไทยจำาเป็นต้องเลือกอาศัยอยู่มากที่สุด นั่นคือ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีอัตรา 

ความเปน็เอกนคร (Primacy rate) สงูทีส่ดุในประเทศไทย กลา่วคอืมปีระชากรมากกวา่ประชากรในเมอืงทีใ่หญ่

รองลงมาอย่างนนทบุรีเป็นอัตราสูงสุด (Goldstein, 1971)

ด้วยเหตุผลนานัปการที่ประชากรไทยจากทั่วสารทิศตัดสินใจเดินทางเข้ามาฝังราก สร้างงานและ 

สรา้งเงนิบนพืน้ทีก่วา่ 1,500 ตารางกโิลเมตรของกรงุเทพมหานครทีเ่ปน็เมอืงหลวงของประเทศไทย เมอืงหลวง 

แห่งนี้เป็นศูนย์กลางทั้งการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร ธุรกิจ การสื่อสาร  

การท่องเที่ยว รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงกำาลัง

ประสบปญัหาวกิฤตเมอืง (Urban Crisis) การอาศยัอยูร่ว่มกนัของคนจำานวนมากยอ่มทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิปญัหาตาม
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มามากมายนานัปการ โดยเฉพาะสภาพความอ่อนแอของระบบนิเวศที่เปราะบางซึ่งสืบเนื่องมาจากการเร่งรีบ

พฒันาเศรษฐกจิทีข่าดการเอาจรงิเอาจงักบัระบบการผงัเมอืงและการบงัคบัใช ้จงึมผีลทำาใหป้ระชาชนทกุหยอ่ม

หญา้ใชท้รพัยากรในกระบวนการผลติ ตลอดจนการบรโิภคอยา่งไมเ่หมาะสมและอาจไมเ่ปน็ทีเ่ปน็ทางสง่ผลให้

สิ่งแวดล้อมถูกทำาลายจนเสื่อมถอยทั้งสภาพ ปริมาณ คุณภาพ ก่อให้เกิดมลพิษในหลายด้านอีกด้วย 

สิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจราจร 

มลภาวะทางเสียง มลพิษทางน้ำาและอากาศ ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพกายที่อาจเกิดโรคร้ายต่างๆ ที่จะ

สามารถคุกคามคนเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครได้เท่านั้น แต่ยังจะมีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย โดยเริ่มจาก

การมอีาการเครยีด การศกึษาปญัหาสขุภาพจติในภาวะแวดลอ้มในเมอืงของกรงุเทพมหานครจงึมคีวามจำาเปน็

อย่างยิ่งตามแนวคิดสุขภาพองค์รวม เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความตระหนักและการกำาหนดแนวทางและ

นโยบายในการพัฒนาเมืองใหญ่เพื่อการเยียวยาคนเมืองต่อไป 

เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมีพื้นฐานสำาคัญมาจากความเครียด การศึกษาในขั้นต้นจึงมุ่งเน้นพิจารณาที่

สภาวะทางจิตใจของประชากรในด้านความรู้สึกสบายใจ เนื่องจากความรู้สึกสบายใจนี้เป็นความรู้สึกเบื้องต้น

ที่สามารถนำาไปสู่การมีปัญหาทางสุขภาพจิตในกลุ่มโรคประสาท ได้แก่ โรคประสาทวิตกกังวลและโรคซึมเศร้า 

(ดวงใจ กสานติกุล, 2542) ซึ่งความรู้สึกสบายใจเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับมนุษย์มากที่สุดและสะท้อนภาพรวมของ

สภาพจิตใจของคนได้เป็นอย่างดี

ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาเรื่องความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครนี้ ใช้ข้อมูลจากโครงการสำารวจสุขภาพ

จิตคนไทยดำาเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับแผนงานสร้างเสริม 

สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยการใช้ข้อมูลจากสำานักงานสถิติแห่งชาติในการสำารวจ 

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ที่ดำาเนินการสำารวจข้อมูล 2 รอบ คือเดือนมกราคม -  

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นการสำารวจที่มีแผนการ 

สุม่ตวัอยา่งใหป้ระชากรสามารถเปน็ตวัแทนของประชากรระดบัจงัหวดัได ้ซึง่สุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิโดยมจีงัหวดั

เปน็ชัน้ภมู ิซึง่มทีัง้สิน้ 76 ชัน้ภมูยิอ่ยตามลกัษณะการปกครอง คอื ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สำาหรบั

ตัวอย่างขั้นที่หนึ่งนั้นเป็นชุมรุมอาคาร และหมู่บ้าน ส่วนตัวอย่างขั้นที่สองนั้นคือ ครัวเรือนส่วนบุคคล โดยให้

เจ้าที่ของสำานักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนของครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉะนั้น

ด้วยการสำารวจนี้จึงทำาให้ได้ประชากรที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรกรุงเทพมาหนครที่มีอายุ 20 - 79 ปี

การศกึษาครัง้นีม้ขีอ้จำากดัของขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มในเรือ่งของจดุเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายดา้นมลพษิทาง

อากาศและเสียง จึงทำาให้ต้องศึกษาข้อมูลเฉพาะ 32 เขต จากทั้งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 18 เขตที่

ไม่ได้นำามาศึกษา คือ เขตตลิ่งชัน, เขตหนองแขม, เขตบางแค, เขตบางบอน, เขตภาษีเจริญ, เขตทุ่งครุ,  

เขตบางกอกนอ้ย, เขตคลองสาน, เขตปอ้มปรามศตัรพูา่ย, เขตดสุติ, เขตพญาไท, เขตหว้ยขวาง, เขตพระขโนง, 

เขตดอนเมือง, เขตสายไหม, เขตสะพานสูง, เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก โดยมีจำานวนกรณีศึกษาใน  

32 เขต คือ 2,703 คน 
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นอกจากขอ้มลูระดบับคุคล 2,703 คน จากการสำารวจของสำานกังานสถติแิหง่ชาตแิลว้ จากการทีอ่งคก์าร

อนามัยโลกได้ให้ความสำาคัญตัวแปรระดับสิ่งแวดล้อมด้วย การศึกษานี้จึงใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน

ประชากร สงัคม และมลพษิ ซึง่เปน็ขอ้มลูจากรายงานสถติใินเขตกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2552 โดยการรวบรวม

ข้อมูลของสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย

สำาหรับตัวแปรที่ศึกษา ในด้านของความรู้สึกสบายใจที่เป็นตัวแปรตามนั้นวัดโดยให้ผู้ตอบประเมิน 

ความรู้สึกของตนเองว่าอยู่ในระดับใดจาก 4 ระดับ คือ ไม่เลย (0 คะแนน) เล็กน้อย (1 คะแนน) มาก 

(2 คะแนน) และมากที่สุด (3 คะแนน) จากคำาถามที่ว่า “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ท่านรู้สึก

สบายใจในระดับใด” ซึ่งคำาถามนี้เป็นหนึ่งใน 15 ข้อคำาถามจากแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตฉบับสั้นของ อภิชัย 

มงคล และคณะ (2547) ที่ได้ผ่านการพัฒนาและทดสอบมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และถูกนำา

มาใช้วัดสุขภาพจิตของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยแบบสอบถามฉบับนี้ได้ถูกผนวกเข้ากับการสำารวจ

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 การผนวกครั้งนี้เป็นการผนวกครั้งที่สอง แตกต่างจาก 

ครั้งแรกที่ได้ผนวกเข้ากับการสำารวจทางสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 และได้มีการวิเคราะห์

คำาถามทั้ง 15 ข้อนี้ไว้ในรายงานสุขภาพจิตของอภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553)

ปัจจัยกำาหนดของการศึกษานี้มี 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับเขต 

ปัจจัยด้านบุคคล คือ คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประชากรกรุงเทพมหานคร

ใน 32 เขต ซึ่งคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม มีดังนี้

ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การเป็นหัวหน้าครัวเรือน และการได้รับความสนับสนุน

จากครอบครัว ที่เป็นการประเมินความรู้สึกของตนเองว่าอยู่ในระดับใดจาก 4 ระดับ คือ ไม่เลย (0 คะแนน) 

เล็กน้อย (1 คะแนน) มาก (2 คะแนน) และมากที่สุด (3 คะแนน) จากคำาถามที่ว่า “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา 

จนถึงปัจจุบัน เมื่อท่านป่วยหนักเชื่อว่าครอบครัวท่านจะดูแลท่านเป็นอย่างดี” ซึ่งคำาถามนี้เป็นหนึ่งใน 15 ข้อ

คำาถามจากแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตฉบับสั้น

เศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคน

สังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา

คณุลกัษณะทางประชากร เศรษฐกจิ และสงัคมของประชากรกรงุเทพมหานครใน 32 เขตขา้งตน้ไดข้อ้มลู

มาจากการสำารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม คือ ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมของ 32 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมของ

สำานักยุทธศาตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ซึ่งตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

สิ่งแวดล้อมทางประชากร ได้แก่ 

-  จำานวนประชากร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จากกรมการปกครอง

-  ขนาดพื้นที่ โดยกองสำารวจและแผนที่ สำานักผังเมือง

-  จำานวนชุมชนแออัด จากกองการพัฒนาชุมชน สำานักพัฒนาสังคม 
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-  จำานวนงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2552 จากสำานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งเป็นตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชากรด้วย โดยเป็นปัจจัยหนึ่ง 

ที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำาคัญว่าเป็นตัวกำาหนดสุขภาพองค์รวมของประชากรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ 

ยังรวมถึงด้านอื่นๆ ด้วยที่เป็นการจัดการเพื่อการพัฒนาของเขตทั้งหมด เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของเขตที่จะมี

ผลต่อสภาพจิตใจ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ จำานวนวัด จำานวนมัสยิด จำานวนศาลเจ้า และจำานวนโบสถ์ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จากสำานักงานเขต

สิ่งแวดล้อมทางมลพิษ ได้แก่ 

-  จำานวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กองจัดการคุณภาพ

อากาศและเสียง สำานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งปริมาณ

ฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ

ริมถนนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 32 เขต (สำาหรับอีก 18 เขต มีหน่วยงานอื่นภายใต้การควบคุมของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและระดับเสียง) 

-  จำานวนโรงงานอุตสาหกรรม จากศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม

-  การมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมาก ซึ่งพื้นที่สีเขียวในที่นี้คือพื้นที่ที่สำานักผังเมืองกำาหนดให้เป็นที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยกำาหนดใหใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่เกษตรกรรมหรอืเกีย่วขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนั

ราชการ การสาธารณปูโภคและสาธารณปูการเปน็สว่นใหญ ่นอกจากนี ้พืน้ทีส่เีขยีวในทีน่ีย้งัรวมถงึทีด่นิประเภท

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้วย 

โดยการมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมากนี้ คือการมีปริมาณพื้นที่สีเขียวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของเขต

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เนื่องด้วยการศึกษาความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ที่มุ่ง

ศึกษาปัจจัยพหุด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กับสิ่งแวดล้อมของ 32 เขตในกรุงเทพหมหานครที่ส่งผล

ตอ่ความรูส้กึสบายใจของประชากร จงึนำาเสนอผลการวเิคราะหด์ว้ยการวเิคราะหส์าเหตหุลายระดบัแบบพหเุชงิ

เส้นตรง (Multilevel linear regression analysis)

ผลการศึกษา

ลักษณะทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจของประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร

จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรอายุ 20 - 79 ปี เฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานครที่นำามาศึกษา 

ครั้งนี้ มีจำานวนทั้งสิ้น 2,703 คน แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 54 และเพศหญิงร้อยละ 46 ระดับการศึกษาของ



221สิ่งแวดล้อมเมืองกับสุขภาพจิต : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

ประชากรตัวอย่างค่อนข้างสูง คือมีประชากรมากถึงร้อยละ 30 ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ

เกือบหนึ่งในสามของประชากรตัวอย่างจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กว่าร้อยละ 60 ของประชากรตัวอย่าง

มีสถานภาพสมรส ประชากรตัวอย่างที่โสดมีประมาณร้อยละ 25 ขณะที่ประชากรตัวอย่างที่หม้าย หย่า หรือ

แยกกันอยู่โดยเปรียบเทียบมีมากพอสมควร คือกว่าร้อยละ 10 ประมาณกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อยของประชากรที่

ศึกษานี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือน ประชากรที่ศึกษาเหล่านี้ ส่วนใหญ่ทำางานเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 42) 

กว่าหนึ่งในสี่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนน้อยเป็นลูกจ้างรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 8) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบ

อาชีพมีเกือบร้อยละ 24 

ดังตามความคาดหมาย ในกรุงเทพมหานคร อาชีพเกษตรกรแทบไม่มีเลย สำาหรับการได้รับความ

สนบัสนนุจากครอบครวัทีถ่ามจากประชากรตวัอยา่งในกรงุเทพมหานครเฉพาะ 32 เขต ซึง่ไดแ้สดงไวใ้นตาราง 

1 ส่วนใหญ่ผู้ตอบจะตอบว่าได้รับความสนับสนุนจากครอบครัวมากที่สุด (ร้อยละ 53) ผู้ที่ตอบว่าได้รับความ

สนับสนุนจากครอบครัวมาก ก็มีมากเช่นกัน คือ ร้อยละ 42 ผู้ที่ตอบว่าไม่ได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว

เลย หรือได้รับเล็กน้อย มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 หรือร้อยละ 5 ตามลำาดับ คะแนนการได้รับความสนับสนุนจาก

ครอบครัว ได้ทำาเช่นเดียวกับคำาตอบจากคำาถามความรู้สึกสบายใจที่กล่าวไว้ข้างต้น คะแนนเฉลี่ยคือ 2.47 

คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)

ตาราง 1 คุณลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร

(N = 2,703 คน)

คุณลักษณะประชากร  

สังคม และเศรษฐกิจ
ร้อยละ

รายได้น้อยกว่าหรือ 

เท่ากับ 5,389 บาท/เดือน

รายได้มากกว่า 

 5,389 บาท/เดือน

20 - 59 ปี 60 - 79 ปี 20 - 59 ปี 60 - 79 ปี

เพศ

ชาย 45.6 43.4 40.3 44.5 40.9

หญิง 54.4 56.6 59.7 55.5 59.1

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ระดับการศึกษา

ต่ำากว่าประถมศึกษา 20.5 25.2 71.0 15.0 47.2

ประถมศึกษา 17.6 30.5 8.1 16.4 6.3

มัธยมศึกษา 31.5 38.1 14.5 31.2 26.3

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 30.4 6.2 6.5 37.4 20.3

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

สถานภาพสมรส

โสด 24.8 15.8 1.6 29.6 10.9

สมรส 63.1 71.5 66.1 62.1 55.6

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 12.0 12.7 32.3 8.2 33.4
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คุณลักษณะประชากร  

สังคม และเศรษฐกิจ
ร้อยละ

รายได้น้อยกว่าหรือ 

เท่ากับ 5,389 บาท/เดือน

รายได้มากกว่า 

 5,389 บาท/เดือน

20 - 59 ปี 60 - 79 ปี 20 - 59 ปี 60 - 79 ปี

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การเป็นหัวหน้าครัวเรือน

เป็น 49.5 47.2 66.1 47.9 64.1

ไม่เป็น 50.5 52.8 33.9 52.1 35.9

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การประกอบอาชีพ

เกษตรกร 0.3 1.0 0.0 0.2 0.6

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 25.6 30.0 22.6 25.3 21.3

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 8.1 4.3 0.0 9.8 0.6

ลูกจ้างเอกชน 42.2 35.7 4.8 48.6 9.1

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 23.8 29.0 72.6 16.1 68.4

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว

ไม่เลย 0.7 1.2 1.6 0.7 0.0

เล็กน้อย 4.5 6.5 3.2 4.0 5.0

มาก 42.0 48.2 37.1 41.3 38.8

มากที่สุด 52.8 44.1 58.1 54.0 56.3

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ค่าเฉลี่ย 2.47 2.34 2.52 2.49 2.52

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552

ลักษณะทางประชากรสังคมและสิ่งแวดล้อมทางมลพิษในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร

ในจำานวน 32 เขตที่ทำาการศึกษาครั้งนี้ จำานวนประชากรที่มีในทะเบียนราษฎร์โดยเฉลี่ย ประมาณ 

111,000 คน โดยมีเขตที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประมาณ 186,000 คน และเขตที่มีประชากรน้อยที่สุด

โดยประมาณมีเพียง 29,000 คนเท่านั้น พื้นที่ของเขตต่างๆ ที่ศึกษาก็มีความแตกต่างกันมาก ตั้งแต่เขตที่เล็ก

เพียง 1.42 ตารางกิโลเมตร ไปจนถึงเขตใหญ่มี 120.69 ตารางกิโลเมตร โดยเฉลี่ย เขตหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ 

26.15 ตารางกิโลเมตร จำานวนชุมชนแออัดในแต่ละเขต ก็มีความแตกต่างกันมากเช่นกัน โดยเฉลี่ยเขตหนึ่ง 

มชีมุชนแออดัประมาณ 16 แหง่ บางเขตไมม่เีลย และบางเขตมมีากถงึ 46 แหง่ การใชจ้า่ยของกรงุเทพมหานคร

ในเขตต่างๆ ก็ต่างกัน งบประมาณรายจ่ายประจำาปี โดยเฉลี่ยเขตละ 312 ล้านบาท บางเขตมีรายจ่ายเพียง 

177 ล้านบาท เขตที่มีรายจ่ายมากที่สุดใน 32 เขตที่ศึกษาครั้งนี้มีถึง 488 ล้านบาท 

ตาราง 1 (ต่อ)
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สำาหรับสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน 32 เขต ที่ศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้จากตาราง 2 ที่ พบว่า ว่าจำานวนวัด

โดยเฉลี่ยคือประมาณ 8 แห่งต่อเขต บางเขตไม่มีวัดเลย แต่บางเขตมีวัดมากที่สุดถึง 25 แห่ง สำาหรับจำานวน

มัสยิด ศาลเจ้าและโบสถ์นั้นมีจำานวนน้อยลงมาตามลำาดับ คือมีมัสยิดและศาลเจ้า โดยเฉลี่ยประมาณ เขตละ 

3 แห่ง ส่วนโบสถ์โดยเฉลี่ยแล้วมีเพียง 1 แห่งเท่านั้น เขตที่มีมัสยิดมากที่สุดมี มีมัสยิด 13 แห่ง เขตที่มี 

ศาลเจ้ามากที่สุด มีศาลเจ้าอยู่ 24 แห่งด้วยกัน ส่วนเขตที่มีโบสถ์มากที่สุด มี 6 แห่ง

ข้อมูลที่สำาคัญใน 32 เขตที่ศึกษา คือ ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (ดูรูปที่ 1 2 และ 3) คือ  

มีจำานวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียงแตกต่างกัน เขตที่มีจุดเสี่ยงน้อยที่สุดคือ  

มจีดุเดยีว และเขตทีม่จีดุเสีย่งทีอ่าจเกดิอนัตรายของมลพษิดา้นฝุน่และเสยีงมากทีส่ดุ ม ี6 จดุ นอกจากนีม้ลพษิ

ทางสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ จำานวนโรงงาน เขตหนึ่งๆ มีจำานวนโรงงาน ประมาณ 378 โรง  

โดยเฉลี่ยเขตที่มีมากที่สุดมี 1,624 โรง และเขตที่มีน้อยที่สุดมี 54 โรง ประการสุดท้ายคือการมีพื้นที่สีเขียว 

ในปริมาณมากหรือเกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยพิจารณาข้อมูลแผนที่ของสำานักผังเมืองกรุงเทพมหานคร  

ใน 32 เขตที่ศึกษานี้มีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น (หรือเพียง 4 เขต)

ตาราง 2 สิ่งแวดล้อมทางประชากร สังคม และมลพิษในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร

ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม
จำานวน 
(เขต)

ค่าเฉลี่ย SD ค่าต่ำาสุด ค่าสูงสุด

สิ่งแวดล้อมทางประชากร
จำานวนประชากร (คน)
ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)
จำานวนชุมชนแออัด (แห่ง)
จำานวนงบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท)

32
32
32
32

110,956.78
26.15
16.00

311.90

38,091.13
27.75
13.11
66.48

29,283.00
1.42
0.00

176.88

185,901.00
120.69
46.00

487.50

สิ่งแวดล้อมทางสังคม
จำานวนวัด (แห่ง)
จำานวนมัสยิด (แห่ง)
จำานวนศาลเจ้า (แห่ง)
จำานวนโบสถ์ (แห่ง)

32
32
32
32

7.84
3.09
2.94
1.28

6.54
3.75
5.86
1.63

0.00
0.00
0.00
0.00

25.00
13.00
24.00
6.00

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
จำานวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษ 
ด้านฝุ่นและเสียง (จุด)
จำานวนโรงงานอุตสาหกรรม (โรง)
การมีพื้นที่เขียวในปริมาณมาก

32

32
32

1.91

378.44
0.13

1.35

330.45
0.34

1.00

54.00
0.00

6.00

1,624.00
1.00

ที่มา: สถิติ 2552, กรุงเทพมหานคร
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จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียงจากแผนที่ในรูปที่ 1 จะเห็นว่าเขตที่อยู่ในพื้นที่

ทางรอบนอกของกรุงเทพมหานครจะมีจำานวนจุดเสี่ยงที่อาจเกินอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียงเพียงจุด

เดียวเท่านั้น แต่เขตที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นใจกลางของกรุงเทพมหานครจะมีจำานวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทาง

มลพษิดา้นฝุน่และเสยีงมากกวา่ 2 จดุ อยา่งไรกต็าม เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่เขตบางนาซึง่เปน็เขตทีอ่ยูด่า้นนอกของ

กรงุเทพมหานครกลบัเปน็ที ่ทีม่จีำานวนจดุเสีย่งทีอ่าจเกดิอนัตรายทางมลพษิดา้นฝุน่และเสยีงมากถงึ 3 - 4 จดุ

รูปที่ 1 แผนที่การกระจายของจำานวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียง 

เฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำาปี 2554

สำาหรบัเขตทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่อบนอกของกรงุเทพมหานคร แมจ้ะไมไ่ดร้บัผลกระทบจากอนัตรายทางมลพษิ

ดา้นฝุน่และเสยีงมากนกัเมือ่เทยีบกบัเขตทีอ่ยูบ่รเิวณพืน้ทีร่อบในของกรงุเทพมหานคร แตจ่ากแผนทีใ่นรปูที ่2 

จะเหน็วา่บรเิวณพืน้ทีร่อบนอกของกรงุเทพมหานครนีจ้ะมกีารตัง้อยูข่องโรงงานอตุสาหกรรมมากกวา่ 400 แหง่ 

ขึ้นไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านก๊าซและสารเคมีต่างๆ รวมทั้งเสียงของเครื่องจักรที่กำาลังทำางานจากโรงงาน

อุตสาหกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงก็เป็นได้
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รูปท่ี 2 แผนท่ีการกระจายของจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำาปี 2554
 

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำาปี 2554
 

อย่างไรก็ตาม แม้พื้นที่บริเวณด้านนอกของกรุงเทพมหานครจะมีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ 

จำานวนมาก แต่เขตที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครก็ถูกกำาหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีการใช้

ประโยชน์ของที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเท่านั้น (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แผนที่การกระจายของการมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมากเฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552
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ความรู้สึกสบายใจ

ความรู้สึกสบายใจของประชากรตัวอย่างในกรุงเทพมหานครใน 32 เขตที่ศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบ 

โดยการประเมินความรู้สึกของประชากรเอง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนภาวะทางสุขภาพจิตของประชากรในขณะนั้น

ได้เป็นอย่างดีจากการสัมภาษณ์ พบว่า (ตาราง 3) ประชากรอายุ 20 - 79 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้สึกสบายใจ 

มากที่สุด ประชากรที่อาจมีปัญหาทางสภาวะของจิตใจหรือการขาดความสุขอยู่บ้าง มีประมาณร้อยละ 21  

คือตอบว่ามีความรู้สึกสบายใจเล็กน้อย ประชากรที่น่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยตรงคือผู้ที่ตอบว่า ไม่รู้สึก

สบายใจเลย ซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น คะแนนเฉลี่ยของความรู้สึกสบายใจเท่ากับ 1.86 คะแนน  

(จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) ถือว่าคะแนนน้อยกว่าทั่วประเทศและน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ ด้วย

ตาราง 3 ความรู้สึกสบายใจและการได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว 

ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร (N = 2,703 คน)

ตัวแปร
ความรู้สึกสบายใจ

รวม / ค่าเฉลี่ย
ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด

2.3 21.4 64.2 12.0 100.0/1.86

เพศ

ชาย 2.2 21.9 63.3 12.5 100.0/1.85

หญิง 2.2 20.4 65.7 11.7 100.0/1.87

อายุ

20 - 59 ปี 2.4 21.5 64.9 11.2 100.0/1.84

60 - 79 ปี 1.0 18.1 63.1 17.8 100.0/1.98

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์สาเหตุหลายระดับแบบพหุเชิงเส้นตรง

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี (ตาราง 4) เป็นการวิเคราะห์สาเหตุหลายระดับแบบพหุเชิงเส้นตรง  

(Multilevel linear regression analysis) ในประชากรอายุระหว่าง 20 - 79 ปี จำานวน 2,703 คน ที่อยู่ในเขต

ต่างๆ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการวิเคราะห์ใน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับเขต โดยมี

ตัวแปรตามในระดับบุคคลที่ต้องการศึกษา คือความรู้สึกสบายใจของประชากรตัวอย่าง ซึ่งเป็นการวัดในระดับ

คะแนนดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ การวเิคราะหร์ว่มกนัระหวา่งปจัจยับคุคลและปจัจยัสิง่แวดลอ้มจะทำาใหส้ามารถ

แยกแยะผลของความรู้สึกสบายใจของประชากรจากปัจจัยบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมจากกันได้ 

การศึกษานี้คำานึงถึงความหลากหลายของรูปแบบชีวิตที่เป็นผลจากช่วงวัยและรายได้ที่ต่างกัน จึงนำา 

ช่วงวัยและรายได้มาจัดกลุ่มการวิเคราะห์ความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
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5,389 บาทต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานครวัยทำางานที่มีรายได้น้อย) กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มประชากร

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี และมีรายได้มากกว่า 5,389 บาทต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานคร 

วัยทำางานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป) กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 60 - 79 ปี 

ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,389 บาทต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานครวัยสูงอายุที่มีรายได้น้อย)  

และกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่อายุระหว่าง 60 - 79 ปี และมีรายได้มากกว่า 5,389 บาท

ต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานครวัยสูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป) โดยการแบ่งระดับรายได้นี้กำาหนด

ให้กลุ่มที่มีรายได้ต่ำากว่าหรือเท่ากับ Quintile ที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย และกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ Quintile 

ที่ 2 ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป 

สำาหรบัปจัจยัระดบับคุคลทีม่ผีลตอ่ความรูส้กึสบายใจของประชากรกรงุเทพมหานครมคีวามแตกตา่งกนั

ในกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่ม โดยประชากรสูงอายุเพศชายที่ไม่ได้มีรายได้น้อยจะมีความรู้สึกสบายใจน้อยกว่า

ประชากรสูงอายุเพศหญิงที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ขณะที่ประชากรสูงอายุสถานภาพโสดที่มีรายได้น้อย 

จะมีความรู้สึกสบายใจน้อยกว่าประชากรสูงอายุสถานภาพหม้าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ที่มีรายได้น้อย  

ส่วนรายได้นั้นมีความสำาคัญกับความรู้สึกสบายใจของประชากรวัยทำางานทั้งกลุ่มที่มีรายได้น้อยและกลุ่มที่มี 

รายได้ปานกลางขึ้นไป

ในด้านการศึกษาที่มีผลต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครเพียง 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มประชากรวัยทำางานที่มีรายได้น้อย ประชากรวัยทำางานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป และประชากรวัยสูงอายุ

ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจะมีความรู้สึกสบายใจกว่า

ประชากรที่การศึกษาต่ำากว่าประถม ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งพื้นฐานของบุคคลที่มีความจำาเป็น

ต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นประชากรในกลุ่มใดก็ตาม

เมื่อพิจารณาปัจจัยระดับเขตที่มีผลต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานคร พบว่า  

สิ่งแวดล้อมด้านประชากรมีผลกระทบต่อประชากรวัยทำางานที่ไม่ใช่ผู้ที่มีรายได้น้อย และประชากรวัยสูงอายุที่

มรีายไดน้อ้ย ในดา้นของจำานวนประชากรทีแ่สดงถงึความหนาแนน่ของเขตมผีลตอ่คณุภาพชวีติและสภาพจติใจ

ของประชากรที่อยู่อาศัยในเขตนั้นๆ ในระดับหนึ่ง โดยความหนาแน่นของประชากร (ได้ควบคุมตัวแปรขนาด

พื้นที่ของเขตในสมการแล้ว) นี้มีผลทำาให้สภาพจิตใจกลุ่มอายุวัยทำางาน คือ 20 - 59 ปี ที่มีรายได้ปานกลาง 

ขึ้นไปแย่ลง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 ขณะที่ประชากรสูงอายุที่รายได้น้อยกลับรู้สึก

สบายใจมากขึน้เมือ่กรงุเทพมหานครมจีำานวนประชากรเพิม่ขึน้ อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบันอ้ยกวา่ 0.05 

อย่างไรก็ตามสภาพจิตใจของประชากรสูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบจากสภาพความแออัด

ของการอยู่อาศัยในชุมชนแออัด อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากประชากร

สูงอายุที่มีรายได้น้อยอาจไม่มีทางเลือกมากนักจึงอาจเป็นไปได้ว่าต้องอยู่อาศัยใกล้กับชุมชนดังกล่าวต่อไป  

รวมทั้งสภาพร่างกายที่ไม่อาจเอื้ออำานวยต่อการเดินทางเพราะอายุมากแล้ว ทำาให้ได้รับผลกระทบจากชุมชน

แออัดและสภาพละแวกบ้านที่กระทบต่อสภาวะทางกายภาพและจิตใจได้ ส่วนประชากรตัวอย่างที่อยู่ใน 

วัยทำางานมีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป และกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป

อาจไม่ได้รับผลกระทบจากจำานวนชุมชนแออัด เพราะสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยมีที่อยู่อาศัยแยกออกไป หรือ 

มีสภาพที่ตั้งของที่อยู่อาศัยที่ต้องตัดขาดจากชุมชนเหล่านี้ได้ 
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สำาหรับจำานวนงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อคุณภาพชีวิต ทำาให้มีความรู้สึก

สบายใจข้ึน จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า เป็นจริงในกลุ่มวัยทำางานท่ีมีรายได้ปานกลางข้ึนไป อาจกล่าวได้ว่า 

กลุ่มน้ีเป็นผู้รับผลการพัฒนาและผลการดำาเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยตรง ความสัมพันธ์จึงอยู่ในระดับ 

นัยสำาคัญทางสถิติที่สูงมากคือน้อยกว่า 0.01 ขณะที่ผู้สูงอายุ ประโยชน์จากการพัฒนาและงบดำาเนินงานของ

กรุงเทพมหานครไม่มีนัยสำาคัญกับความสุขและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ในทำานองเดียวกัน รายจ่าย

ของกรุงเทพมหานครมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้สูง แต่ไม่มีผลแต่อย่างใดกับผู้มีรายได้ต่ำา ข้อค้นพบนี้ 

ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาและการดำาเนินการของกรุงเทพมหานครมีผลดีเฉพาะผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่า

และอยูใ่นวยัทำางาน ซึง่การพฒันาทีด่นีัน้ควรคำานงึถงึการกระจายสูป่ระชากรทกุคน อยา่งเทา่เทยีมกนัโดยเฉพาะ

งบประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสุขภาพองค์รวมแล้ว การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาที่มีความ

สำาคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ การพิจารณาถึงระบบบริการสุขภาพที่ทั่วถึง ทั้งในแง่ของสถานบริการทางสุขภาพ 

บุคลากร และการเข้าถึงบริการของประชากรในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร

ในด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม พบว่า มีผลต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครที่มี 

รายได้น้อย ทั้งวัยทำางานและวัยสูงอายุ ซึ่งจำานวนมัสยิดมีผลทางบวกต่อประชากรวัยทำางานที่มีรายได้น้อยแต่

มนียัสำาคญัทางสถติเิพยีง แคร่ะดบันอ้ยกวา่ 0.1 เทา่นัน้ ทัง้นีจ้ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ยนืยนั

ผลดังกล่าวอีกต่อไป ขณะที่จำานวน วัดในแต่ละเขตมีผลในทางบวกต่อสภาพจิตใจของประชากรเช่นกัน  

แต่เฉพาะกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเท่านั้น โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 อย่างไร

กต็าม การมศีาสนสถานทัง้มสัยดิและวดัในเขตกเ็ปน็สิง่แวดลอ้ม ทีด่อียา่งหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหป้ระชากรมคีวามผอ่น

คลายและรักษาจิตใจตามคำาสอนของศาสนาทำาให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย 

ซึ่งอาจไม่สามารถจัดสถานที่ผ่อนคลายที่อาจต้องมีรายจ่ายได้จึงสามารถอาศัยเขตวัด ให้มีส่วนช่วยต่อสุขภาพ

จิตของประชากรสูงอายุที่รายได้น้อยเหล่านี้ได้ หรือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้ใส่บาตรพระ 

ในเวลาเช้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าทำาให้จิตใจดีขึ้นได้เช่นกัน 

เมื่อพิจารณามลพิษทางสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความสบายใจของประชากร พบว่า 

โรงงาน อุตสาหกรรมมีผลลบต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรมีรายได้ปานกลางขึ้นไปทั้งวัยทำางานและวัย

สูงอายุ การที่ความ สัมพันธ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาจเป็นไปได้ว่ามีผลเนื่องมาจากกลุ่ม 

มีรายได้น้อยเหล่านี้เองที่ทำางาน อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะ Quintile 

ที่ 1 ของกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีโอกาสที่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็น 

ผูท้ีท่ำางานในโรงงานมากกวา่กลุม่อืน่ โดยอาจมคีวามเคยชนิ และไมไ่ดม้องวา่โรงงานอตุสาหกรรมเปน็ขอ้จำากดั

ของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้สามารถ ใช้บริบทของความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิต

คนโรงงานได้ เช่น ค่าครองชีพที่ถูกและการมีเครือข่ายผู้ทำางานในโรงงาน ซึ่ง เป็นผลในทางบวกกับวิถีชีวิตของ

ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ได้ การศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดด้านสภาพจิตใจของผู้ที่ทำางานโรงงานเพิ่มขึ้น 

จงึจำาเปน็เพือ่การยนืยนัขอ้พจิารณาดงักลา่วใหช้ดัเจน รวมทัง้การพจิารณาองคป์ระกอบตา่งๆ ของโรงงานดว้ย 

เช่น ขนาด สถานที่ประกอบการ ประเภทของธุรกิจภายในโรงงาน เป็นต้น

สำาหรบัปจัจยัสำาคญัอกีปจัจยัหนึง่ คอื มลภาวะของสิง่แวดลอ้ม ซึง่มตีวัชีว้ดัคอื จำานวนจดุเสีย่งทีอ่าจเกดิ

อันตราย จากฝุ่นและเสียง เขตที่มีจุดเสี่ยงของมลภาวะเหล่านี้มากย่อมทำาให้สภาวะทางจิตใจย่ำาแย่ลง  
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า มี ผลกระทบจากมลภาวะนี้ต่อสภาพทางจิตใจของประชากรในกลุ่มอายุ 20 - 59 ปี  

ซึ่งเป็นวัยทำางานที่มีรายได้มากกว่า 5,389 บาทต่อเดือน วัยนี้เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับสภาวะทางมลพิษเหล่านี้

มาก ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตามท้องถนนและเขตที่ทำางาน หรือเขตเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ เป็นเขตที่มีปัญหาทั้งฝุ่น

ละอองจากท้องถนนและเสียงจากการจราจร รวมทั้งจากการงาน ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่พบ 

ดังกล่าวมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 

นอกจากนี้การมีพื้นที่สีเขียวเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลทางบวก จากการศึกษา พบว่า  

การมีพื้นที่ สีเขียวในปริมาณมากในเขตสามารถทำาให้ความรู้สึกสบายใจมีมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้

มากกว่า 5,389 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงชี้ให้

เห็นว่าการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุมีความจำาเป็นอย่างมากต่อสุขภาพจิต

ของผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไม่รีบร้อนและมีการดำาเนินวิถีชีวิตตามวิถีของธรรมชาติ

สรุป 

การดำาเนินชีวิตของคนเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับ สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่เหล่านี้ การดำาเนิน

ชีวิตอย่างเป็นสุขจึงจำาเป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิต การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นให้

ตระหนักเห็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีต่อสุขภาพจิตในนัยยะของ “ความรู้สึกสบายใจ” ด้วยการ

วเิคราะหข์อ้มลู 2 ระดบั คอืระดบับคุคลและระดบัเขต โดยใชข้อ้มลูระดบับคุคลจากผลการสำารวจภาวะเศรษฐกจิ 

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลระดับเขตจากรายงานสถิติในเขต 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ของสำานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษา 

พบว่า นอกจากการสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่จำาเป็นต่อการสร้างความรู้สึกสบายใจของประชากร

กรุงเทพมหานคร และปัจจัย ระดับบุคคลอื่นๆ เช่น เพศ การศึกษา สภาพภาพสมรส และรายได้แล้ว ปัจจัย 

สิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อสุขภาพจิตของประชากรดังนี้ 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านประชากร คือความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความสบายใจของคนกลุ่ม

วัยทำางานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ จำานวน

วัด และจำานวนมัสยิด มีผลต่อสภาพจิตใจในกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยทั้งวัยทำางานและวัยสูงอายุ ขณะที่

ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสียงและฝุ่นละอองกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของ

ประชากรกรงุเทพมหานครทีม่รีายไดป้านกลางขึน้ไปทัง้วยัทำางานและวยัสงูอาย ุในกลุม่ผูส้งูอายทุีม่รีายไดป้าน

กลางขึ้นไป การมีพื้นที่สีเขียวช่วยให้มีความสบายใจมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม การมีจำานวนโรงงาน

อุตสาหกรรมทำาให้มีความสบายใจน้อยลง  

สำาหรับประชากรภายใต้ชายคากรุงเทพมหานคร จากการศึกษาข้างต้นเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

สภาวะทาง จติใจในดา้นความรูส้กึสบายใจนัน้มทีัง้ความแออดัของประชากรจากจำานวนทีเ่พิม่ขึน้และมแีนวโนม้

ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือความหนาแน่นจากการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยจนมีสภาพกลายเป็นชุมชนแออัด  

ผลจากการดำาเนินโครงการเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครที่มีต่อประชากร กระทั่งศาสนสถานที่เป็นสถานที่

แห่งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำาสอนของศาสนา ที่แม้จะดูขัดกับกิจกรรมในวิถีของชีวิตยุคใหม่แต่ก็ยังคงเป็น
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สถานที่ที่พึ่งทางใจให้กับคนที่มีทุกข์ได้เฉกเช่นเดียวกับในอดีต โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นตัวการที่ทำาให้เกิด

มลภาวะทางสิง่แวดลอ้มทีเ่ปน็พษิทัง้มลพษิทางน้ำา มลพษิทางอากาศ มลพษิ ทางเสยีงและมลพษิจากของเสยี

อนัตราย ซึง่การมโีรงงานตัง้อยูใ่นชมุชนยอ่มทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิปญัหาแมเ้พยีงเลก็นอ้ยแตก่ก็ระทบกบัชวีติความเปน็

อยู่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น ดังนั้นจึงควรมีการจัดแยกพื้นที่สำาหรับการจัดตั้งโรงงานโดยเฉพาะ  

การศึกษานี้พิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะได้แก้ไขกันต่อไป 

นอกจากนี้ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระดับพื้นผิวบนถนนของกรุงเทพมหานครที่ 

สูงขึ้นถึงระดับอันตราย โดยเฉพาะบริเวณที่มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและเสียงโดยกลุ่มงานเฝ้าระวัง

มลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร สาเหตุหนึ่งเป็นผลจากรถยนต์จำานวนมาก แออัดอยู่บนเครือข่ายถนน

ที่มีอยู่ไม่เพียงพอของกรุงเทพมหานครจึงเกิดสภาพการจราจรที่ติดขัด จนกลายเป็นภาพชินชาที่มีลักษณะ

จำาเพาะของมหานครแหง่นีเ้ลยกว็า่ได ้ขณะเดยีวกนัยงักอ่ใหเ้กดิมลพษิทางเสยีงในระดบัทีเ่กนิคา่มาตรฐาน คอื

ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ อีกด้วย และการสร้างดุลยภาพในเชิงนิเวศตามธรรมชาติด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ 

เป็นอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่จะทำาให้ประชากรกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ พร้อมกับซึมซับ 

ความงามจากธรรมชาต ิเพือ่รบัเอาความสขุเขา้ไปหลอ่เลีย้งจติใจทีต่อ้งทนรบัสภาพของภาวะทีบ่บีคัน้ทัง้หลาย

ในสังคมเมือง

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมข้างต้นที่มีต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครจะมีความ 

แตกต่างกันไปเมื่อประชากรมีช่วงวัยและฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่เป็น

ตวักำาหนด สถานภาพทางสงัคม และชว่งวยัทีจ่ำากดัศกัยภาพทางดา้นรา่งกายของบคุคล จงึทำาใหร้ปูแบบวถิกีาร

ดำาเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน จึงรับและตอบสนองต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน

ดว้ย โดยภาพรวมแลว้ เมือ่ควบคมุและวเิคราะหส์ถานภาพตา่งๆ เหลา่นีแ้ลว้เราพบวา่ ตวัแปรดา้นสิง่แวดลอ้ม

ที่หลากหลายในระดับเขตมีผลในทางลบต่อสภาวะทางจิตใจของคนในกรุงเทพมหานครตามที่เราคาดหมาย

สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งหมด การศึกษานี้จึงมีส่วนได้สร้างให้เกิดความตระหนักและการเห็นคุณค่าของ

สิ่งแวดล้อมเมือง ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาด้านการวางผังเมืองและสรรค์สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง 

น่าอยู่ตอบสนองทุกรูปแบบชีวิตที่อาศัยอยู่ภายใต้มหานครแห่งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ตลอดไป
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแตกต่างด้านสุขภาพจิตของสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรือน  
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิโครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ โดยผู้ให้ข้อมูล
เป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำานวน 81,018 คน ผลการศึกษาพบว่า บางสถานภาพของเพศหญิงในครัวเรือนมีสถานะ 
ด้านสุขภาพจิตด้อยกว่าเพศชาย คือ หัวหน้าครัวเรือนหญิงมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าสามี ภรรยาหัวหน้าครัวเรือนมีคะแนน 
สุขภาพจิตด้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือน และบุตรสะใภ้มีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าบุตรเขย นอกจากนั้น ยังพบว่าการศึกษา อาชีพ 
ความเป็นเมืองและชนบท มีผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน แม้ว่าข้อค้นพบนี้จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องอำานาจด้านเศรษฐกิจของ 
ผูห้ญงิของ Blumberg อยา่งไรกต็ามแนวคดิดงักลา่ว สามารถอธบิายไดก้บัผูห้ญงิทีเ่ปน็หวัหนา้ครวัเรอืน ภรรยาของหวัหนา้ครวัเรอืน  
และผู้หญิงที่เข้ามาเป็นสะใภ้ในครัวเรือนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทย
เขา้ใจในบทบาทของสตรทีัง้ดา้นบทบาทครอบครวัและการทำางาน รวมทัง้ชมุชน สง่เสรมิใหผู้ช้ายมบีทบาทของงานในบา้นใหม้ากขึน้ 
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรหาแนวทางเพิ่มโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นและการมีอาชีพที่มั่นคง 
ให้กับประชาชน

Abstract

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

สังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอดีตไปมาก มีความซับซ้อนและการแข่งขันมากขึ้น  

ความเปน็ปจัเจกบคุคลมสีงูขึน้ ความอบอุน่ในครอบครวัลดลงซึง่เหน็ไดจ้ากการหยา่รา้งทีม่มีากขึน้ สถานการณ์

ความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ในสภาวะดังกล่าวนี้ ทำาให้การดำารงชีวิตของประชากรให้มีความสุขเป็นเรื่องที่ 

ยากลำาบาก เพราะต้องดิ้นรนและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสุขภาพของจิตใจ  

จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในโลกปัจจุบัน

ครอบครัวเป็นสังคมระดับเล็กที่มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกัน ที่จะเสริมสร้างและหนุนเสริมให้มนุษย์

สามารถออกไปเผชญิกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกได ้และการทีค่รอบครวัจะสามารถหนนุเสรมิใหม้นษุยแ์ขง็แกรง่

ไดน้ัน้ ความสมัพนัธใ์นครอบครวัตอ้งเขม้แขง็ และสมาชกิในครอบครวัตอ้งมสีขุภาพจติดเีสยีกอ่น ดงัเชน่องคก์าร

อนามยัโลกไดใ้หค้วามหมายของสขุภาพจติ วา่เปน็ภาวะของความอยูด่มีสีขุ (well - being) ทีจ่ะสามารถจดัการ

ความเครียดในชีวิตอันอาจจะเกิดจากการทำางานหรือความเป็นอยู่ในชุมชนของแต่ละบุคคล (WHO, 2009).

นอกจากความสัมพันธ์กันในครอบครัวที่มีต่อสุขภาพจิตแล้ว เพศภาวะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในด้าน

สุขภาพจิตด้วย การคาดประมาณเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นสาเหตุอันดับสองของโลกที่ทำาให้เกิดความพิการ 

พบว่า โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็นสองเท่า โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวพันกับบทบาทหญิงชาย 

คือ สถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ลำาดับของสังคม การเข้าถึงทรัพยากรและการรักษาที่ 

ถูกต้อง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (WHO, no date)

การศึกษานี้มีคำาถามการวิจัย 2 ประเด็นคือ หนึ่ง เพศภาวะมีผลต่อสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย

จริงหรือไม่ และสอง สถานภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้หญิงและผู้ชาย ส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือไม่

2. แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม

ความเหลือ่มล้ำาดา้นเพศในดา้นเศรษฐกจิ เปน็แนวคดิหนึง่ทีก่ลา่วถงึการแบง่แยกดา้นเพศภาวะ (gender 

stratification) ที่ชี้ว่า สตรีผู้เป็นแม่บ้านมักถูกจัดกลุ่มว่าเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในแรงงาน แต่ในความเป็นจริงแม่บ้าน 

เป็นผู้ที่ทำางานโดยไม่มีค่าจ้างอยู่ในบ้าน (Hartmann, 1981 อ้างใน Collins, 1988) นอกจากนี้นักสตรีนิยม 

ได้อ้างถึงสาเหตุหลักที่มีการแบ่งแยกเพศภาวะในด้านเศรษฐกิจเนื่องมาจากระบบที่เรียกว่า “ผู้ชายเป็นใหญ่”  

(patriarchy หรือ patriarchal domination) ซึ่งเป็นระบบสังคมที่ให้ความสำาคัญกับผู้ชายโดยมีอำานาจ 

ในครอบครัวและสังคม และทรัพย์สมบัติของครอบครัวหรือมรดกถ่ายทอดไปสู่ลูกชาย (Mitchell, 1971) 

ยิ่งกว่านั้น Blumberg นักสังคมวิทยาของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดเรื่องอำานาจด้านเศรษฐกิจของ 

ผูห้ญงิ (women’s economic power) โดยอธบิายถงึ การเขา้ถงึทรพัยากรดา้นเศรษฐกจิทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่ง

หญิงและชายมีผลต่อความรู้สึกด้านอิสรภาพ ถ้าหากผู้หญิงมีอำานาจทางด้านเศรษฐกิจเท่าใด ก็ยิ่งรู้สึกถึง

อิสรภาพในการดำารงชีวิตมากขึ้นเท่านั้น โดยเงื่อนไขที่ทำาให้ผู้หญิงมีอำานาจด้านเศรษฐกิจอยู่ 3 ประการ คือ 

หนึ่ง ระบบเครือญาติ สอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในแรงงาน และสาม อำานาจผู้ชายในสังคมชุมชน (patriarchy) 
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สำาหรับระบบเครือญาตินั้น Blumberg อธิบายความหมายว่าเป็นระบบการแต่งงานที่ฝ่ายชายย้ายเข้าบ้าน 

ฝา่ยหญงิ (matrilocality) สามารถสง่เสรมิใหผู้ห้ญงิมอีำานาจทางเศรษฐกจิมากกวา่ระบบการแตง่งานทีฝ่า่ยหญงิ

ย้ายเข้าบ้านฝ่ายชาย (patrilocality) (Blumberg, 1984 อ้างใน Collins, 1988) 

ในระบบวัฒนธรรมเกษตรดั้งเดิมของไทย สำานวน “ผัวหาบเมียคอน” ได้ถูกนำามาใช้กับความสัมพันธ์

ระหวา่งสามแีละภรรยาในการทำางาน นัน่คอื การทำางานของผูห้ญงิและผูช้ายคอ่นขา้งเทา่เทยีมและสง่เสรมิกนั

และกัน แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่นำาเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์ 

สถานภาพการทำางานของผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ผู้ชายยังคงทำางานนอกบ้านเนื่องจากสังคมกำาหนดให้

ผู้ชายเป็นเพศที่สามารถใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยได้ แต่ผู้หญิงส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะสตรีในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับ

ญาติฝ่ายสามีก็ถูกจำากัดทำางานในพื้นที่ในบ้านซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้ (ธงชัย 

ศรีเมือง, 2545) 

สำาหรบักรณทีีผู่ห้ญงิอกีสว่นทีอ่อกไปทำางานนอกบา้น ขณะทีส่งัคมทีเ่ปน็แบบ “ผูช้ายเปน็ใหญ”่ กย็งัคาด

หวงัใหภ้าระงานบา้นหรอืงานในบา้นของผูห้ญงิตอ้งไมบ่กพรอ่งดว้ย (กาญจนา แกว้เทพ, 2535) หากเปน็สตรี

ทำางานระดบับรหิาร สามารถแกป้ญัหาในเรือ่งหนา้ทีก่ารเลีย้งดบูตุร โดยใหญ้าตผิูใ้หญ ่(เชน่ ยาย ยา่) ชว่ยเลีย้ง 

หรือสามารถส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กช่วยดูแลได้ (จรรยา เศรษฐบุตร และ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2542) หรือ

แม้แต่สตรีที่ออกไปทำางานนอกบ้านทั้งในภาคธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ พบว่า ส่วนใหญ่มีอำานาจ

ในการตัดสินใจเท่าเทียมกับสามี อย่างไรก็ตาม สตรีที่ออกไปทำางานนอกบ้านเหล่านี้ก็ยังตระหนักว่าตนเอง 

ก็ยังต้องพึ่งพาสามีในด้านเศรษฐกิจด้วย (กัลยา ผ่องเมฆินทร์, 2534)

นอกจากแนวคิดเรื่องอำานาจทางเศรษฐกิจแล้ว ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต 

ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต ดังนี้

การศึกษาหนึ่งในแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการทำางานของผู้หญิงกับความพึงพอใจในชีวิต พบว่า ผู้หญิง 

ทีท่ำางานมคีวามพงึพอใจในชวีติมากกวา่ผูห้ญงิทีไ่มไ่ดท้ำางาน แตใ่นทางตรงขา้มสามขีองผูห้ญงิทีท่ำางานมคีวาม

พึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าสามีของผู้หญิงไม่ได้ทำางาน สิ่งที่อธิบายในการศึกษานี้คือสถานการณ์การทำางานของ

สตรีที่ทำางานสองอย่างในเวลาเดียวกันคือ การทำางานนอกบ้านและในบ้านด้วย ทำาให้สามีของผู้หญิงที่ทำางาน

มีความกดดันในชีวิตมากกว่าสามีของผู้หญิงที่ทำางานในบ้านอย่างเดียว (Burke & Weir, 1976) การศึกษา

หนึ่งของไทย ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มสตรีระดับผู้บริหาร รายงานว่าสามีให้การสนับสนุนการทำางานนอกบ้าน

ของภรรยา โดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าภรรยาจะต้องมีหน้าที่ของความเป็นแม่ที่สมบูรณ์ทุกประการ ดังนั้นความขัด

แย้งในครอบครัวจึงน้อยลง (จรรยา เศรษฐบุตร และ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2542)

โดยทัว่ไปปจัจยัดา้นเศรษฐกจิและสงัคมกม็ผีลกระทบตอ่ความเปน็อยูแ่ละสขุภาพจติของประชากรทัว่ไป  

เช่นกัน การศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนไทยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ผู้ที่มีอาชีพที่ไม่มั่นคง เช่น รับจ้างทั่วไป/

กรรมกร มคีวามเสีย่งดา้นสขุภาพจติสงูกวา่ผูท้ีม่อีาชพีมัน่คง เชน่ ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ ลกูจา้งเอกชน  

เกษตรกร นอกจากนี้การศึกษานี้ยัง พบว่า ในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ประชากรที่มีวิถีชีวิตเชิงเศรษฐกิจ 

ต่ำาท่ีสุด หรือยากจนท่ีสุดเส่ียงท่ีจะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มเศรษฐกิจอ่ืนๆ (อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์  
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และคณะ, 2553) อย่างไรก็ตาม การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและชัยนาท ไม่สามารถสรุปได้ถึงความสัมพันธ์

ระหว่างรายได้กับความสุข แต่สิ่งที่การศึกษาในทั้งสองจังหวัดพบคือ ผู้ที่มีจำานวนทรัพย์สินครัวเรือน 

ในครอบครองน้อยกว่าเพื่อนบ้านมีระดับความสุขสูงกว่าผู้ที่มีจำานวนทรัพย์สินในครัวเรือนมากกว่าเพื่อนบ้าน 

(Gray, et al., 2008) นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว สถานภาพการศึกษามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตเช่นกัน  

วัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าวัยรุ่นที่กำาลังเรียน  

(อมุาภรณ ์ภทัรวาณชิย ์และคณะ, 2553) ผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษายิง่สงู การประสบปญัหาดา้นสขุภาพจติ

ยิ่งน้อยลง (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2553)

เขตที่อยู่อาศัย เป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิต ภาวะความเป็นเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งของ

ความเครียด เนื่องจากสถานการณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ทำาให้บางครั้งความสามารถในการปรับตัวยัง

ไม่ดีพอ ทำาให้เกิดภาวะความเครียด ความเป็นเมืองมีสูงขึ้นทำาให้คนในเมืองปรับตัวได้ยากกว่าในชนบท ดังนั้น

คนเมืองมักมีความเครียดสูงกว่าในชนบท (ปรีชา อุปโยคิน, มปป.) 

3. วัตถุประสงค์การศึกษา

จากคำาถามการวิจัยและแนวคิดทฤษฎี ทำาให้การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อตรวจสอบความ 

แตกต่างด้านสุขภาพจิตของสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรือน

4. แหล่งข้อมูล เครื่องมือวัดในการศึกษา และสถิติที่ใช้ในการศึกษา

4.1 แหล่งข้อมูล ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2552 โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นประชากรอายุ 15 ปี 

ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 81,018 คน 

4.2 เครือ่งมอืวดัในการศกึษา ตวัแปรตามของการศกึษาครัง้นีค้อื ดชันชีีว้ดัสขุภาพจติคนไทยฉบบัสัน้ 

15 ขอ้ ซึง่นายแพทยอ์ภชิยั มงคล และคณะ (2552) ไดท้ำาการลดขอ้คำาถามมาจากดชันชีีว้ดัสขุภาพจติคนไทย

ฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ โดยชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อนี้ประกอบด้วย 4 โดเมน ได้แก่ โดเมนที่  

1 คือ สภาพจิตใจ (mental state) มี 13 ข้อย่อย, โดเมนที่ 2 คือ สมรรถภาพของจิตใจ (mental capacity) 

มี 15 ข้อย่อย, โดเมนที่ 3 คือ คุณภาพจิตใจ (mental quality) มี 15 ข้อย่อย และโดเมนที่ 4 คือ ปัจจัย

สนับสนุน (supporting factors) มี 12 ข้อย่อย (ดูรายละเอียด ภาคผนวก 1) การพิจารณาลดข้อคำาถาม 

จาก 55 ขอ้ เปน็ 15 ขอ้ ใชว้ธิกีารประชมุผูท้รงคณุวฒุริว่มกบัทีป่รกึษาซึง่เปน็นกัสถติ ิประกอบกบัการพจิารณา

ค่า factor loading ในรายการคำาถามจากทั้งหมด และ Eligenvalues ซึ่งเป็นที่บอกน้ำาหนักของแต่ละข้อย่อย

ว่ามีน้ำาหนักต่อภาพรวมของแต่ละโดเมนหรือไม่ 
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ในที่สุด ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ยังคงมี 4 โดเมน คือ โดเมนที่ 1 ได้แก่ สภาพจิตใจ  

มี 5 ข้อย่อย, โดเมนที่ 2 คือ สมรรถภาพของจิตใจ มี 3 ข้อย่อย, โดเมนที่ 3 คือ คุณภาพจิตใจ มี 4 ข้อย่อย 

และโดเมนที่ 4 คือ ปัจจัยสนับสนุน มี 3 ข้อย่อย (ดูรายละเอียด ภาคผนวก 2) คำาถามทั้ง 15 ข้อ มีคะแนน

เต็ม 3 คะแนน จากการทดสอบคำาถามในดัชนีวัดสุขภาพจิตฉบับสั้น (15 ข้อ) นายแพทย์อภิชัย มงคล และ 

คณะ (2552) ได้จัดกลุ่มคะแนน เป็น 3 กลุ่ม คือ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (35 - 45 คะแนน) สุขภาพจิต

เท่ากับคนทั่วไป (28 - 34 คะแนน) และสุขภาพจิตต่ำากว่าคนทั่วไป (27 คะแนนหรือน้อยกว่า)

4.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแตกต่างด้าน

สขุภาพจติของสถานภาพของผูห้ญงิและผูช้ายในครวัเรอืน ดงันัน้สถติทิีน่ำามาใชใ้นการศกึษานีค้อื การวเิคราะห์

ความแปรปรวน (ANOVA - Analysis of Variance) ซึง่เปน็เทคนคิวธิกีารทางสถติใินการทดสอบความแตกตา่ง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระกัน โดยใช้ F - test ในการพิจารณาถึงความ

แตกต่าง และเมื่อพบความแตกต่างแล้ว จะทำาการวิเคราะห์จำาแนกพหุ (MCA - Multiple Classification 

analysis) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการทางสถิติในการตรวจสอบกลุ่มย่อยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามีผลอย่างไร

ต่อตัวแปรตาม และตรวจสอบลักษณะผสม (combinations) ของตัวแปรอิสระหลายๆ ตัวว่ามีผลอย่างไรต่อ

ตัวแปรตาม

5. ผลการวิจัย

5.1. ลักษณะข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ ในเรื่องของสุขภาพจิต ได้แบ่งตามคะแนน

ที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยคณะวิจัยจากกรมสุขภาพจิต (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552) เป็น 3 กลุ่ม

คะแนน ดังที่กล่าวในหัวข้อ 4.2 คือ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (ดี) สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (ปกติ) และ

สุขภาพจิตต่ำากว่าคนทั่วไป (เสี่ยง) พบว่า มีถึง 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพจิตดี และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ใน

ระดบัปกต ิมเีพยีงรอ้ยละ 13 ทีส่ขุภาพจติอยูใ่นระดบัทีเ่สีย่ง โดยคะแนนเฉลีย่ของสขุภาพจติอยูท่ี ่33 คะแนน 

ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำาหรับอายุของกลุ่มตัวอย่างนั้น ประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในช่วงวัยทำางาน (25 - 59 ปี) 

ส่วนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนี้ พบว่าเกินครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำากว่า อีก 1 ใน 3  

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ร้อยละ 63.3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่ำากว่า 20,000 บาท  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานี้ดำารงชีวิตโดยมีอาชีพต่างๆ กระจายกันไป เช่น ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และลูกจ้าง

เอกชน มีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่าง ทำาการเกษตรอีก 1 ใน 5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีเพียงร้อยละ 

7 และไม่ได้ประกอบอาชีพอีกร้อยละ 26 พื้นที่อยู่อาศัยนั้น อาศัยอยู่ในเขตชนบทประมาณร้อยละ 70 
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ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาตามลักษณะทั่วไป

ตัวแปร ร้อยละ จำานวน ตัวแปร ร้อยละ จำานวน

ดัชนีสุขภาพจิต 
(Mean = 33.09, S.D = 5.177, Min = 1, Max = 45) 

รายได้

เสีย่ง (27 คะแนน หรอืต่ำากวา่) 12.8 10,394 <10,000 30.8 24,939

ปกติ (28 - 34 คะแนน) 49.5 40,143 10,000 - 19,999 33.3 26,964

ดี (35 คะแนน หรือสูงกว่า) 37.6 30,482 20,000 - 29,999 15.6 12,635

รวม 100.0 81,019 30,000 - 39,999 7.7 6,206

อายุ 40,000 - 49,999 4.3 3,464

15 - 24 19.9 16,083 รวม 100.0 81,019

25 - 59 65.6 53,159 อาชีพ

60 ปีขึ้นไป 14.5 11,778 เกษตรกร 19.0 15,418

รวม 100.0 81,019 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6.6 5,352

ระดับการศึกษา ลูกจ้างรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 24.0 19,459

ต่ำากว่าประถม 34.3 27,751 ลูกจ้างเอกชน 24.1 19,523

ประถมศึกษา 20.9 16,953 ไม่ได้ประกอบอาชีพ 26.2 21,267

มัธยมศึกษา 32.3 26,196 รวม 100.0 81,019

ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 12.5 10,119 เขตที่อยู่อาศัย

รวม 100.0 81,019 เมือง 31.9 25,875

ชนบท 68.1 55,174

รวม 100.0 81,019

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ตาราง 2 แสดงโครงสร้างของครอบครัวโดยพิจารณาจากสถานภาพในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับ

หัวหน้าครัวเรือน พบว่า มีเพียง 1 ใน 4 ของผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน แต่ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 40 

เป็นคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน นอกจากนี้ตาราง 3 สามารถชี้ให้เห็นว่าครอบครัวไทยนั้น ลูกสาวมักอยู่ 

ในบ้านพ่อแม่เมื่อสมรสแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับลูกชาย (ร้อยละ 64.7 และร้อยละ 35.3 ตามลำาดับ)  

เมื่อเป็นเช่นนี้ สัดส่วนของบุตรเขยจึงสูงกว่าบุตรสะใภ้ (ร้อยละ 52.5 และร้อยละ 47.5 ตามลำาดับ) ซึ่งอาจ

หมายความวา่ สงัคมไทยมแีนวโนม้ทีจ่ะเปน็แบบ “แตง่เขยเขา้บา้น” มากกวา่ “แตง่สะใภเ้ขา้บา้น” ขณะทีล่กูชาย

ที่ยังไม่สมรสอยู่ในครัวเรือนมีสัดส่วนสูงกว่าลูกสาวที่ยังไม่สมรส (ร้อยละ 59.7 และร้อยละ 40.3 ตามลำาดับ)
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ตาราง 2 ร้อยละของตัวอย่าง พิจารณาตามโครงสร้างสถานภาพในครัวเรือนและเพศ

สถานภาพในครัวเรือน ชาย หญิง จำานวน

หัวหน้าครัวเรือน 57.2 25.4 33,108

สามี/ภรรยา 6.4 40.1 19,186

บุตรที่ยังไม่ได้สมรส 17.5 11.1 11,524

บุตรที่สมรสแล้ว 5.9 10.2 6,588

บุตรเขย บุตรสะใภ้ 5.3 4.5 3,952

บุตรของบุตร 3.2 2.1 2,154

บิดามารดา 0.7 2.3 1,254

ญาติ ผู้อาศัย คนรับใช้ 3.9 4.2 3,252

รวม 100.0 100.0 81,018

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ตาราง 3 ร้อยละของตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็นบุตร และบุตรเขย/สะใภ้ พิจารณาตามเพศ

สถานภาพในครัวเรือน ชาย หญิง รวม จำานวน

บุตรที่ยังไม่ได้สมรส 59.7 40.3 100.0 11,524

บุตรที่สมรสแล้ว 35.3 64.7 100.0 6,588

บุตรเขย บุตรสะใภ้ 52.5 47.5 100.0 3,951

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

5.2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร: บทบาทชายหญิง สถานภาพในครัวเรือน  

ที่มีผลต่อสุขภาพจิต

ตาราง 4 แสดงค่าสถิติ (F) ของการวิเคราะห์ด้วยการผันแปร (ANOVA analysis) ของปัจจัยต่างๆ ที่มี

ตอ่สขุภาพจติของสมาชกิครวัเรอืน โดยเปน็การเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลตอ่สขุภาพจติระหวา่งหวัหนา้/สมาชกิ

ครวัเรอืนทีเ่ปน็ชายกบัหวัหนา้/สมาชกิครวัเรอืนทีเ่ปน็หญงิ พบวา่ ปจัจยัสถานภาพในครวัเรอืนมผีลตอ่สขุภาพ

จติอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิในการเปรยีบเทยีบระหวา่งหวัหนา้ครวัเรอืนชายและภรรยา หวัหนา้ครวัเรอืนหญงิ

และสาม ีบตุรเขยและบตุรสะใภ ้หลานชายและหลานสาว และเมือ่สงัเกตในตาราง 5 พบวา่ ผูห้ญงิทีม่สีถานภาพ

ครวัเรอืนบางสถานะมคีะแนนเฉลีย่สขุภาพจติดอ้ยกวา่ผูช้าย ไมว่า่จะเปน็ภรรยาของหวัหนา้ครวัเรอืนมคีะแนน

สขุภาพจติดอ้ยกวา่หวัหนา้ครวัเรอืน หวัหนา้ครวัเรอืนหญงิมคีะแนนสขุภาพจติดอ้ยกวา่สาม ีบตุรสะใภม้คีะแนน

สุขภาพจิตด้อยกว่าบุตรเขย 
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ในทางตรงกันข้าม หลานสาวกลับมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าหลานชาย นอกจากนี้ในตาราง 4 สามารถ 

สังเกตได้ว่า ไม่พบความแตกต่างของคะแนนสุขภาพจิตระหว่างบุตรชายและหญิงที่ไม่ได้สมรส และระหว่าง 

บุตรชายและหญิงที่สมรส นั่นแสดงว่า สถานภาพของความเป็นบุตรของหัวหน้าครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นลูกหญิง

หรอืลกูชาย หรอืไมว่า่จะแตง่งานหรอืโสด ไมใ่ชป่จัจยัสำาคญัทีจ่ะสง่ผลตอ่สขุภาพจติ เชน่เดยีวกบัความเปน็หญงิ

หรือชายของผู้เป็นบิดาและมารดาของหัวหน้าครัวเรือนไม่ใช่ปัจจัยสำาคัญสำาหรับสุขภาพจิต ซึ่งอาจสะท้อน 

ให้เห็นว่า บุตรและพ่อแม่ของหัวหน้าครัวเรือน ไม่มีความกดดันในด้านเพศที่แตกต่างกัน แต่ภรรยา 

หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนหญิง และบุตรสะใภ้ ซึ่งมีสถานภาพเป็นทั้งแม่และภรรยา น่าที่จะเป็นผู้ที่มี 

ความกดดันมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ 

เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงผู้ที่ทำางานกับไม่ทำางานของหัวหน้าครัวเรือนหญิง 

ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน และบุตรสะใภ้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลจากเพศภาวะ ตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า หัวหน้า 

ครัวเรือนหญิง และภรรยาของหัวหน้าครัวเรือนผู้ที่ไม่ทำางานมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าผู้ที่ทำางานอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ ขณะที่บุตรสะใภ้ผู้ที่ไม่ทำางานมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าผู้ที่ทำางานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

นัน่แสดงใหเ้หน็วา่ หวัหนา้ครวัเรอืนหญงิ หรอืภรรยาของหวัหนา้ครวัเรอืนเปน็สถานภาพทีต่อ้งรบัผดิชอบสมาชกิ

ในครัวเรือน กอปรกับความเป็นเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่คำานึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอ (Elsenberg, et al., 1988  

อ้างจาก Piliavin & Hong - Wen, 1990) ดังนั้นเมื่อเธอเหล่านั้นต้องทำางานไปด้วย และต้องดูแลความเป็น

อยู่ของสมาชิกอื่นไปด้วย ก็ยิ่งทำาให้สุขภาพจิตด้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือนหญิง หรือภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน

ที่ไม่ต้องทำางาน เนื่องจากสังคมยังกำาหนดว่า ภาระงานบ้านจะต้องไม่บกพร่องอย่างเด็ดขาดหากผู้หญิงเหล่านี้

ต้องออกไปทำางานนอกบ้าน (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) ส่วนบุตรสะใภ้นั้นสถานภาพในครัวเรือนไม่ต้องดูแล 

ความเป็นอยู่ของสมาชิกอื่นมากเท่าหัวหน้าครัวเรือนหญิง ผลการศึกษานี้จึงพบว่า สะใภ้ที่มีงานทำาและ 

มีรายได้จึงมีสุขภาพจิตดีกว่าสะใภ้ที่ไม่มีงานทำา ดังนั้นในสังคมไทยที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนนั้น แม้เข้าถึง

ทรพัยากรทางเศรษฐกจิ แตต่อ้งมภีาระรบัผดิชอบเอาใจใสส่มาชกิครวัเรอืนคนอืน่ จงึทำาใหม้สีขุภาพจติดอ้ยกวา่

ผู้หญิงทำางานที่มิใช่หัวหน้าครัวเรือน 

จากตาราง 4 และ 5 ยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน และเขตที่อยู่

อาศัยที่แตกต่างกัน มีผลต่อคะแนนสุขภาพจิต นั่นคือ ยิ่งการศึกษาสูงขึ้นคะแนนสุขภาพจิตยิ่งเพิ่มขึ้นในทุกคู่ 

ทีม่กีารเปรยีบเทยีบกนั (ยกเวน้คูข่องบดิาและมารดาของหวัหนา้ครวัเรอืน) สว่นอาชพีลกูจา้งรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ 

และเกษตรกร เป็นอาชีพที่พบว่า น่าจะมีสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ในทุกคู่ที่มีการเปรียบเทียบ (ยกเว้น 

คู่หลานชายและหลานสาว และบิดาและมารดาหัวหน้าครัวเรือน และสุดท้าย ผู้ที่อาศัยในเขตชนบทเกือบ 

ทุกคู่ที่เปรียบเทียบ (ยกเว้น บิดามารดาของหัวหน้าครัวเรือน) มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าผู้อาศัยในเมือง
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ตาราง 6 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิต โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ทำางานและ 

ไม่ได้ทำางาน ของหัวหน้าครัวเรือนหญิง ภรรยาหัวหน้าครัวเรือน และบุตรสะใภ้ของหัวหน้าครัวเรือน

สถานภาพในครัวเรือน
ค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิต

t df
Significance 
(2 - tailed)ไม่ทำางาน ทำางาน

หัวหน้าครัวเรือนหญิง 32.8 31.9 5.92 10,587 0.000

ภรรยาหัวหน้าครัวเรือน 33.5 32.9 6.91 16,672 0.000

บุตรสะใภ้ 31.6 32.9  - 4.347 1,874 0.000

ที่มา: การสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2522

6. สรุป อภิปราย และข้อเสนอเชิงนโยบาย

6.1 สรุป และอภิปราย

ขอ้มลูจากลกัษณะทัว่ไปในเรือ่งโครงสรา้งครวัเรอืนไทย พบวา่ สดัสว่นของผูห้ญงิทีเ่ปน็หวัหนา้ครวัเรอืน

ในปี 2552 มีประมาณ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 25 ของผู้หญิงที่อยู่ในครัวเรือน ข้อค้นพบนี้ทำาให้เห็นถึง 

การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของหัวหน้าครัวเรือนหญิงที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนไทย เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2543  

พบหัวหน้าครัวเรือนหญิงมีเพียงร้อยละ 20 (ข้อมูลสำามะโนประชากรและครัวเรือน พ.ศ. 2543 ของสำานักงาน

สถติแิหง่ชาต)ิ ขอ้มลูลกัษณะโครงสรา้งครวัเรอืนของการศกึษานีท้ีน่า่สนใจยงัพบอกีวา่ มสีดัสว่นสงูของลกูสาว

ที่สมรสยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เมื่อเปรียบเทียบกับลูกชายที่สมรส สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยยังคงเป็นแบบ 

“แต่งเขยเข้าบ้าน” (Matrilocality) มากกว่าแบบ “แต่งสะใภ้เข้าบ้าน” (Patrilocality) 

ในการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านสุขภาพจิตของสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรือน พบว่า  

เพศหญงิทีอ่ยูใ่นครวัเรอืนบางสถานภาพมคีะแนนเฉลีย่สขุภาพจติดอ้ยกวา่ผูช้าย ไมว่า่จะเปน็ภรรยาของหวัหนา้

ครวัเรอืนมคีะแนนสขุภาพจติดอ้ยกวา่หวัหนา้ครวัเรอืน หวัหนา้ครวัเรอืนหญงิมคีะแนนสขุภาพจติดอ้ยกวา่สาม ี

และบุตรสะใภ้มีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าบุตรเขย ข้อค้นพบนี้น่าจะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องอำานาจ

ด้านเศรษฐกิจของผู้หญิง (women’s economic power) ของ Blumberg ซึ่งอธิบายถึง การเข้าถึงทรัพยากร

ด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชายมีผลต่อความรู้สึกด้านอิสรภาพ โดยมีเงื่อนไขในด้านระบบ

เครือญาติ สอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในแรงงาน และสาม อำานาจผู้ชายในสังคมชุมชน หรือสังคม “ผู้ชาย 

เปน็ใหญ”่ อยา่งไรกต็ามแนวคดิเรือ่งอำานาจดา้นเศรษฐกจิของผูห้ญงิ อธบิายไดก้บัผูห้ญงิทีเ่ปน็หวัหนา้ครวัเรอืน 

ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน และผู้หญิงที่เข้ามาเป็นสะใภ้ในครัวเรือน เท่านั้น 

สำาหรับผู้หญิงที่มีสถานภาพเป็นบุตรของหัวหน้าครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นโสดหรือแต่งงานที่ยังอยู่ใน 

ครวัเรอืนกบัพอ่แมข่องตนเอง ไมพ่บวา่มคีวามแตกตา่งจากบตุรชายในดา้นสขุภาพจติ เนือ่งจากครอบครวัไทย

ในปจัจบุนัสถานภาพของลกูชายและลกูสาวไมม่คีวามแตกตา่งกนั เหน็ไดจ้ากชอ่งวา่งทีล่ดลงของความแตกตา่ง

ดา้นการศกึษาระหวา่งเดก็ผูห้ญงิกบัเดก็ผูช้าย พอ่แมใ่หโ้อกาสลกูสาวไดเ้ขา้เรยีนหนงัสอืในระดบัทีส่งูขึน้ไมต่า่ง
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จากให้โอกาสลูกชาย (Pattaravanich, et al., 2005) ประกอบกับการได้รับการศึกษามากขึ้นทำาให้ลด 

ความเสีย่งดา้นสขุภาพจติลง (อมุาภรณ ์ภทัรวาณชิย ์และคณะ, 2553) ดงันัน้จงึเปน็ไปไดท้ีล่กูสาวและลกูชาย

ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ยังมีพ่อแม่ของตนเองอาศัยอยู่จึงมีระดับสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน 

นอกเหนอืจากประเดน็เพศภาวะทา่มกลางสถานภาพสมาชกิในครวัเรอืนแลว้ ปจัจยัดา้นการศกึษา อาชพี 

และเขตทีอ่ยูอ่าศยั มผีลตอ่สขุภาพจติ ยิง่การศกึษาสงูขึน้คะแนนสขุภาพจติยิง่เพิม่ขึน้ ลกูจา้งรฐับาล/รฐัวสิาหกจิ 

และเกษตรกร เป็นอาชีพที่พบว่า น่าจะมีสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น และผู้ที่อาศัยในเขตชนบท มีคะแนน

สุขภาพจิตสูงกว่าผู้อาศัยในเมือง

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

6.2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสตรี และครอบครัว เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ควรเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมใน

เรื่องบทบาทของสตรีให้ดีขึ้นเท่ากับผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในครอบครัวและบทบาทในการทำางาน

6.2.2 ชุมชน และสถาบันครอบครัวควรร่วมมือกันส่งเสริมและเพิ่มบทบาทชายในครัวเรือน 

ในเรื่องการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ทั้งในด้านงานบ้านและการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มากขึ้น

6.2.3 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหาแนวทาง

เพิม่โอกาสใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสทัง้ดา้นการศกึษา อาชพีทีม่คีวามมัน่คง ไดม้โีอกาสไดร้บัการศกึษาเพิม่ขึน้ 

และอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย สนับสนุนโดย สำานักงาน

กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่เปน็หนว่ยงานทีใ่หท้นุสนบัสนนุโครงการ “สถานการณส์ขุภาพ

จิตประจำาปี” แก่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ขอขอบคุณสำานักงาน 

สถิติแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิของโครงการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

พ.ศ. 2552 แก่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 4 โดเมนดังนี้

โดเมนที่ 1 สภาพจิตใจ (13 ข้อ) โดเมนที่ 2 สมรรถภาพทางจิตใจ (15 ข้อ)

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

2. ท่านรู้สึกสบายใจ

3. ท่านรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ

4. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุขสงบ  
(ความสงบในจิตใจ)

5. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

6. ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง

7. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

8. ท่านรู้สึกกังวลใจ

9. ท่านรู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ

10. ท่านรู้สึกโกรธหงุดหงิดง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ

11. ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ  
เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตและทำางานได้

12. ท่านเป็นโรคเรื้อรัง

13. ท่านรู้สึกกังวลและทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับ 
การเจ็บป่วยของท่าน

14. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอื่น

15. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน

16. ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

17. ท่านคิดว่าท่านมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคม 
ตามที่ท่านได้คาดหวังไว้

18. ท่านรู้สึกประสบความสำาเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต

19. ท่านรู้สึกพึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน

20. ท่านเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้

21. ท่านสามารถทำาใจยอมรับได้สำาหรับปัญหา 
ที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)

22. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

23. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต

24. ท่านแก้ปัญหาที่ขัดแย้งได้

25. ท่านรู้สึกหงุดหงิด ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

26. ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายถ้าท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์

27. ท่านรู้สึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ  
ที่เกิดขึ้นเสมอ

28. ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มากระทบตัวท่าน
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โดเมนที่ 3 คุณภาพจิตใจ (15 ข้อ) โดเมนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน (12 ข้อ)

29. ท่านรู้สึกยินดีกับความสำาเร็จของคนอื่น

30. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

31. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

32. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

33. ท่านเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สิน 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

34. หากมีสถานการณ์ที่คับขันเสี่ยงภัย 
ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้อื่น

35. ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง

36. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

37. ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าต่อครอบครัว

38. ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจที่ทำาให้จิตใจมั่นคง 
ในการดำาเนินชีวิต

39. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเผชิญกับความยุ่งยาก  
ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจ

40. ท่านเคยประสบกับความยุ่งยากและสิ่งยึดเหนี่ยว
สูงสุดในจิตใจช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้

41. ท่านต้องการทำาบางสิ่งที่ใหม่ในทางที่ดีขึ้นกว่า 
ที่เป็นอยู่เดิม

42. ท่านมีความสุขกับการริ่เริมงานใหม่ๆ  
และมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำาเร็จ

43. ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
ในทางที่ดี

44. ท่านมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคม 
คอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ

45. ท่านได้รับความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการ 
จากเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคม

46. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

47. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่า 
ครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี

48. ท่านปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ 
จากครอบครัวเสมอเมื่อท่านมีปัญหา

49. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

50. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความปลอดภัย 
ต่อท่าน

51. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน 
เมื่ออาศัยอยู่ในชุมชนนี้

52. มีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน 
ที่ท่านสามารถไปใช้บริการได้

53. มีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านสามารถให้บริการได้
เมื่อท่านต้องการ

54. เมื่อท่านหรือญาติเจ็บป่วยสามารถไปใช้บริการจาก
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน

55. เมื่อท่านเดือดร้อนจะมีองค์กรในชุมชน  
(เช่น มูลนิธิ ชมรม สมาคม วัด สุเหร่า ฯลฯ)  
มาช่วยเหลือดูแลท่าน

คำาตอบของแต่ละคำาถามมีตัวเลือก ดังนี้ 0. ไม่เลย 1. เล็กน้อย 2. มาก 3. มากที่สุด 
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ภาคผนวก 2.

ภาคผนวก 2 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสั้น 15 ข้อโดยแบ่งออกเป็น 4 โดเมน ดังนี้

โดเมนที่ 1 สภาพจิตใจ (5 ข้อ) โดเมนที่ 2 สมรรถภาพทางจิตใจ (3 ข้อ)

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต

2. ท่านรู้สึกสบายใจ

3. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

4. ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง

5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

6. ท่านสามารถทำาใจยอมรับได้สำาหรับปัญหา 
ที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)

7. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ 
เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น

8. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง 
ที่เกิดขึ้นในชีวิต

โดเมนที่ 3 คุณภาพจิตใจ (4 ข้อ) โดเมนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน (3 ข้อ) 

9. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์

10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา

11. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

13. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัว 
จะดูแลท่านเป็นอย่างดี

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

คำาตอบของแต่ละคำาถามมีตัวเลือก ดังนี้ 0. ไม่เลย 1. เล็กน้อย 2. มาก 3. มากที่สุด 



ส่วนที่ 4
จุดเปลี่ยนประชากรกับการพัฒนา





แรงงานสูงวัยและการคาดการณ ์

ผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ

Ageing Workers and Estimated Impacts  

of the Retirement Age Extension in Thailand

เฉลิมพล แจ่มจันทร์  Chalermpol Chamchan 1

สวรัย บุณยมานนท์  Sawarai Boonyamanond 2

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดประมาณผลกระทบจากแนวคิดการขยายกำาหนดเกษียณอายุ ที่จะมีต่อกำาลังแรงงาน 
ของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงวัย ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนดที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำางานของประชากรไทย ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ใน 3 กลุ่มสถานภาพ 
ซึง่ไดแ้ก ่ก) การทำางานในระบบ ภาครฐัและภาคเอกชน ข) การทำางานนอกระบบในภาคการเกษตร แรงงานในครวัเรอืน การประกอบ
ธุรกิจและการค้าส่วนตัว และ ค) การไม่ได้ทำางาน ผลจากการวิเคราะห์ถูกนำามาใช้ในการคาดประมาณตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  
จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการฉายภาพประชากร 
ของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม โดยการกำาหนดใหก้ำาหนดเกษยีณอายทุีเ่ปน็ทางการของประเทศไทย ขยายเพิม่ขึน้ปลีะ 1 ปอีาย ุ
จากอายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552 เป็นอายุ 65 ปี ใน พ.ศ. 2557 ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 จากการ 
คาดประมาณ พบว่า การขยายกำาหนดเกษียณอายุตามข้อกำาหนดดังกล่าว จะสามารถเพ่ิมหรือในอีกนัยหน่ึง คงจำานวนแรงงานสูงวัย  
ในชว่งอาย ุ50 ปขีึน้ไป ใหอ้ยูใ่นภาคการจา้งงานทีเ่ปน็ทางการหรอืการจา้งงานในระบบ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ไดม้ากถงึประมาณ 
2.1 - 2.4 ล้านคน 

Abstract

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

1 อาจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 อาจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. ความนำาและกรอบแนวคิด

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นประมาณ 

ร้อยละ 10 ของจำานวนประชากรทั้งหมด ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2547 - 2548 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไป

ตามลักษณะของการเปลี่ยนผ่านประชากร (demographic transition) ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำาลังเกิดขึ้นใน 

หลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ และกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันาทีม่รีายไดร้ะดบัปานกลาง 

รวมถึงประเทศไทย ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรโดยรวม  

การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายๆ 

มติภิายใตพ้ลวตัของการพฒันา ทำาใหอ้ายคุาดเฉลีย่ (life expectancy) ของประชากรภายในประเทศมแีนวโนม้

ยนืยาวขึน้ ในขณะทีอ่ตัราเกดิของเดก็ในหญงิวยัเจรญิพนัธุ ์(fertility rate) กลบัอยูใ่นระดบัทีต่่ำาลง ซึง่เปน็สาเหตุ

สำาคัญที่ทำาให้โครงสร้างประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  

เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรในวัยเด็กและประชากรในวัยทำางาน 

ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประเทศไทยกำาหนดเกณฑ์หรือนิยามของ “ผู้สูงอายุ” 

ไว้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อันเป็นเกณฑ์อายุเดียวกันที่ใช้ในการกำาหนด “การเกษียณอายุ” ของ

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบางหน่วยงานและองค์กรในภาคเอกชน จากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากรทีก่ลา่วขา้งตน้ ใน พ.ศ. 2553 ทำาใหม้สีดัสว่นประชากรผูส้งูอายคุดิเปน็ประมาณรอ้ยละ 12 

ของจำานวนประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายๆ ด้านทั้งในระดับจุลภาคและระดับ

มหภาค อาทิ อัตราการพึ่งพิง (dependency ratio) ของประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานที่สูงขึ้น โดย

ในระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2550 อัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 เป็นร้อยละ 16.0 

(สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) สัดส่วนกำาลังแรงงาน (labor force) ในประเทศที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ย่อม

จะกระทบตอ่ภาคการผลติและภาคการลงทนุของประเทศ การเพิม่ขึน้ของความตอ้งการตอ่บรกิารและสวสัดกิาร

สาธารณะของประชากรสงูอาย ุโดยเฉพาะในดา้นบรกิารสขุภาพและการดแูลระยะยาว ในขณะทีค่วามสามารถ

ในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐกลับลดลง โดยเฉพาะจากภาษีบนฐานรายได้ 

จากอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น สะท้อนซึ่งศักยภาพในการทำางานและดูแลตนเอง 

ที่ดีมากขึ้นของประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับประชากรในวัยเดียวกัน เมื่อ 40 - 50 ปีที่ผ่าน

มา ทำาใหป้ระเดน็เกีย่วกบัความเปน็ไปได ้และผลกระทบทีจ่ะเกดิตามมาจากขอ้เสนอในการกำาหนดเกณฑน์ยิาม

ใหม่ของผู้สูงอายุ โดยการขยายเกณฑ์อายุใหม่เป็นที่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา 

ว่าพัฒนวงศ์, 2553) อันเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการนิยามประชากรผู้สูงอายุในหลายประเทศพัฒนาแล้ว  

รวมถึงการเลื่อน “กำาหนดเกษียณอายุ” ไปเป็นที่เกณฑ์อายุเดียวกัน กล่าวคือ ขยายช่วงอายุในการทำางาน 

ของประชากรสงูวยัใหอ้ยูใ่นกำาลงัแรงงานและภาคการผลติไปอกี 5 ป ีเปน็ประเดน็การศกึษาทีไ่ดร้บัความสนใจ

เป็นอย่างมากจากสาธารณะ 



255แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ

ในประเด็นหลังนี้ เนื่องจากกำาลังแรงงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 62.3 ของประเทศไทย จากกำาลังแรงงาน

ทั้งสิ้น 38.7 ล้านคน (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) อยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการหรือนอกระบบ (informal 

sector) รวมถงึลกัษณะการจา้งงานในระบบ (formal sector) ภาคเอกชน ไมไ่ดม้ขีอ้บงัคบัทีเ่ปน็มาตรฐาน หรอื

ระบุกำาหนดเกษียณอายุที่ชัดเจนว่าเป็นที่อายุเท่าใด ทำาให้ “กำาหนดเกษียณอายุ” ที่กล่าวถึง มักหมายความถึง 

“กำาหนดเกษียณอายุราชการ” ของข้าราชการและลูกจ้างในภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม  

หากมีการเลื่อนหรือขยายกำาหนดเกษียณอายุราชการจากที่อายุ 60 ปี ไปเป็นที่อายุ 65 ปี ผลสืบเนื่องที่เกิด

ย่อมกระทบต่อการจ้างงาน ตลาด และกำาลังแรงงานโดยรวมของประเทศ มิใช่เพียงในภาครัฐหรือภาคราชการ 

ดังนั้น การตั้งคำาถามและการดำาเนินการศึกษาผลกระทบเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญและ

จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจในเชิงข้อกำาหนดและ

นโยบายต่อไป

จากเหตุผลข้างต้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและคาดประมาณผลกระทบเบื้องต้น 

จากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ (หากมีการดำาเนินการ) ที่จะมีต่อสภาพการทำางานของประชากรกลุ่มอายุ  

50 ปี ขึ้นไปในประเทศ โดยทำาการศึกษาปัจจัยกำาหนดที่มีผลต่อการตัดสินใจทำางานของกลุ่มแรงงานสูงวัย 

ในภาคที่เป็นทางการและภาคที่ไม่เป็นทางการ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา (conceptual framework)

ณ ก�าหนด

เกษียณอายุเดิมที่ 60 ปี เกษียณอายุเป็น
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2. วิธีการศึกษา

จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 1 วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาใน 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การศึกษาปัจจัยก�าหนดสถานภาพการท�างานของประชากรกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ในขัน้นี ้การวเิคราะหก์ารถดถอยพหโุลจสิตกิ (Multinomial Logistic Regression) จะถกูนำามาประยกุต์

ใช้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อสถานภาพในการทำางานของประชากรในกลุ่ม

อายุ 50 ปีขึ้นไป โดย “สถานภาพในการทำางาน” ถูกกำาหนดเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical variables) 

ใน 3 กลุ่มสถานภาพด้วยกัน คือ “ทำางานในระบบ” “ทำางานนอกระบบ” และ “ไม่ทำางาน” ในการศึกษานี้  

การทำางานในระบบ หมายถงึ การทำางานหรอืการเปน็ลกูจา้งในภาครฐัและลกูจา้งในภาคเอกชน และการทำางาน

นอกระบบ หมายถึง การทำางานในลักษณะการทำาธุรกิจหรือการค้าส่วนตัว รวมถึงกลุ่มแรงงานในครอบครัว 

โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม

ส่วน “ปัจจัยกำาหนด” ที่คาดว่าจะส่งผลต่อสถานภาพในการทำางานของประชากรกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคล (เขตที่อยู่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ระดับ

เศรษฐานะของครัวเรือน กลุ่มทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน) ปัจจัยด้านการอยู่อาศัย (สถานภาพในครัวเรือน 

การครอบครองที่อยู่อาศัย การอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิกครัวเรือนคนอื่น หรือ (co - residence)) และปัจจัยทาง

สุขภาพ (การมีความพิการ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น)

การวเิคราะหใ์นสว่นนี ้ใชข้อ้มลูจากการสำารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน โดยสำานกังานสถติิ

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 ซึ่งการวิเคราะห์ ณ 3 จุดเวลานี้ เป็นไปเพื่อศึกษาให้ทราบ

ถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลจากปัจจัยกำาหนดแต่ละปัจจัย ที่มีต่อสถานภาพการทำางาน 

ของกลุ่มประชากรในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผลจากการวิเคราะห์การถดถอย 

พหุโลจิสติกจะถูกนำามาใช้ ในการหาความน่าจะเป็นคาดประมาณเกี่ยวกับสถานภาพการทำางาน (estimated 

probability for response category) ของประชากรที่ศึกษาในแต่ละกลุ่มอายุย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ 

50 - 54 ปี กลุ่มอายุ 55 - 59 ปี กลุ่มอายุ 60 - 64 ปี กลุ่มอายุ 65 - 69 ปี กลุ่มอายุ 70 - 75 ปี และ กลุ่มอายุ 

75 ปีขึ้นไป เพื่อนำาไปใช้ในการศึกษาขั้นที่สองต่อไป

ขั้นที่ 2 การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากการขยายก�าหนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี ต่อการท�างาน

ของแรงงานสูงวัย (อายุ 50 - 74 ปี)

ความนา่จะเปน็คาดประมาณเกีย่วกบัสถานภาพการทำางาน ของประชากรอาย ุ50 ปขีึน้ไป ทีไ่ดจ้ากการ

ศกึษาในขัน้ที ่1 ใน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 จะถกูนำามาใชใ้นการคาดประมาณจำานวนแรงงาน

สูงวัยที่จะยังคงทำางานอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 

ภายใต ้2 สถานการณ ์คอื 1) สถานการณท์ีก่ำาหนดเกษยีณอายยุงัคงเดมิทีเ่กณฑอ์าย ุ60 ป ีและ 2) สถานการณ์

สมมติ ที่กำาหนดเกษียณอายุถูกขยายออกไปเป็นที่เกณฑ์อายุ 65 ปี โดยเป็นการขยายแบบค่อยเป็นค่อยไป  

ปีละ 1 ปีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี เป็น 61 ปี จนถึง 65 ปี ตามลำาดับ ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 
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โดยความแตกตา่งของผลการคาดประมาณจำานวนแรงงานสงูวยัภายใตส้องสถานการณข์า้งตน้ สามารถพจิารณา

ได้เป็นผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุที่มีต่อสถานภาพการทำางานของประชากร 

ในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกำาลังแรงงานและภาคการจ้างงานของประเทศด้วยเช่นกัน

การคาดประมาณจำานวนแรงงานสงูวยัในการศกึษานี ้ใชข้อ้มลูผลการคาดประมาณจำานวนประชากรไทย 

กลุม่อาย ุ50 - 74 ป ีจากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2568 โดยสถาบนัวจิยัประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ดังแสดงในตาราง 1 เป็นฐานในการคาดประมาณ 

ตาราง 1 การคาดประมาณจำานวนประชากรไทยอายุ 50 - 74 ปี พ.ศ. 2553 - 2557  

จำาแนกตามกลุ่มอายุ

หน่วย: พันคน

กลุ่มอายุ/พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557

50 - 54 ปี  4,291.7  4,405.1  4,498.7  4,576.2 4,643.6

55 - 59 ปี  3,338.4  3,497.5  3,659.7  3,818.6 3,965.9

60 - 64 ปี  2,465.4  2,577.7  2,700.7  2,832.8 2,972.5

65 - 69 ปี  1,867.1  1,917.0  1,976.0  2,045.5 2,126.1

70 - 74 ปี  1,452.4  1,478.1  1,499.6  1,521.2 1,547.8

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

3. ผลการศึกษา

ตาราง 2 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหโุลจสิตกิ (Multinomial Logistic Regression) สถานภาพ

การทำางานของประชากรไทยกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2542 ตามลำาดับ  

โดยมี กลุ่มสถานภาพ “ไม่ทำางาน” เป็นกลุ่มอ้างอิง (categorical reference) ของตัวแปรตาม หรือสถานภาพ

การทำางาน จากข้อจำากัดความแตกต่างของข้อมูลตัวแปรที่มีการสำารวจในแต่ละปี ทำาให้ต้องตัดตัวแปรกำาหนด 

ปัจจัยทางด้านสุขภาพซึ่งมีการจัดเก็บเฉพาะในการสำารวจ พ.ศ. 2552 ออกจากการวิเคราะห์การถดถอย 

พหุโลจิสติก

ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยกำาหนดทุกตัวในสมการการวิเคราะห์ ในเกือบทุกปีที่ทำาการศึกษา  

มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อ สถานภาพการทำางานของประชากรในวัย 50 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  

โดยจากการทดสอบค่า Model Chi - square สมการการวิเคราะห์ที่ได้จากการถดถอยพหุโลจิสติกโดยรวม  

มีนัยสำาคัญทางสถิติโดยมีค่า Nagelkerke pseudo R2 อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.64 
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เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เมื่อเทียบกับสถานภาพอ้างอิง คือ “ไม่ทำางาน” พบว่า ประชากรที่อาศัยนอก

เขตเทศบาลมแีนวโนม้ทีจ่ะทำางาน มากกวา่ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาล โดยเฉพาะการทำางานนอกระบบ 

ซึ่งความแตกต่างนี้มีทิศทางลดต่ำาลงทีละน้อยในแต่ละช่วงปีที่ทำาการวิเคราะห์ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทำางาน

มากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะการทำางานในระบบ ซึ่งใน พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มที่สูงกว่าถึงประมาณ 3 เท่า  

ในด้านอายุผลการวิเคราะห์เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ คือ กลุ่มอายุที่ต่ำากว่าโดยเฉพาะในช่วงอายุ 50 - 59 ปี 

มีแนวโน้มในการทำางานที่มากกว่ากลุ่มอายุที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการทำางานในระบบซึ่งมีการกำาหนดเกษียณอายุ

ไว้ที่อายุ 60 ปี ส่วนการทำางานนอกระบบนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการกำาหนดเกษียณอายุไว้อย่างชัดเจน แต่ขึ้นอยู่

กับศักยภาพในการทำางาน ความพร้อมและความต้องการในการที่จะทำางานของแรงงานมากกว่า ระดับ 

การศึกษาที่สูงขึ้น พบว่า เพิ่มแนวโน้มหรือโอกาสในการทำางานในระบบของประชากรกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป  

แต่กลับลดแนวโน้มในการทำางานนอกระบบ ประชากรที่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะยังคง

ทำางานอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบสูงกว่ากลุ่มประชากรที่มีสถานภาพโสด และเป็นหม้าย หย่า หรือ 

แยกทาง ตามลำาดับ

เกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับสถานภาพอ้างอิง คือ “ไม่ทำางาน” พบว่า ประชากรอายุ 

50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีเศรษฐานะสูง มีแนวโน้มที่จะทำางานนอกระบบต่ำากว่าประชากรในครัวเรือนที่

มีเศรษฐานะที่ต่ำา แต่กลับมีแนวโน้มที่จะทำางานในระบบที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของแนวโน้มนี้ 

ใน พ.ศ. 2552 พบว่า มีนัยสำาคัญเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่จนที่สุดและกลุ่มที่รวยที่สุดเท่านั้น ใน

ดา้นปจัจยักลุม่ทางเศรษฐสงัคมของครวัเรอืน พบวา่ ประชากรจากครวัเรอืนเกษตรกรรมและประมง ครวัเรอืน

คา้ขายและประกอบธรุกจิสว่นตวัมแีนวโนม้หรอืโอกาสทีจ่ะทำางานนอกระบบสงูกวา่ เมือ่เทยีบกบัประชากรจาก

ครัวเรือนประเภทอื่น ในขณะที่ประชากรจากครัวเรือนแรงงานและลูกจ้าง รวมถึงครัวเรือนวิชาชีพมีแนวโน้ม

หรือโอกาสที่จะทำางานในระบบสูงกว่า 

เกี่ยวกับปัจจัยด้านการอยู่อาศัย เมื่อเทียบกับสถานภาพอ้างอิง คือ “ไม่ทำางาน” พบว่า ประชากรอายุ 

50 ปขีึน้ไป ทีม่สีถานภาพเปน็หวัหนา้ในครวัเรอืน มแีนวโนม้หรอืโอกาสทีจ่ะทำางานทัง้ในระบบและนอกระบบ 

ที่สูงกว่าประชากรที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนถึง 2 เท่ากว่า การอยู่เพียงลำาพังคนเดียวในครัวเรือนก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่ง ที่เพิ่มแนวโน้มในการทำางานของประชากรในวัยนี้ โดยเฉพาะการทำางานในระบบ ในปัจจัยด้าน 

การครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือน พบว่า ประชากรที่อยู่ในครัวเรือนซึ่งเป็นเจ้าของทั้งบ้านและที่ดิน 

ที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มที่จะทำางานในระบบน้อยกว่า เมื่อเทียบกับประชากรที่ครัวเรือนไม่มีบ้านหรือที่ดิน 

เป็นของตนเอง แต่กลับมีแนวโน้มในการทำางานนอกระบบที่สูงกว่า
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก  

สถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2552, 2547 และ 2542

กลุ่มอ้างอิงของสถานภาพการทำางาน:
“ไม่ทำางาน”

“ทำางานในระบบ” “ทำางานนอกระบบ”

2552 2547 2542 2552 2547 2542

ปัจจัยกำาหนดสถานภาพการทำางาน Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B)

เขตที่อยู่อาศัย
ในเขตเทศบาล 0.63 0.62 0.60 0.54 0.49 0.39

นอกเขตเทศบาล (อ้างอิง)

เพศ
ชาย 3.02 2.29 3.62 1.69 1.37 1.61

หญิง (อ้างอิง)

กลุ่มอายุ

50 - 54 ปี 115.01 169.21 265.35 42.91 35.53 55.60

55 - 59 ปี 48.62 103.24 157.52 24.72 25.30 31.09

60 - 64 ปี 13.15 26.96 30.86 11.62 11.30 10.93

65 - 69 ปี 7.07 10.71 13.42 6.50 5.81 6.20

70 - 74 ปี 2.65 6.55 5.31 3.50 2.53 1.97

75 ปี ขึ้นไป (อ้างอิง)

ระดับการศึกษา

ไม่ได้ศึกษา 0.28 0.31 0.41 1.64 1.54 6.61

ประถมศึกษา 0.31 0.37 0.29 2.65 2.47 8.62

มัธยมศึกษา 0.42 0.52 0.47 1.46 1.41 3.93

สูงกว่ามัธยมศึกษา (อ้างอิง)

สถานภาพ 
การสมรส

โสด 1.29 1.51 (1.43) 1.39 1.41 3.05

แต่งงาน 1.73 2.06 1.74 2.95 3.05 3.77

หม้าย หย่า แยก (อ้างอิง)

ระดับเศรษฐานะ
ของครัวเรือน 
(ตามระดับ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภค 

ต่อหัว)

Q 1 (จนที่สุด) 0.77 1.81 (1.14) 1.46 1.83 1.60

Q2 (1.05) 1.67 1.41 1.54 1.92 1.49

Q3 (1.08) 1.52 (1.18) 1.46 1.85 1.55

Q4 (0.93) 1.36 (0.93) 1.15 1.73 1.41

Q5 (รวยที่สุด) (อ้างอิง)

กลุ่มทาง 
เศรษฐสังคม 
ของครัวเรือน

เกษตรกรรมและประมง 2.03 1.30 (0.79) 5.31 5.16 4.69

ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 2.29 1.69 (0.88) 6.54 6.62 5.98

วิชาชีพ 8.34 6.10 7.96 1.46 1.17 2.39

แรงงานและลูกจ้าง 14.19 9.99 8.11 1.37 1.48 1.27

ไม่ดำาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (อ้างอิง)
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กลุ่มอ้างอิงของสถานภาพการทำางาน:
“ไม่ทำางาน”

“ทำางานในระบบ” “ทำางานนอกระบบ”

2552 2547 2542 2552 2547 2542

ปัจจัยกำาหนดสถานภาพการทำางาน Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B)

สถานภาพใน
ครัวเรือน

หัวหน้าครัวเรือน 2.16 2.36 2.21 2.13 2.42 2.53

ไม่ใช่หัวหน้าครัวเรือน (อ้างอิง)

การครอบครอง
ที่อยู่อาศัยของ

ครัวเรือน

เป็นเจ้าของที่ดินและบ้าน 0.79 0.63 (0.92) 1.33 1.33 1.72

ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน 
และบ้าน (อ้างอิง)

การอยู่อาศัยร่วม
กับสมาชิกใน

ครัวเรือน

อาศัยอยู่คนเดียว 2.99 4.90 5.51 1.54 1.69 1.39

ไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียว 
(อ้างอิง)

Model Chi - square (sig.) 0.000 0.000 0.000

Nagelkerke Pseudo - R square 0.622 0.591 0.638

จำานวนตัวอย่าง (n of sample): คน 41,125 28,353 6,115

จำานวนประชากร (N of population): พันคน 18,419 13,743 12,468

หมายเหตุ: 1) ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical variable) คือ “สถานภาพการทำางาน” ซึ่งแบ่งออกเป็น ก) ทำางาน
ในระบบ, ข) ทำางานนอกระบบ และ ค) ไม่ทำางาน 

 2) กลุ่มสถานภาพ “ไม่ทำางาน” เป็นกลุ่มอ้างอิง (categorical reference) ของตัวแปรตาม
 3) ค่า Exp (B) หรือ Odd ratio ที่แสดงในวงเล็บ ( ) พบว่า ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 5%
ที่มา: คำานวณจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 .

  

ตามทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในสว่นของวธิกีารศกึษา การวเิคราะหก์ารถดถอยพหโุลจสิตกิของสถานภาพการทำางาน

ในกลุม่ประชากรอาย ุ50 ปขีึน้ไป มวีตัถปุระสงคเ์พือ่นำาสมการการวเิคราะหท์ีไ่ดม้าใชใ้นการหาความนา่จะเปน็

คาดประมาณ (estimated probability) ของสถานภาพการทำางานของประชากรในวัยนี้ ในแต่ละช่วงอายุหรือ

กลุ่มอายุ เพื่อประเมินผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุที่จะมีต่อสภาพการทำางานและการจ้างงาน

ของแรงงานสงูวยัในภาพรวม ความนา่จะเปน็คาดประมาณของสถานภาพการทำางานแตล่ะกลุม่ ของประชากร

อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งได้จากสมการการวิเคราะห์ที่ได้แสดงผลค่า Exp (B) ในตาราง 2 สามารถแสดง จำาแนก

ตามกลุ่มอายุ และโดยเปรียบเทียบ 3 ปีที่ทำาการวิเคราะห์ในตาราง 3

ตาราง 2 (ต่อ)
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ตาราง 3 ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำางาน ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป 

จำาแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2552, 2547 และ 2542

กลุ่มอายุ
“ทำางานในระบบ” “ทำางานนอกระบบ” “ไม่ทำางาน”

2552 2547 2542 2552 2547 2542 2552 2547 2542

50 - 54 ปี 0.27 0.27 0.23 0.61 0.61 0.64 0.11 0.12 0.13

55 - 59 ปี 0.18 0.21 0.20 0.62 0.62 0.60 0.20 0.17 0.20

60 - 64 ปี 0.09 0.11 0.09 0.54 0.55 0.50 0.37 0.34 0.41

65 - 69 ปี 0.06 0.07 0.06 0.44 0.43 0.40 0.50 0.50 0.54

70 - 74 ปี 0.03 0.05 0.03 0.31 0.27 0.18 0.66 0.68 0.79

75 ปี ขึ้นไป 0.01 0.01 0.01 0.11 0.12 0.08 0.88 0.87 0.91

ที่มา: คำานวณจากสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552.

จากการเปรยีบเทยีบในชว่งระยะเวลา 10 ป ีดงัตารางขา้งตน้ ทำาใหพ้บขอ้สงัเกตหนึง่วา่ ความนา่จะเปน็

คาดประมาณของสถานภาพการทำางานของประชากรอาย ุ50 ปขีึน้ไป มรีปูแบบและสดัสว่นความนา่จะเปน็ใน

แตล่ะกลุม่อาย ุตอ่การมสีถานภาพการทำางานในระบบ การทำางานนอกระบบ และ การไมไ่ดท้ำางาน ทีค่อ่นขา้ง

คงที่ ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละช่วงเวลา ยกตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2552 กลุ่มประชากรอายุ 50 - 54 ปี 

และอายุ 55 - 59 ปี พบว่า มีความน่าจะเป็นของการทำางานในระบบ: ทำางานนอกระบบ: ไม่ได้ทำางาน อยู่ที่ 

0.27: 0.61: 0.11 และ 0.18: 0.62: 0.20 ตามลำาดับ ซึ่งสัดส่วนทั้งสองนี้ไม่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปมาก

นกัเมือ่พจิารณาสดัสว่นความนา่จะเปน็ทีไ่ดจ้ากการคาดประมาณใน พ.ศ. 2547 และ 2542 ในประชากรกลุม่

อายุเดียวกัน ดังนั้น ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ แบบแผน 

ความน่าจะเป็นของสถานภาพการทำางานใน พ.ศ. 2552 เพียงปีเดียว ซึ่งเป็นปีล่าสุด สามารถที่จะถูกนำามาใช้

เป็นค่าตัวแทน (proxy) ในส่วนของการศึกษานี้ต่อไปได้อย่างเหมาะสม

เมื่อนำาค่าความน่าจะเป็นคาดประมาณที่ได้จากการวิเคราะห์ใน พ.ศ. 2552 มาแสดงในลักษณะ 

กราฟเส้นตามปีอายุของกลุ่มประชากร ดังแสดงในรูปที่ 2 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่พบ คือ ลักษณะ 

การหักงอลง (kink) ของเส้นกราฟความน่าจะเป็นของ “การทำางานในระบบ” ในช่วงอายุ 54 - 55 ปี และ 

อายุ 59 - 60 ปี ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า น่าจะเป็นผลมาจากกำาหนดเกษียณอายุราชการของหน่วยงานภาครัฐที่

กำาหนดไว้ในปัจจุบันที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และลักษณะการเกษียณอายุของลูกจ้างในภาคเอกชน ทั้งในลักษณะ

ที่เป็นการออกจากงานโดยสมัครใจของลูกจ้าง และการเกษียณตามนโยบายการจ้างงานของหน่วยงานหรือ

นายจ้างในภาคเอกชน ที่ในหลายกรณีหรือโดยส่วนใหญ่ มักอยู่ในช่วงอายุประมาณ 55 - 60 ปี การลดลง 

ในร้อยละที่สูงของความน่าจะเป็นในการทำางานในระบบ ทำาให้เกิดการเพิ่มขึ้นในความน่าจะเป็นของการ  

“ไม่ทำางาน” ของประชากรในช่วงอายุดังกล่าวในร้อยละที่สูง 
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เมื่อพิจารณาเส้นกราฟความน่าจะเป็นของ “การทำางานนอกระบบ” ซึ่งไม่มีการกำาหนดเกษียณอายุที่

ชดัเจนหรอืเปน็มาตรฐาน และโดยสว่นใหญก่ารตดัสนิใจในการทำางานมกัขึน้อยูก่บัศกัยภาพและความตอ้งการ

ทำางานของตัวบุคคลหรือแรงงานเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือปัจจัยด้านอายุเป็นหลัก เช่น งานในภาค

เกษตรกรรม การประกอบธรุกจิและการคา้สว่นตวั จะเหน็ไดว้า่มคีวามนา่จะเปน็ของการทำางานทีค่อ่นขา้งคงที่

ตลอดช่วงอายุ 50 - 60 ปี และค่อยๆ ลดต่ำาลงในลักษณะความชันที่ค่อนข้างคงที่เรื่อยๆ จนถึงอายุประมาณ 

70 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างมากแล้ว ทำาให้แรงงานสูงวัยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะหยุดทำางานเพิ่มมากขึ้น 

ลักษณะการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความน่าจะเป็นของการทำางานนอกระบบในกลุ่มประชากร

อายุ 50 ปีขึ้นไปนี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยข้อสังเกตที่สนับสนุนว่า ลักษณะการหักงอลงของเส้นความน่าจะเป็น 

ของการทำางานในระบบของประชากรกลุ่มวัยเดียวกันที่พบ น่าจะเป็นผลมาจากกำาหนดเกษียณอายุราชการ 

ที่อายุ 60 ปี และลักษณะการหยุดจ้างหรือเกษียณการทำางานของแรงงานในภาคเอกชนที่ได้กล่าวไปในข้างต้น

รูปที่ 3 ความน่าจะเป็น คาดประมาณของสถานภาพการทำางานของประชากรอายุ 50 - 74 ปี  

พ.ศ. 2552
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อายุ (ป)

ที่มา: คำานวณจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552.

ในขัน้ทีส่องของการศกึษาเพือ่คาดการณผ์ลกระทบเบือ้งตน้จากการขยายกำาหนดเกษยีณอายเุปน็ 65 ป ี

ต่อการทำางานของแรงงานสูงวัย (อายุ 50 - 74 ปี) ความน่าจะเป็นคาดประมาณเกี่ยวกับสถานภาพการทำางาน

ของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่ได้จากการศึกษาปัจจัยกำาหนดสถานภาพการทำางานในส่วนก่อนหน้านี้  

จะถูกนำามาใช้ร่วมกับข้อมูลการคาดประมาณจำานวนประชากร พ.ศ. 2553 - 2557 ท่ีได้แสดงไปแล้วในตาราง 1 
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จากขอ้สงัเกตทีส่ดัสว่นความนา่จะเปน็ของสถานภาพการทำางานแตล่ะกลุม่ ทัง้การทำางานในระบบ การ

ทำางานนอกระบบ และการไมท่ำางานของประชากรในกลุม่นี ้มลีกัษณะทีค่อ่นขา้งคงทีไ่มเ่ปลีย่นแปลงมากนกัใน

ชว่งเวลา 10 ปทีีผ่า่นมา ทำาใหก้ารคาดประมาณจำานวนแรงงานสงูวยั ภายใตส้ถานการณท์ีก่ำาหนดเกษยีณอายุ

ยงัคงเดมิทีเ่กณอ์าย ุ60 ป ีถกูคำานวณบนฐานขอ้มลูความนา่จะเปน็ของสถานภาพการทำางานทีค่งทีต่ลอดระยะ

เวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 โดยใช้ข้อมูลความน่าจะเป็นคาดประมาณ ใน พ.ศ. 2552 เป็นตัวแทน 

ภายใตส้ถานการณส์มมต ิทีก่ำาหนดเกษยีณอายถุกูขยายออกไปเปน็ทีเ่กณฑอ์าย ุ65 ป ีโดยเปน็การขยาย

แบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป ปลีะ 1 ปอีาย ุตัง้แต ่60 ป ีเปน็ 61 ป ีจนถงึ 65 ป ีตามลำาดบั ในระยะเวลา 5 ป ีระหวา่ง 

พ.ศ. 2553 - 2557 การคาดประมาณจำานวนแรงงานสูงวัยจะถูกคำานวณบนฐานข้อมูลความน่าจะเป็นคาด

ประมาณของสถานภาพการทำางานใน พ.ศ. 2552 ที่ล่าช้าลงไปทีละ 1 ช่วงปีอายุ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2557 

ความนา่จะเปน็คาดประมาณของสถานภาพการทำางานของประชากรอาย ุ65 ป ีจะมคีา่เทา่กบัความนา่จะเปน็

คาดประมาณของประชากรอายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552

จากการที่กำาหนดเกษียณอายุมีแนวโน้มที่จะกระทบความน่าจะเป็นในการทำางานของประชากรในวัย  

50 ปีขึ้นไป ในลักษณะของการทำางานในระบบมากกว่าการทำางานนอกระบบ ทำาให้การคาดประมาณจำานวน

แรงงานสงูวยัเพือ่ประเมนิความแตกตา่งภายใต ้2 สถานการณน์ี ้พจิารณาเฉพาะในสว่นของการทำางานในระบบ

เทา่นัน้ โดยมสีมมตฐิานวา่การทำางานนอกระบบของประชากรในวยันี ้ไมไ่ดร้บัผลกระทบจากการขยายกำาหนด

เกษียณอายุที่เกิดขึ้น

จากข้อกำาหนดข้างต้น ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำางานในระบบ ของประชากร

อายุ 50 - 74 ปี ที่ใช้ในการคาดประมาณจำานวนแรงงานสูงวัยภายใต้ 2 สถานการณ์ แสดงได้ใน ตาราง 4 

ตาราง 4 ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำางานในระบบของประชากร 

อายุ 50 - 74 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 -  2557 จำาแนกตามกลุ่มอายุ ภายใต้สองสถานการณ์การศึกษา

สถานการณ์ศึกษา
สถานการณ์ฐาน

(กำาหนดเกษียณอายุที่ 60 ปี)
สถานการณ์สมมติ (กำาหนดเกษียณอายุที่ 65 ปี)

กลุ่มอายุ/ปี 2553 - 2557 2553 2554 2555 2556 2557

50 - 54 ปี 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

55 - 59 ปี 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27

60 - 64 ปี 0.09 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19

65 - 69 ปี 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.11

70 - 74 ปี 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06

ที่มา: คำานวณจากการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552.
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จากการคาดประมาณจำานวนประชากรในกลุ่มอายุ 50 - 74 ปี ในตาราง 1 และความน่าจะเป็นคาด

ประมาณของสถานภาพการทำางานในระบบของประชากรอายุ 50 - 74 ปี ในตาราง 4 ผลการคาดประมาณ

จำานวนแรงงานสงูวยั (ในระบบ) ภายใตส้องสถานการณก์ารศกึษา และความแตกตา่งของจำานวนแรงงานสงูวยั

ทีค่าดประมาณได ้ซึง่สามารถกลา่วไดว้า่เปน็ผลกระทบเบือ้งตน้จากการขยายกำาหนดเกษยีณอาย ุจากที ่60 ป ี

เป็น 65 ปี ที่มีต่อสถานภาพการทำางานของแรงงานสูงวัยไทย ในช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง  

พ.ศ. 2557 เป็นดังแสดงในตาราง 5

ตาราง 5 การคาดประมาณจำานวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ)  

และผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557

(1) จำานวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ภายใต้สถานการณ์เดิม (กำาหนดเกษียณอายุที่ 60 ปี)

กลุ่มอายุ/ปี 2553 2554 2555 2556 2557

50 - 54 ปี 1,176,718 1,207,810 1,233,474 1,254,723 1,273,203

55 - 59 ปี 617,375 646,798 676,793 706,179 733,419

60 - 64 ปี 221,886 231,993 243,063 254,952 267,525

65 - 69 ปี 110,435 113,387 116,876 120,987 125,754

70 - 74 ปี 42,102 42,847 43,470 44,096 44,867

(2) จำานวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ภายใต้สถานการณ์สมมติ (ขยายกำาหนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี)*

กลุ่มอายุ/ปี 2553 2554 2555 2556 2557

50 - 54 ปี 1,188,012 1,233,750 1,265,040 1,282,645 1,300,208

55 - 59 ปี 683,784 779,505 880,998 989,317 1,089,360

60 - 64 ปี 304,532 366,465 432,955 509,182 551,026

65 - 69 ปี 126,127 137,547 160,018 172,207 233,530

70 - 74 ปี 53,980 62,129 71,917 81,520 91,629

*ขยายแบบค่อยเป็นค่อยไป ปีละ 1 ปีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี จนถึง 65 ปี ตามลำาดับ ในระยะเวลา 5 ปี

(3) ผลกระทบจากการขยายเกษียณอายุที่มีต่อจำานวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มอายุ/ปี 2553 2554 2555 2556 2557 รวม 5 ปี 
(2553 - 2557)

50 - 54 ปี 11,294 25,939 31,566 27,922 27,005

55 - 59 ปี 66,409 132,708 204,205 283,138 355,940

60 - 64 ปี 82,646 134,472 189,892 254,230 283,501

65 - 69 ปี 15,692 24,161 43,141 51,220 107,776

70 - 74 ปี 11,878 19,282 28,447 37,424 46,762

รวม (50 - 74 ปี) 187,920 336,562 497,252 653,935 820,984 2,496,652

รวม (50 - 64 ปี) 160,350 293,120 425,663 565,290 666,446 2,110,867



265แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ

แม้โดยหลักการแล้ว การกำาหนดเกษียณอายุในประเทศไทยจะครอบคลุม หรือบังคับใช้อย่างชัดเจนเป็น

มาตรฐานเพียงการทำางานในภาครัฐหรือภาคราชการเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ มีความเป็นไปได้ที่การขยาย

กำาหนดเกษียณอายุที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อการเลื่อน

เกษียณอายุในภาคการจ้างงานเอกชน ซึ่งไม่มีกำาหนดเกษียณอายุที่เป็นเกณฑ์ชัดเจนด้วยเช่นกัน จากผลการ

คาดการณ์ในตาราง 5 การขยายกำาหนดเกษียณอายุในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สมมติขึ้น 

ในการศกึษานี ้พบวา่ จะสง่ผลกระทบในเบือ้งตน้ตอ่จำานวนแรงงานสงูวยัทีจ่ะคงอยูใ่นตลาดการจา้งงาน ทีเ่ปน็

แรงงานในระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2.1  - 2.4 ล้านคน ในระยะเวลา 5 ปี หรือ 

ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 ซึ่งเป็นช่วงปีที่กำาหนดให้กำาหนดเกษียณอายุถูกขยาย ปีละ 1 ปีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี 

จนเป็น 65 ปี ตามลำาดับ

4. สรุปและอภิปรายผล

จากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากร และสถานการณ์การเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ของประเทศไทย 

ประเดน็เกีย่วกบัทศิทางและแนวโนม้ของสถานการณ ์ผลกระทบในแงม่มุตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ทัง้ในทางเศรษฐกจิ

และสังคม จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลงนี้ นับเป็นหัวข้อและคำาถามวิจัย ที่ได้รับความสนใจและให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากใน

ปัจจุบัน 

การเปลี่ยน “นิยามผู้สูงอายุ” โดยขยายเกณฑ์จำากัดความของการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จาก 60 ปี  

เป็น 65 ปี เป็นหนึ่งในข้อเสนอและประเด็นศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการนำามาปฎิบัติใช้

ทีน่า่สนใจ เชน่เดยีวกบัแนวคดิขอ้เสนอทีส่บืเนือ่งตามมา ในการพจิารณาขยายกำาหนดเกษยีณอายขุองแรงงาน

สูงวัย ที่ในปัจจุบันกำาหนดอยู่ ณ เกณฑ์เดียวกับนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี ซึ่งตามบริบทของสภาพการจ้างงาน 

ในประเทศไทย ครอบคลุมเฉพาะ “กำาหนดเกษียณอายุราชการ” บทความนี้เป็นหนึ่งชิ้นงานศึกษาที่พยายาม

คาดการณ์ผลกระทบเชิงประจักษ์ ในแง่มุมของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำานวนของแรงงานสูงวัยที่จะเกิดขึ้น 

หากประเทศไทยมีการขยาย “กำาหนดเกษียณอายุ” ออกไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การพิจารณาและการตัดสินใจในแนวทางดังกล่าวต่อไป

กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้ได้ทำาการวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนด ที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสถานภาพ

การทำางานของประชากรไทยอายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยกำาหนดสถานภาพการทำางานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

การทำางานในระบบ (ภาครัฐและเอกชน) การทำางานนอกระบบ (ภาคเกษตร แรงงานในครัวเรือนและการ

ประกอบธุรกิจ การค้าส่วนตัว) และการไม่ได้ทำางาน ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ถูกนำามาใช้

ในการคาดประมาณความน่าจะเป็นของสถานภาพการทำางานแต่ละประเภท ของกลุ่มประชากรในแต่ละช่วง

อายุ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี 55 - 59 ปี 60 - 64 ปี 65 - 69 ปี 70 - 74 ปี และ 75 ปีขึ้นไป และในขั้น

ต่อมา ถูกนำามาใช้วิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี 

ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในขนาดของกำาลังแรงงานรวมในประเทศ จากจำานวนแรงงานสูงวัยที่เพิ่มสูงขึ้น 
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จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยกำาหนดที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบายสถานภาพการทำางานของประชากร

ไทยในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ในปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 ได้แก่ 

ปจัจยัสว่นบคุคล (เขตทีอ่ยูอ่าศยั เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และสถานภาพการสมรส) ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ 

(ระดบัเศรษฐานะของครวัเรอืน กลุม่ทางเศรษฐสงัคมของครวัเรอืน) และปจัจยัทางดา้นการอยูอ่าศยั (สถานภาพ

ในครวัเรอืน การครอบครองทีอ่ยูอ่าศยั การอาศยัอยูร่ว่มกบัสมาชกิในครวัเรอืน) เมือ่พจิารณา “ความนา่จะเปน็

คาดประมาณ” ของสถานภาพการทำางานจำาแนกตามกลุ่มอายุ ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยกำาหนด พบว่า  

มรีปูแบบทีค่อ่นขา้งคงที ่ไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกัในทัง้ 3 ปทีีท่ำาการวเิคราะห ์โดยสถานภาพการทำางานในระบบ

มีความน่าจะเป็นคาดประมาณที่ลดลงอย่างมากในกลุ่มประชากรช่วงอายุ 55 ปี และ 60 ปี ซึ่งเป็นผลจาก

กำาหนดเกษยีณอายขุองกลุม่แรงงานทีท่ำางานในภาครฐัหรอืราชการ และการเกษยีณอายขุองแรงงานภาคเอกชน

ในช่วงอายุ 55 - 60 ปี ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพ 

การทำางานนอกระบบ แม้จะมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น แต่มีลักษณะหรืออัตราการลดต่ำาลงที่ 

ค่อนข้างคงที่เรื่อยๆ จนถึงช่วงอายุที่ประมาณ 70 ปี ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงอายุที่แรงงานสูงวัยส่วนใหญ่ในภาค 

การทำางานนอกระบบ จะหยุดทำางานด้วยข้อจำากัดทางด้านร่างกายและสุขภาพ

จากข้อสังเกตข้างต้น ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำางาน ใน พ.ศ. 2552 ถูกนำามา

ใช้เป็นตัวแทนของผลการศึกษาทั้ง 3 ปี ในการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำาหนดเกษียณอายุ  

โดยพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อการทำางานในระบบ (ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน) ของประชากรในวัยอายุ  

50 ปี ถึง 74 ปี เท่านั้น โดยกำาหนดให้การขยายกำาหนดเกษียณอายุมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ปีละ 1 ปีอายุ 

จากที่อายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552 เป็น 61 ปี ใน พ.ศ. 2553 เป็น 62 ปี ใน พ.ศ. 2554 และท้ายที่สุด  

เป็น 65 ปี ใน พ.ศ. 2557 ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 พบว่า การขยายกำาหนด 

เกษียณอายุตามข้อกำาหนดดังกล่าว คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่ม หรือคงจำานวนแรงงานสูงวัยอายุ 50 - 64 ปี 

ให้อยู่ในภาคการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มากถึง 2.1 ล้านคน 

การวเิคราะหป์จัจยักำาหนดสถานภาพการทำางานของประชากรไทยอาย ุ50 ปขีึน้ไป รวมถงึการคาดการณ์

ผลกระทบเบือ้งตน้ของการขยายกำาหนดเกษยีณอายทุีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงในจำานวนแรงงานสงูอาย ุมขีอ้จำากดั

บางประการของการศึกษาที่ควรต้องหมายเหตุไว้ ประเด็นแรก คือ ข้อจำากัดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ซึ่งมาจากการสำารวจภาวะสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มีข้อคำาถามและข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลของสมาชิก

ครวัเรอืนทีค่อ่นขา้งจำากดั อกีทัง้ขอ้คำาถามในการสำารวจแตล่ะปมีคีวามแตกตา่งกนัอยูบ่า้ง โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง

กับผู้สูงอายุ ซึ่งจำาเป็นต่อการวิเคราะห์และศึกษาปัจจัยกำาหนดที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำางาน

ของแรงงานสูงวัย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการใช้ข้อมูลการสำารวจชุดนี้ในการศึกษา คือ ความต่อเนื่องและ

ความถีข่องการจดัเกบ็ ซึง่ทำาใหก้ารศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งปทีีท่ำาการสำารวจสามารถทำาได ้อกีทัง้ขอ้มลูคอ่น

ขา้งมคีวามเปน็ปจัจบุนั ประเดน็ทีส่อง คอื ขอ้จำากดัเกีย่วกบัขอ้สมมตหิรอืขอ้ตกลง (assumption) บางประการ
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ที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการขยายกำาหนดเกษียณอายุ ในทางปฏิบัติ กำาหนดเกษียณอายุที่อายุ 60 ปี  

มผีลบงัคบัใชเ้ฉพาะตอ่การทำางานในภาครฐัหรอืราชการเทา่นัน้ ในขณะทีภ่าคเอกชนไมไ่ดม้ขีอ้กำาหนดเกีย่วกบั

การเกษียณอายุของแรงงานที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นการขยายกำาหนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี อาจจะไม่ได้

สง่ผลกระทบตอ่การทำางาน หรอืจา้งงานแรงงานในภาคเอกชนเลยกไ็ด ้แตใ่นการศกึษานี ้สถานภาพการทำางาน

ในภาครัฐและภาคเอกชน ถูกจัดเป็นกลุ่มสถานภาพการทำางานเดียวกัน คือ “การทำางานในระบบ” ซึ่งคาดว่า

เป็นภาคการจ้างงานที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรง (ภาครัฐ) และผลกระทบทางอ้อม (ภาคเอกชน) จากการ

ขยายกำาหนดเกษียณอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี นอกจากนี้ การคาดประมาณผลการเปลี่ยนแปลงของจำานวน

แรงงานสูงอายุในการศึกษานี้ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์จากในด้านอุปสงค์ของการทำางาน (ของประชากร

หรือแรงงานสูงวัย; demand - side) มากกว่าในด้านอุปทานของงานที่มี (ของนายจ้าง; supply - side) ซึ่งใน

ความเปน็จรงิ เปน็อกีปจัจยักำาหนดทีส่ำาคญัอยา่งยิง่ ในการมงีานทำา หรอืคงสภาพการทำางานของแรงงานสงูวยั 

เมื่อเกษียณอายุถูกขยายออกไป โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคเอกชน

ดว้ยศกัยภาพในการทำางานทัง้ทางดา้นรา่งกายและสขุภาพของผูส้งูอายไุทยทีด่ขีึน้กวา่ในอดตี การขยาย

กำาหนดเกษยีณอายอุาจเปน็ทางเลอืกหนึง่ ในการรบัมอืกบัสถานการณส์งัคมผูส้งูอายทุีป่ระเทศไทยกำาลงัประสบ

อยู ่โดยชว่ยคงสดัสว่นกำาลงัแรงงานในภาคการจา้งงานและการผลติในภาพรวมของประเทศ เพิม่ความสามารถ

ในการพึง่พงิตนเอง ในขณะเดยีวกนัลดภาระและการพึง่พงิตอ่ลกูหลานหรอืประชากรในวยัทำางานของประชากร

ผูส้งูอาย ุอยา่งไรกต็าม การพจิารณาเพือ่ตดัสนิใจหรอืดำาเนนิการใดๆ ตอ้งเปน็ไปอยา่งรอบคอบ มกีารประเมนิ

ผลกระทบที่ตั้งอยู่บนหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ย่อมส่งผลกระทบใน 

วงกว้าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่อกำาลังแรงงานทุกกลุ่มอายุ นายจ้างและหน่วยงานในทุกภาคส่วน  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ข้อเสนอแนวทางอื่นๆ เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการมีงานทำา หรือ 

การทำางานของผู้สูงอายุและแรงงานหลังเกษียณอายุ อาจเป็นในลักษณะการส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตใน

ภาคที่ไม่เป็นทางการ หรือต่อยอดจากกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ที่มีการก่อตั้งอยู่แล้วในหลายพื้นที่ การส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะการทำางานในด้านต่างๆ การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ  

ในลักษณะงานทีม่คีวามเหมาะสมกบัศกัยภาพและเงือ่นไขทางดา้นรา่งกายและสขุภาพ (กศุล สนุทรธาดา และ

คณะ, 2553; OECD, 2006) การสร้างหลักประกันทางด้านรายได้และการออมระยะยาวของประชากร 

คนไทย ทัง้กอ่นและหลงัเกษยีณอาย ุ(สำานกังานปลดักระทรวงแรงงาน, 2551) ยงัคงเปน็ขอ้เสนอและทางเลอืก

เชิงนโยบายที่ต้องพิจารณาให้ความสำาคัญและดำาเนินการควบคู่กันไป
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Abstract

Evidence has long suggested an interactive relationship between environment and population. The issues are 
mostly focused on an increasing size of population and intensity of land use for both habitat and the growing of cash 
crops, continuing to urban areas and industrial zones, forest wetlands and water areas. This comparative study looks 
at environmental, demographic and land use change and compares the Kanchanaburi Demographic Surveillance 
area and the most southern area of the Northeastern Region of Thailand. These areas have different demographic 
features. Data from a Geographic Information System data base and some secondary data sources are used. The 
results show that there have been environmental and land use changes in the two areas. Forest areas have declined 
while numbers of population have increased. An open forest policy began in the first National Development Plan. 
Before then there had clearly been decline in forest areas in the study areas until the close forest policies were  
applied and forest areas began to gradually increase. While the amount of wetland and water areas have not changed 
much between the two study areas. The turning point that has had an effect on environment, demography and land 
use change can be seen to be the open forest policy and cash crop promotion for export purposes.



271การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ประชากรและการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฯ

บทนำา

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในบทความนี้ จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เพราะถือว่า 

เป็นประเด็นสำาคัญที่สามารถฉายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวเปลือกโลก ที่เป็นผลสะท้อนที่เกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงประชากร (Alberta Industrial Heartland, 2001) ทั้งในด้านของการเพิ่มขึ้นของจำานวนที่ 

ก่อผลสู่การขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำากินทางการเกษตร การขยายตัวของเขตเมือง การใช้พื้นที่ดิน

สำาหรบัการกอ่สรา้งถนน ทางสญัจร (Food and Agriculture Organization, 1970) ตลอดจนแหลง่โครงสรา้ง 

พืน้ฐานสำาหรบัการพฒันาตา่งๆ อาท ิอาคารสำานกังานสว่นราชการ และภาคเอกชน ฯลฯ ดงันัน้การเปลีย่นแปลง

การใช้ที่ดิน จึงนับว่าเป็นประเด็นสำาคัญที่ทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่างให้ความสนใจ 

เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และทรัพยากรอันทรงคุณค่า (Gibson, et al., 

2000) ยิ่งไม่เพียงแต่ ป่าไม้ แร่ธาตุ แหล่งน้ำา แมลง รวมทั้งเหล่าชีวภาพ โดยต้นเหตุที่นำาผลสู่การเปลี่ยนแปลง

การใช้ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ไม่เพียงแต่เกิดจากปัจจัยภายในของที่ดินเอง เช่น ความเสื่อมสลายตาม

อายุขัย (Nahal, 1997) อันได้แก่การทรุดตัวหรือดินถล่ม การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลสะท้อนมาจากภูมิอากาศ 

และการปรับเปลี่ยนในด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังมีผลมาจากการกระทำาของมนุษย์ ที่มีวิธีการ

ใช้ที่ดินเพื่อการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ และตามระบบโลกทางเศรษฐกิจและการค้า  

การพาณิชย์ (Entwisle, Walsh, & Rindfuss, 1997; Entwisle & Chamratrithirong, 1998) ยังรวมถึง 

การสนองตอบนโยบายนั้นๆ ของประเทศด้วย เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการส่งออก

สู่ตลาดร่วมยุโรป ตลาดประเทศจีน และตลาดอื่นๆ ที่รับซื้อทั่วโลก 

ดังนั้นนโยบายการสนับสนุนของรัฐจึงเป็นกลไกสำาคัญและมีผลอย่างชัดเจน ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้

ทีด่นิพรอ้มๆ กบัการเปลีย่นในดา้นประชากรทีเ่ปน็ผลสะทอ้นจากโครงการประชากร ทีไ่ดมุ้ง่เนน้ในดา้นการลด

อัตราการเกิด และการย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานจากชนบทสู่เมืองที่มีอัตราสูง ทำาให้เกิดการขาดแคลน

แรงงานในภาคการเกษตรในพื้นที่ จนในที่สุดเป็นช่องทางให้มีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อทดแทน

แรงงานเหลา่นัน้อยา่งแพรห่ลาย เพราะเกษตรกรเชือ่วา่เปน็ผลดทีัง้ในดา้นการลดตน้ทนุ รวมไปถงึการใชร้ะยะ

เวลาที่สั้นลงด้วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกที่ส่งผลต่อผิวดินที่เป็นเปลือกโลกให้มีสิ่งคลุม

ดินที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป 

วิวัฒนาการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน: นางรองและกาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมามีการ

เปลีย่นแปลงจากสภาพผนืปา่เปน็พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีน่าและพืน้ทีพ่ชืไรเ่ศรษฐกจิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 

2530) สำาหรับการปลูกพืชที่ใช้กับการผลิตพลังงานทดแทน ทำาให้มีการเปิดสภาพป่าที่เคยหนาแน่นด้วยป่า 

ดงดิบเป็นผืนดินโล่งที่มีการปลูกพืชล้มลุกจำานวนมาก ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2553  

มกีารศกึษาเกีย่วกบัผลของการเปลีย่นแปลงประชากรกบัการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิในอำาเภอนางรอง จงัหวดั

บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 350 กิโลเมตร เมื่อศึกษาจากประวัติศาสตร์ พบว่า ในอดีต

เคยอยู่ใต้อารยะธรรมของขอม ดังปรากฏ ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำา และปราสาทแท่นบัลลังก์ 
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เป็นต้น พ้ืนท่ีของอำาเภอนางรอง จะมีท้ังท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบน้ำาท่วมถึงและท่ีราบเชิงเขาซ่ึงเหมาะสำาหรับการปลูกข้าว  

ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ที่เหมาะสำาหรับการปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสำาปะหลัง อ้อย และข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์ รวมถึงพืชผลไม้ต่างๆ ตลอดจนไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส และยางพารา ที่มีลำาน้ำาสำาคัญได้แก่  

ลำามาศ ลำานางรอง ลำาไทรโยง และลำาปะเทีย เป็นสายน้ำาทางการเกษตรของพื้นที่ 

วิวัฒนาการของการเติบโตของอำาเภอนางรอง เริ่มต้นจากการได้รับก่อตั้งเป็นอำาเภอในปี พ.ศ. 2435 ใน

สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในยุคนั้น การติดต่อคมนาคมระหว่างชุมชนกับอำาเภออื่นๆ ในอดีตใช้วิธีการเดินเท้าไปด้วย

เกวยีน และชา้ง ตอ่มารฐับาลมกีารเปดิโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ไปจบัจองพืน้ทีป่า่ไมเ้พือ่ใชส้ำาหรบัทำาการเกษตร 

ตามนโยบายเปิดป่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้จำานวนมากถูก

เปลี่ยนสภาพเป็นที่พักอาศัย พื้นที่นา และพื้นที่ปลูกไร่เชิงเดี่ยวข้างต้น ในทำานองเดียวกันพื้นที่ของจังหวัด

นครราชสมีา จงัหวดับรุรีมัย ์จงัหวดัสรุนิทร ์จงัหวดัศรสีะเกษ ตลอดแนวจนถงึจงัหวดัอบุลราชธาน ีพืน้ทีบ่รเิวณ

ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาที่ติดกับเชิงเขาพนมดงรัก อันเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศกัมพูชา พื้นที่ดินในอดีตจะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เบญจพรรณ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม

ด้วยสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น ช้างป่า วัวแดง กูปรี ฯลฯ ต่อมาเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนย้ายถิ่นฐาน

เข้าสู่พื้นที่เพื่อจับจองที่ดินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย และปรับเปลี่ยนที่ดินให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งเพื่อการ

เพาะปลูกข้าว ปอแก้ว มันสำาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยูคาลิปตัส และสวนผลไม้ ต่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การใชท้ีด่นิทีเ่ปน็แบบแผนของพชืในเชงิเดีย่วทีค่ลา้ยคลงึกบัภาคตะวนัตก เชน่ ในบรเิวณของจงัหวดักาญจนบรุ ี

ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้พบเช่นเดียวกันที่อำาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ย้ายถิ่นสู่อำาเภอนางรองซึ่งส่วนใหญ่

เปน็ประชากรจากจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัขอนแกน่ จงัหวดัอบุลราชธาน ี

เป็นต้น

อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2510 มีการส่งเสริมให้มีการเปิดป่าทำาไม้

ในเชิงพาณิชย์ที่คล้ายกับในพื้นที่ของภาคตะวันตก ส่งผลให้พื้นที่ป่าแถบนี้ที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น  

ไม้ประดู่ ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ตะเคียน ฯลฯ ถูกตัดโค่นเพื่อขาย (นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2510 เกษตรกรได้เริ่ม 

มีการเพาะปลูกมันสำาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย (ตาราง 1) โดยมีวัตถุประสงค์การผลิตเพื่อจำาหน่าย

ในตลาดรว่มยโุรป ซึง่ไดร้บัการตอบสนองจากเกษตรกรเปน็อยา่งด ีทำาใหม้กีารขยายตวัของพืน้ทีเ่พาะปลกูอยา่ง

รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนแรงงานที่ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง 

เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรสามารถเพิ่มและมุ่งเน้นที่ปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี

ต่างๆ เข้าช่วย ทั้งในส่วนที่เป็นการขยายพื้นที่และการรุกเข้าสู่พื้นที่ป่าด้วย ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลงของขนาด

พื้นที่อำาเภอนางรอง (Evans & Moran, 2002) เช่น การขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ 

มีการก่อสร้างถนนสายโชคชัย - เดชอุดม ที่เชื่อมต่อระหว่าง อำาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กับ อำาเภอ

เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีผลให้การเคลื่อนย้ายของประชากรจากภาคอื่นๆ สู่อำาเภอนางรองสะดวกขึ้น 

และส่งผลต่อธุรกิจการทำาไม้และพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเติบโตเร็วเพราะมีตลาดกลางรับซื้อที่

อยู่ในพื้นที่ของอำาเภอนางรอง อำาเภอหนองกี่ ตลอดจนในบริเวณอำาเภอรายรอบของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด

นครราชสีมาที่ไม่ห่างไกล



273การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม ประชากรและการใช้ท่ีดินในพ้ืนท่ีของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฯ

ตาราง 1 ร้อยละของการใช้ที่ดินและสิ่งคลุมดินในโครงการนางรอง ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2549

พ.ศ ป่าไม้ ข้าว พืชไร่ อื่นๆ รวม

2528 25.1 53.5 16.9 4.5 100

2531 18.9 63.9 14.5 2.7 100

2532 25.1 62.2 11.2 1.5 100

2533 16.5 63.7 15.7 4.1 100

2534 12.2 66.8 19.2 1.8 100

2535 22.0 49.2 23.2 5.7 100

2536 26.2 55.2 15.7 2.9 100

2537 15.6 61.8 15.6 7.1 100

2538 23.1 48.1 24.9 4.0 100

2539 19.8 61.0 14.6 4.7 100

2540 21.0 57.5 17.7 3.8 100

2541 8.3 71.2 17.3 3.2 100

2542 14.1 61.5 19.4 5.0 100

2543 26.2 59.4 11.9 2.5 100

2544 27.3 58.9 11.1 2.7 100

2545 20.0 68.8 8.7 2.5 100

2546 22.2 64.5 11.3 2.0 100

2547 21.5 61.1 14.9 2.6 100

2548 16.4 71.7 10.1 1.8 100

2549 18.9 53.7 12.2 15.3 100

ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการนางรอง

ภาคตะวนัตกของประเทศไทย มลีกัษณะภมูศิาสตรโ์ดยรวมไมเ่พยีงแตเ่ปน็พืน้ทีร่าบเชงิเขา ยงัมภีเูขาสงู

ทีเ่ปน็แนวปา่ไมแ้บง่กัน้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศพมา่ ในอดตีจะอดุมดว้ยปา่เบญจพรรณ ตอ่มาทีน่า่สนใจ

คือในช่วงต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 (Royal Forest Department, 2009) พ้ืนท่ีแถบน้ี 

มีการย้ายถิ่นเข้าของประชากรจากชนบทของภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ป่าเพื่อจับจองที่ดินทำากินทางการเกษตร

อยา่งมากตามนโยบายเปดิปา่ในเชงิพาณชิย ์ทีม่กีารทำาอตุสาหกรรมปา่ไมเ้พือ่สง่ออก และอนญุาตใหเ้กษตรกร

จับจองที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่สู่ตลาดสำาหรับการส่งออก โดยมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิต 

ที่เป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูป 
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นำามาสู่การเปลี่ยนสภาพของการใช้ที่ดินและสิ่งคลุมดินที่เป็นเปลือกโลก พร้อมกับเสริมให้มีความ 

เจรญิเตบิโตของเมอืงดว้ยการพฒันาสงัคมทีเ่ปน็การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนจบัจองทีด่นิเพือ่ทำาการเกษตรและ 

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น 

การสร้างถนน การสร้างเข่ือน การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สถานท่ีราชการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

กอ่ผลสูก่ารเปลีย่นแปลงในดา้นการใชท้ีด่นิอยา่งมาก ตวัอยา่งเชน่ทีป่รากฏในจงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่เปน็จงัหวดั

ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 129 กิโลเมตร และมีพื้นที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร (National 

Statistical Office, 1983)มีแนวภูเขาถนนธงชัยเป็นพรมแดนทางภูมิศาสตร์กั้นระหว่างไทยกับพม่า ที่อุดม

สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ไผ่และไม้เบญจพรรณ โดยมีแม่น้ำาที่สำาคัญ คือ แม่น้ำาแควใหญ่และแม่น้ำาแควน้อยที่นับได้ว่า

เปน็แหลง่น้ำาหลกัเอือ้ทางการเกษตรกรรมและการกสกิรรมทีส่ำาคญั (Land Development Department, 1984; 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2543)

นอกจากนี้ในบริเวณที่น้ำาท่วมถึง จะเป็นพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำาหรับการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย  

มนัสำาปะหลงั ขา้วโพดเลีย้งสตัวแ์ละไมย้นืตน้ทีเ่ปน็พชืเศรษฐกจิทัง้ ยคูาลปิตสั ยางพารา (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์, 2539) รวมไปถึงไม้ยืนต้นที่เป็นผลไม้ อาทิ มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ ที่สำาคัญคือ ตามแนวชายแดน

ยงัมแีหลง่ทรพัยากรแรธ่าตทุีไ่ดแ้ก ่หนิแกรนติ หนิทราย ฯลฯ สำาหรบัในพืน้ทีข่องจงัหวดักาญจนบรุนีีใ้นระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2544 ได้มีการดำาเนินงานโครงการกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ทำาการศึกษาเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่นี้ได้ผลในเชิง

ประจักษ์ว่ามีข้อมูลการใช้ที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรีที่หลากหลายในแต่ละปี เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2521  

ถึง พ.ศ. 2550 ตามที่แสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 ประเภทการใช้ที่ดินและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในโครงการกาญจนบุรี

การใช้ที่ดิน 2521 2532 2543 2550

ป่าเบญจพรรณ 8.2 6.6 5.5 4.2

แหล่งน้ำา 5.5 5.2 5.0 5.1

ป่าเศรษฐกิจ 9.4 9.9 10.5 10

อ้อย 16.4 15.1 19.4 18.0

ข้าว 18.8 19.0 20.7 20.0

มันสำาปะหลัง 16.4 18.3 16.6 16.0

ข้าวโพด 11.4 11.5 9.3 11.0

ป่าชุมชนและที่สาธารณะ* 13.9 14.4 13.0 15.8

รวม 100 100 100 100

* รวมทั้งวัด และโรงเรียน
ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการกาญจนบุรี
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การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ประชากรและการใช้ที่ดินในสองพื้นที่

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่นำามาใช้เป็นดัชนีด้านสิ่งแวดล้อมในที่นี้ 

จะพบว่าในสองพื้นที่เปรียบเทียบนี้มีแบบแผนการใช้ที่ดินในลักษณะที่คล้ายกัน คือ การปลูกข้าวจะพบมาก 

ในบริเวณที่น้ำาท่วมถึง เป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้กับชุมชน ที่สังเกตได้จากการตั้งบ้านเรือนตามแนวลำาน้ำา ทั้งนี้ 

เพราะวา่การตัง้บา้นเรอืนและชมุชนทีอ่ยูอ่าศยัจะมุง่เนน้ทีใ่กลก้บัแหลง่น้ำาทีส่ามารถปลกูขา้วสำาหรบัการบรโิภค

ภายในครัวเรือนก่อนแล้วต่อมาจึงขยับขยายพื้นที่เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ (Dumond, 1965) เพื่อจำาหน่าย 

สง่ผลใหม้กีารขยายตวัของพืน้ทีน่าเขา้สูพ่ืน้ทีร่าบเนนิเขาเตีย้ๆ ทีเ่หมาะสำาหรบัการปลกูขา้วทีไ่มต่อ้งการน้ำามาก 

ขณะเดียวกันในบริเวณที่เป็นที่ราบสูงจะปลูกพืชไร่ที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจที่คล้ายกัน เช่น อ้อย ข้าวโพด  

มันสำาปะหลัง รวมไปถึงยูคาลิปตัส ยางพารา และผลไม้ยืนต้นในทั้งสองพื้นที่ 

ตาราง 3 แสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 

2550 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา โดยช่วงแรกได้แก่ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2532 ช่วงที่ 2 ระหว่าง

ปี พ.ศ 2532 - 2543 และ ช่วงที่ 3 คือระหว่างปี พ.ศ. 2543 -2550 ทั้งนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2521-3532 

พื้นที่ป่าเบญจพรรณลดลง (ค่าร้อยละเป็นลบ) ค่อนข้างมาก โดยลดลงถึงร้อยละ 20 ในขณะที่พื้นที่ปลูก 

และแหล่งน้ำามีพื้นที่ลดลงร้อยละ 8 และร้อยละ 5.6 ตามลำาดับ อย่างไรก็ดีพบว่าพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  

(ค่าร้อยละเป็นบวก) ร้อยละ 4.8 เช่นเดียวกับมีการเพิ่มพื้นที่การใช้ที่ดินทางการเกษตรเกือบทุกประเภท  

โดยพื้นที่สำาหรับปลูกมันสำาปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ข้าวและข้าวโพด มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ 

ร้อยละ 1 ตามลำาดับ ส่วนการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2532-2543 พบว่าทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าชุมชนและ

ที่สาธารณะมีพื้นที่ลดลงค่อนข้างมาก โดยป่าเบญจพรรณลดลงร้อยละ 16.2 ส่วนป่าชุมชนและที่สาธารณะ 

ลดลงร้อยละ 10.2 พื้นที่แหล่งน้ำาลดลงร้อยละ 4.3 ส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจมีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 การใช้

ทีด่นิทางการเกษตรหลายประเภท เชน่ มนัสำาปะหลงั ขา้วโพดมพีืน้ทีล่ดลง โดยมนัสำาปะหลงัลดลงรอ้ยละ 9.2 

ข้าวโพดลดลงร้อยละ 19.1 ส่วนอ้อย และข้าว กลับมีพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยอ้อยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28.3 และข้าว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 พื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าเศรษฐกิจมีพื้นที่ลดลง 

ทั้งนี้ป่าเบญจพรรณลดลงร้อยละ 23.2 ป่าเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 3.2 ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ป่าชุมชนและ 

ที่สาธารณะกลับมีพื้นที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.8 แหล่งน้ำามีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และข้าวโพดมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 19.1 ส่วนการใช้ที่ดินทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น อ้อย ข้าว และมันสำาปะหลัง มีพื้นที่ลดลง  

โดยอ้อยลดลงร้อยละ 8 ข้าวลดลงร้อยละ 6 และมันสำาปะหลังลดลงร้อยละ 2.9 ตามลำาดับ
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ตาราง 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2521 -2550

ระหว่างปี พ.ศ.

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ป
่า 

เบ
ญ

จพ
รร

ณ

ป
่าเ

ศร
ษ

ฐก
ิจ

ป
่าช

ุม
ชน

แล
ะ

ท
ี่สา

ธา
รณ

ะ

อ้อ
ย

ข้า
ว

ม
ันส

ำาป
ะห

ลัง

ข้า
วโ

พ
ด

แห
ล่ง

น้ำา

พ.ศ. 2521 - 2532 -20.0 4.8 4.2 -8.0 1.2 11.5 1.0 -5.6

พ.ศ. 2532 - 2543 -16.2 6.3 -10.2 28.0 9.2 -9.2 -19.1 -4.3

พ.ศ. 2543 - 2550 -23.2 -3.2 21.8 -8.0 -6.0 -2.9 19.1 3.8

ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการกาญจนบุรี

ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิกส็ามารถสงัเกตไดจ้ากพืน้ทีก่ารศกึษาในเขตอำาเภอนางรองเชน่กนั 

ดังเช่นในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของอำาเภอนางรองชี้ให้เห็นการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก

ของอำาเภอนางรอง ที่ในอดีตเป็นพื้นที่ๆ มีความหนาแน่นของป่าไม้ แต่ในเวลาถัดมาได้มีการขยายตัวของ 

เขตพื้นที่เมือง ถนนสายหลัก และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพราะถือปฏิบัติตามการส่งเสริมที่สนับสนุนโดยนโยบาย

ของรัฐบาล ที่ไม่เพียงแต่จะจัดหาตลาดรับซื้อที่ให้ภาคเอกชนดำาเนินการอย่างเข้าถึงในพื้นที่ดังกล่าว ยังก่อตั้ง

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร พรอ้มกบัใหม้กีารรวมตวัของกลุม่เกษตรกรในการจดัตัง้สหกรณ์

สำาหรับเป็นแหล่งสนับสนุนเงินกู้แก่หมู่สมาชิกด้วย

นอกจากนีผ้ลสะทอ้นจากการเปลีย่นแปลงประชากร เชน่ การลดอตัราการเกดิทำาใหข้นาดและโครงสรา้ง

ของครวัเรอืนเปลีย่นแปลงจากครวัเรอืนขยายเปน็ครวัเรอืนเดีย่ว พรอ้มกบัคณุภาพชวีติทางการศกึษาและสขุภาพ

ของประชากรได้รับการพัฒนา เช่น การมีโรงเรียนขยายโอกาสในหมู่บ้าน การมีสถานีอนามัย การมีไฟฟ้าที่ 

เข้าถึงครัวเรือน และการมีการคมมาคม อันเป็นเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทที่เป็น 

การรุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดเป็นถนน มีการขยายผิวจราจรให้กว้างช่วยให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงบริเวณ

พื้นที่ปลูกพืชไร่ได้ง่าย ช่วยให้ผลผลิตถูกนำาสู่โรงงานที่รับซื้อและแปรรูปได้สะดวก ที่สำาคัญยิ่งการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทางหลวงชนบทที่มีมากขึ้นได้เอื้อให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ 

เขตเมอืงทัง้เพือ่การศกึษาตอ่และการทำางานในภาคบรกิารและอตุสาหกรรม จงึมกีารใชเ้ครือ่งจกัรทางการเกษตร 

เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถดำานา รถปลูกอ้อย รถปลูกมันสำาปะหลัง รถหว่านข้าว เครื่องสูบน้ำา ฯลฯ  

ที่เป็นเครื่องทุ่นแรง ที่เชื่อว่าจะลดต้นทุน ประหยัดเวลา และสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้มาก 

เปน็ทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปแลว้วา่ระบบโลกในปจัจบุนั ประเทศทีเ่ปน็ผูผ้ลติอตุสาหกรรมบางอยา่ง ไมจ่ำาเปน็

ต้องมีวัตถุดิบเอง ในทางตรงกันข้ามจะใช้ระบบความร่วมมือทางการค้า ในการชื้อวัตถุดิบสำาหรับสนับสนุน 

ห่วงโซ่การผลิตของตน ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก และอุตสาหกรรมยานยนต์กำาลัง

เติบโตเพราะไม่เพียงแต่จะผลิตรถยนต์จำาหน่ายให้กับประชากรของตนเองที่มีอุปสงค์สูงมากยังส่งออกสู่ 

ตลาดโลกดว้ยจงึตอ้งการยางพาราทีใ่ชใ้นการผลติยางรถยนตอ์ยา่งมาก สง่ผลใหร้ฐับาลไทยมนีโยบายสนบัสนนุ
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ให้เกษตรกรปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศเพื่อส่งออกสู่ตลาดจีน เช่น เดียวกันที่ประเทศจีนก็มี 

ความต้องการในการรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตกระดาษซึ่งประเทศไทยได้ขานรับที่จะเป็นผู้ส่งให้การปลูก

ยางพาราและยูคาลิปตัสจึงมีมากในพื้นที่ภาคตะวันตก เช่น ในจังหวัดกาญจนบุรีและในพื้นที่ของอำาเภอ 

นางรองดว้ย อยา่งไรกต็าม แมพ้ชืเศรษฐกจิทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิทีเ่ปลีย่นจากพืน้ทีป่า่ในอดตี

มาเป็นพืชไร่ในปัจจุบันจะมีคล้ายกันบ้างดังอธิบายแล้ว แต่ความแตกต่างของพืชคลุมดินในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือบางชนิดจะไม่มีเหมือนที่ในโครงการกาญจนบุรีที่ได้แก่การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง  

ถัว่ฟกัยาว พชืสวนครวัทีจ่ะปลกูเปน็พืน้ทีก่วา้ง อาท ิพรกิ มะเขอืยาว ฯลฯ ทำาใหเ้ปน็การปลกูไดห้ลายครัง้หนา้

ผิวดินจะยังคงเขียวขจีอยู่ตลอดที่จะส่งผลสู่ระบบนิเวศน์ชั้นบรรยากาศ ซึ่งแตกต่างกับในพื้นที่ของโครงการ

นางรองที่หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อย ข้าวโพด และมันสำาปะหลัง มักจะมีการพักดินทำาให้สภาพผิวเปลือกโลก

ถูกปล่อยโล่ง ความร้อนขยายตัวข้ึนสู่บรรยากาศได้เร็ว สาเหตุท่ีสำาคัญทำาให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชหมุนเวียน  

เช่น พืชตระกูลถั่วต่างๆได้อย่างภาคตะวันตก เพราะในบางพื้นที่ขาดการชลประทานที่เข้าถึงต้องทำาไร่อาศัย 

น้ำาฝนเท่านั้น 

รูปที่ 1 การขยายตัวพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่โครงการนางรอง
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สรุป

เมือ่กลา่วถงึการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม ประชากรและการใชท้ีด่นิจากการเปรยีบเทยีบระหวา่งในพืน้ที่

ของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นการเปรียบเทียบข้อมูลจากโครงการกาญจนบุรีและ

โครงการนางรองจะเห็นว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราเกิด 

การย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนเพื่อการศึกษาและ/หรือเพื่อการทำางานในเขตเมือง ก่อให้เกิดการเลือกใช้

เครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน (Boserup, 1981; Bilborrow & Geores, 1992) ประกอบกับ

อีกเหตุผลหนึ่งคือ นโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกที่ได้แก่ การมีตลาด

ทางการเกษตรรองรับสินค้าที่อยู่ใกล้พื้นที่ทั้งสองแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดกาญจนบุรีและโครงการนางรอง 

กอ่ผลในการสง่เสรมิใหม้กีารปลกูพชืทางเศรษฐกจิในลกัษณะทีค่ลา้ยกนั กลา่วคอืในระดบัโลกไดแ้กต่ลาดรว่ม

ยุโรปที่เป็นแหล่งรับซื้อมันสำาปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมๆ กับการรับซื้ออ้อยที่นำาไปใช้ในการผลิต

พลังงานทดแทน เช่นเดียวกับยางพารา และยูคาลิปตัสต่างมีตลาดต่างประเทศรับซื้อที่ชัดเจนทั้งประเทศจีน

และกลุ่มประเทศยุโรปเช่นกัน 

นอกจากน้ี ในแต่ละส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี ในภาคตะวันตก  

ขณะที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับ

อำาเภอนางรอง จงัหวดับรุรีมัยจ์ะมตีลาดกลางรบัซือ้ผลผลติทางการเกษตรทีเ่ปน็วตัถดุบิทัง้ของภาครฐั สหกรณ์

การเกษตร และบริษัทเอกชน เพื่อทำาการแปรรูป ก่อนส่งออกต่างประเทศ กล่าวคือมีทั้งโกดังรับซื้อหัวมัน

สำาปะหลังสด มันสำาปะหลังแห้ง พร้อมการแปรรูปเป็นแป้ง และ/หรือ การแปรรูปอ้อยเป็นน้ำาตาล ที่นับได้ว่า 

มีตลาดที่รับซื้อเข้าถึงทำาให้สะดวกในการขายผลผลิต 

ขณะเดียวกัน แหล่งทุนเงินกู้ทางการเกษตรที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืช

เหลา่นี ้อาท ิธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สหกรณก์ารเกษตร ตลอดจนธนาคารพาณชิยอ์ืน่ๆ 

อกีมากไดเ้ขา้ถงึเชน่กนั จงึเปน็ปจัจยัเอือ้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะการใชท้ีด่นินีด้ว้ย สำาหรบั

ไม้ยืนต้นที่เป็นผลไม้ อาทิ มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน เงาะ ฯลฯ ไม่เพียงแต่มีตลาดรับซื้อในพื้นที่ เช่น ตลาดสด

ในระดับตำาบล และอำาเภอ ยังมีพ่อค้าคนกลางจากตลาดกลางเกษตรกรจากภาคต่างๆ เข้ารับซื้อถึงสวน จึงมี

ผลทำาให้เกษตรกรมุ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจข้างต้นเพื่อการจำาหน่าย
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา อำาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นความพยายามที่จะใช้ทั้งการวิจัย และการปฏิบัติเพื่อ 
ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยมีกระบวนการสร้างเสริมพลังอำานาจเชิงบวกของชุมชนเป็นตัวเร่ง และที่สำาคัญสูงสุด
คือ ชาวนาต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยการวิจัยตัวตนและแบบแผนการผลิตของตน พร้อมๆ กับการ
ทดลองต่างๆ ด้วยตนเอง สำาหรับการวิจัยโดยนักวิชาการจากภายนอกนั้นเป็นเพียงการวิจัยเสริมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ ทำาให้ชาวนาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมากมาย หลายประเภท หลายมิติ หลายระดบั โดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ทีเ่กื้อกูล
ทั้งชีวิตคน พืช สัตว์ ต้นไม้และธรรมชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการลดการพึ่งพาสารเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารธรรมชาติต่างๆ 
พร้อมๆ กับการเกิดองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือการรู้แจ้งเห็นจริงจากการลงมือปฏิบัติ หรืออาจเรียกว่า “ความรู้พื้นบ้าน” 
ซึ่งเป็นความรู้ที่กินได้ สัมผัสได้ เป็นประโยชน์ต่อชาวนาและชุมชน เพราะเป็นเรื่องจริงของชีวิตชาวนา

Abstract

The farmers’ quality of life development in Khu-Kan District has adopted a new research paradigm; so-called 
‘practice-based research’. This paradigm is seen as a solution to many problems in the community because farmers 
are supported to research their own ‘inner-selves’ and their production patterns. The core elements of “practices” 
are subsistence economy, integrated organic farming, and biological fertilizer production and utilization. Change in 
health risk behaviors are evidently accelerated through psychological, organizational, community and social empow-
erment strategies. It is found that the interaction between research and practice, including the empowerment process 
has holistically brought about a lot of outputs and outcomes and has impacted at many levels and in all dimensions. 
One of the most important outputs is their own indigenous knowledge derived through practices or learning experi-
ences. According to the farmers’ perspective, this kind of knowledge is considered as eatable because it is useful 
for their lives. 

1 รองศาสตราจารย์ ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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1. บทนำา 

ความเป็นมาและความสำาคัญของพื้นที่ - ทำาไมจึงเป็น อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ และทำาไม จึงจำาเป็นต้องใช้

กระบวนทศันใ์หมท่างการวจิยั และการสรา้งเสรมิพลงัอำานาจเชงิบวกใหก้บัชมุชนชาวนา หรอืเกษตรกรยคุใหม ่

ในอำาเภอขขุนัธ ์จากการทีค่ณะทำางานไดม้โีอกาสลงไปประเมนิผลโครงการตา่งๆ ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุทนุจาก

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา คณะทำางานจึงมี

โอกาสได้รู้จักกับทีมงานที่เข้มแข็งของอำาเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับทุนในการดำาเนินงานรณรงค์และควบคุม

ปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน (ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2548) และเนื่องจากคณะทำางานได้ใช้กลยุทธ์การ

ประเมินผลแนวใหม่ที่เรียกว่า “การประเมินแนวเสริมพลัง” (Empowerment Evaluation) (อรทัย อาจอำ่า, 

2549, 2550; Fetterman, 1996, 2001) ซึ่งเป็นการค้นหาว่า ชุมชนหรือโครงการประสบผลสำาเร็จแล้วแค่

ไหน และถา้ประสบผลสำาเรจ็ สิง่นัน้เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร อะไรคอืปจัจยั - องคป์ระกอบทีส่ำาคญั และเราจะสามารถ

ขยายผลของความสำาเร็จดังกล่าวไปยังเรื่องอื่นๆ ได้หรือไม่ อย่างไร ยังมีอะไรอีกบ้าง ที่ควรจะดำาเนินการร่วม

กัน เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จมากยิ่งขึ้น ชุมชนหรือผู้ได้รับการประเมินมีศักยภาพในด้านใดอยู่แล้วบ้าง และ

ตอ้งการไดร้บัการเสรมิศกัยภาพในดา้นใดเพิม่เตมิ หรอืถา้ยงัไมป่ระสบผลสำาเรจ็มากเทา่ใดนกั เปน็เพราะอะไร 

ปัจจัย - องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง มีความสำาคัญในระดับไหน เป็นอย่างไร และจะสามารถร่วมกัน

ปรับปรุง - แก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไร อะไรคือบทเรียนที่สำาคัญของการทำางาน การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ

การพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ต้องการให้ดีขึ้น ฯลฯ 

จากการทีม่บีทบาทเปน็ผูป้ระเมนิผลแนวเสรมิพลงั จงึทำาใหม้องเหน็โอกาสในการทำางานเชงิการสนบัสนนุ

ชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการและด้านการเสริมพลัง (Empowerment) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขยาย

ผลลัพธ์ - ผลกระทบเชิงบวกต่างๆ ที่ทางชุมชน โรงพยาบาลขุขันธ์ และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอขุขันธ์ได้

ดำาเนินการร่วมกันมาทั้งหมด ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น หรือครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือจากเรื่อง 

การควบคุมปัญหาไข้เลือดออก พบว่า ชุมชนได้ดำาเนินการด้านต่างๆ ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2550  

โดยเฉพาะการสือ่สารเพือ่แกไ้ขปญัหารากฐานของชมุชน) รวมทัง้ ความพยายามทีจ่ะทำาใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น

การผลติทางการเกษตรเพือ่ใหเ้อือ้หรอืเกือ้กลูตอ่สขุภาพของทกุคนมากยิง่ขึน้ โดยทางชมุชน (นำาทมีโดย เดน่ชยั 

ดอกพอง และอาร ีบตุรสอน ซึง่เปน็ลกูหลานของคนในทอ้งถิน่) ไดพ้ยายามสรา้งเครอืขา่ยทีเ่รยีกวา่ “เครอืขา่ย

เกษตรกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ” การลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้น ทีมประเมินผล (ซึ่งต่อมาได้แสดงบทบาทเป็นผู้

สนับสนุนการเรียนรู้และเชื่อมประสาน และเป็นนักวิจัย - วิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อน) ได้แสดงบทบาทใน

การช่วยคิด ช่วยมอง ช่วยป้อนข้อมูล ช่วยตั้งคำาถาม และมุมมองในเชิงการสะท้อนกลับ (reflection) และยังได้

พยายามกระตุ้นให้มีการประเมินตนเองของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (self - evaluation) ฯลฯ ซึ่งพบว่าการทำางาน 

ของชมุชนและทมีงานทกุระดบัมคีวามนา่สนใจ และยงัสามารถกอ่ใหเ้กดิผลผลติ ผลลพัธ ์และผลกระทบตา่งๆ 

เพิ่มขึ้นชัดเจนมากมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบว่า “ศักยภาพของชุมชน” ที่ควรได้รับการเสริม

สร้าง - ส่งเสริม - ขยายผลให้มากขึ้น เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอีกหลายประการของชุมชนร่วมกัน  

และเพื่อเป็นทุนทางสังคมที่สำาคัญยิ่งของชุมชนในการดำาเนินการด้านต่างๆ ร่วมกันต่อไปได้อย่างประสบผล

สำาเร็จนั้นมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะศักยภาพและ/หรือขีดความสามารถ - สมรรถนะ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้คือ 
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1) ความตื่นตัว ความกระตือรือร้น ความตระหนัก ความร่วมมือในหลายๆ ระดับ และการยอมรับ 

ความจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่เป็นอยู่ พร้อมเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน 

2) ชาวบ้านสามารถรวมตัวกันค้นหามาตรการต่างๆ ในการสู้รับกับปัญหาไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี 

ทำาให้ประสบผลสำาเร็จในการควบคุมปัญหาไข้เลือดออกในชุมชนได้อย่างชัดเจน (โดยมีข้อมูลเชิง

ประจักษ์ยืนยัน) 

3) มีผู้นำากระบวนการขับเคลื่อนที่มีการศึกษาสูง มีความตระหนัก และมีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อชุมชน 

สาธารณะ - ส่วนรวม ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และยังเป็นลูกหลานของชาวบ้าน ทำาให้ไม่มีช่องว่าง

ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร การเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และการเข้าใจในศักยภาพ

และข้อจำากัดของชาวบ้านและชุมชน หรือการมองเห็นปัญหาต่างๆ ได้ตามความเป็นจริงอย่างที่มัน

เป็นอยู่จริง (realistic) 

สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นศักยภาพเชิงบวกของชุมชน ที่ควรได้รับการขยายผลหรือใช้เป็นทุนทางปัญญา  

ทนุทางสงัคม ทนุมนษุย ์ทนุทางวฒันธรรมเพือ่จดัการปญัหาตา่งๆ ไดต้อ่ไปอยา่งตอ่เนือ่ง โดยชมุชน เพือ่ชมุชน 

และเป็นของชุมชน แต่ก็ พบว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้สารเคมี ผ่านการดำาเนินโครงการเกษตรกรรมที่ 

เอื้อต่อสุขภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะดำาเนินการได้อย่างง่ายๆ หรือดำาเนินการด้วยวิธีการศึกษาดูงาน พูดคุย  

หรอืกระตุน้ใหล้งมอืทำา โดยไมม่กีระบวนการอืน่ๆ ทีส่ำาคญัๆ เขา้มาเสรมิไดต้อ่ไปอกีแลว้ แตใ่นทางตรงกนัขา้ม 

การขบัเคลือ่นเรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งทีใ่หญม่าก และตอ้งการการเปลีย่นผา่น (transformation) อยา่งมแีผน มขีัน้ตอน 

มียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เฉียบคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนผ่านในเชิงของวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์  

มีความสำาคัญอยู่ในลำาดับแรกเลยทีเดียว (first priority) และสิ่งที่สำาคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ก็คือ การฟื้นชุมชน

ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยได้รับการสนับสนุน การกระตุ้น/การสร้างแรงจูงใจ และการอำานวยความสะดวกจาก

หน่วยงานวิชาการที่มีศักยภาพและความสนใจในการทำางานเชิงสร้างเสริมพลังอำานาจเชิงบวกของชุมชน และ

การฟื้นฟูชุมชน น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ถ้าชุมชนอยากทดลองทางเลือกใหม่ๆ 

สำาหรับการปรับวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ของชาวนาและชุมชน เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก และมากพอๆ กับ

การปรับกระบวนทัศน์ของนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันทางวิชาการ และประเด็นคำาถามที่สำาคัญยิ่งใน

กรณีการปรับกระบวนทัศน์ของชาวนา ให้หันมาคิดใหม่ และมองเห็นศักยภาพของตนเองและชุมชนของตนนั้น 

จะทำาได้อย่างไร? ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทั้งในเชิงการวิจัยและในเชิงการปฏิบัติการ เพราะถ้ายังปรับวิธีคิด 

ขององคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ได้ โดยเฉพาะชาวนา - ผู้แบกรับชะตากรรมต่างๆ ไว้เป็นเวลานานมาก  

(จนกลายเปน็เรือ่งธรรมดา หรอืมองวา่มนักค็งตอ้งเปน็ไปเชน่นัน้เอง) กย็ากทีจ่ะนำาไปสูก่ารปรบัเปลีย่นสิง่อืน่ๆ 

ตามมา ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำารงชีวิต และพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการ 

ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีต่างๆ นั้นจะมีความเป็นไปได้อย่างไร และจะทำาอย่างไร จึงจะเกิดความยั่งยืน?  

สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นความท้าทาย และต้องการการลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปกับกระบวนการวิจัย ที่ทุกฝ่ายที่เข้า

มาเกีย่วขอ้ง ลว้นตอ้งมกีารปรบัวธิคีดิรว่มกนัทัง้สิน้ ทัง้ฝา่ยสนบัสนนุจากภายนอกและฝา่ยชมุชน และยงัจำาเปน็

จะต้องเป็นการปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดแบบ 360 องศาก็ว่าได้ เพราะปัญหาของชาวนา เป็นปัญหาที่รอ
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ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว และยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการ/วิธีการแบบเดิมๆ ในการ

ทำางาน หรือการวิจัยในแนวเดิมๆ ได้อีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกัน จึงนำามาสู่การทำางานร่วมกันด้วยวิธีคิดและ

กระบวนทัศน์แบบใหม่ (Habermas, 1972; Held, 1989; ชาย โพธิสิตา, 2553) ทั้งนี้ คณะทำางาน 

จากภายนอกชุมชนได้แสดงบทบาทเป็นผู้กระตุ้น ผู้เอื้ออำานวยในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผู้สนับสนุน 

ทกุดา้น โดยเฉพาะดา้นวชิาการ และผูเ้ชือ่มโยงทกุฝา่ยเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในชว่งแรกๆ แตเ่มือ่กระบวนการ

ดำาเนินไป ชุมชนเกิดศักยภาพมากขึ้น มีแกนหลักในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมศักยภาพ โดยเฉพาะในเชิง 

กระบวนทัศน์ใหม่ ทำาให้ทีมงานจากภายนอก โดยเฉพาะหัวหน้าทีม ได้ปรับมาสู่บทบาทในเชิงการวิเคราะห์

กระบวนการและการรวบรวมองค์ความรู้ หรือการเป็นนักวิจัยปฏิบัติการ หรือเป็นนักสร้างความรู้บนฐาน 

การปฏิบัติ (practice - based knowledge) นั่นเอง

2. ปัญหาของชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ เป็นเรื่องที่รอไม่ได้อีกแล้ว

• ปัญหาที่สำาคัญของชาวนาอำาเภอขุขันธ์ คือ ขาดการสนับสนุนที่ถูกต้องจากหน่วยงานต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง ถกูเอารดัเอาเปรยีบมานาน ตน้ทนุการผลติสงู แตร่าคาผลผลติ

ต่ำา ไมส่ามารถกำาหนดราคาขายขา้วหรอืผลผลติตา่งๆ ดว้ยตนเองได ้ทัง้ๆ ทีเ่ปน็ผูผ้ลติ ทำาใหข้าดทนุ

ย่อยยับอยู่เสมอๆ รายรับไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

กเ็สือ่มโทรมลงเปน็ลำาดบั ดนิแขง็ เพราะถกูใชใ้นการผลติตลอดทัง้ป ีโดยไมม่กีารฟืน้ฟสูภาพ (เพราะ

ตอ้งเรง่ผลติใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได)้ แตผ่ลทีไ่ดร้บักลบัตรงกนัขา้ม คอื ยิง่ผลติ ยิง่ทำางานหนกั 

กย็ิง่ทำาใหผ้ลผลติตกต่ำา ทำาใหจ้ำาเปน็ตอ้งใชส้ารเคมแีบบโหมกระหน่ำาเพิม่ขึน้ ทำาใหส้ภาพของดนิขาด

ปุ๋ยที่มีอยู่ตามธรรมชาติลงไปทุกวัน จนเกือบจะยากแก่การฟื้นฟู และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องเพิ่ม

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นอีก ทำาให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เป็นวงจรต่อเนื่อง

อยู่เช่นนี้ มานานเท่านาน 

• ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำา ทำาให้จำาเป็นต้องอพยพเข้าเมืองหางานทำา เพื่อเลี้ยงชีพ ทำาให้สุขภาพ

เสื่อมโทรม เพราะทำางานหนัก จำาเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัว

ที่อบอุ่น ทำาให้สุขภาพจิตไม่ดี เครียด 

• ปญัหาโรคมะเรง็ อตัราการเปน็โรคมะเรง็ของประชากรในจงัหวดัศรสีะเกษนัน้ อยูใ่นลำาดบัตน้ๆ ของ

ประเทศ และจากผลการตรวจสารเคมีหรือสารฆ่าแมลงในเลือดของเกษตรกรจำานวน 2,850 คน 

ดำาเนินการโดย สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอขุขันธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 พบว่า มีระดับ 

สารเคมีที่ใช้ฆ่าแมลงในระดับที่เสี่ยงจำานวน 739 คน (ร้อยละ 25.9) และระดับไม่ปลอดภัยจำานวน 

318 คน (รอ้ยละ 11.2) หรอืเมือ่รวมกนัแลว้คดิเปน็เกอืบรอ้ยละ 40 หรอืเกอืบครึง่หนึง่ของเกษตรกร

ที่ได้รับการตรวจเลือดทั้งหมดในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีหรือสารฆ่าแมลงกัน

เป็นจำานวนมาก ข้อมูลของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอขุขันธ์และโรงพยาบาลขุขันธ์ จึงมีนัยสำาคัญ

ต่อการขับเคลื่อนเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนที่ช่วยทำาให้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาร่วมกันว่า “แล้ว

แต่ละคนกำาลังมีชีวิตอยู่กันไปเพื่ออะไร ทำาไมเราจึงต้อง ทำางานหนัก ได้ผลตอบแทนน้อย แต่ต้อง
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เผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ และสุขภาพเสื่อมโทรมทุกด้านเช่นนี้?” ความตระหนักปนวิตกกังวล 

ปนกับความสับสน นำาไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันด้วยหลักของศาสนาพุทธ 

• เริ่มต้นการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักอริยสัจ 4 การทำางานของโครงการฯ ได้เริ่มต้นจากจุดที่ชาว

บ้านและชุมชนรู้ เข้าใจ สนใจ คือ การมองปัญหาของตนเองด้วยหลักอริยสัจ 4 ทำาให้ชาวบ้านมอง

เห็นปัญหา หรือรู้ปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างชัดเจน (ทุกข์) ว่าปัญหาที่มีอยู่หรือเป็นอยู่นั้น 

เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง สาเหตุมาจากไหน (สมุทัย) หรือเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่ง และสิ่งที่อยาก

เห็นร่วมกันคืออะไร (นิโรธ) และจะต้องทำาอะไร อย่างไร จึงจะนำาไปสู่สิ่งที่ต้องการเห็นร่วมกันได้ 

(มรรค) เสริมด้วยการวางแผนด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “แผนที่ผลลัพธ์” (Outcome Mapping)2 

โดยในขั้นเริ่มต้นการขับเคลื่อนนั้น ได้มีการจัดเวทีกลุ่มผู้ริเริ่มกระบวนการร่วมกันทั้งหมดจำานวน  

300 คน โดยในเวทีดังกล่าว ได้ร่วมกันกำาหนดว่าจะต้องทำาอะไร อย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ ผลที่

ต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนคืออะไร จะดูจากอะไรหรือดูได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น

เป็นลำาดับ เป็นต้น

• วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อน/การทำางาน/การวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันคือ 

1) เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ 

สารเคมี หรือลดการใช้สารเคมี เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

2) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนอำาเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ เกิดการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนผ่านเป็นชุมชน 

ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง

3) เพื่อฟื้นฟูศักยภาพของชุมชนในทุกด้าน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยชุมชน เพื่อชุมชน  

และเป็นของชุมชน

4) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้จากการทำางานและการปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกัน ทำาให้มองเห็นกระบวนการ 

ทำางาน และสามารถแบง่ปนั - ถา่ยทอดประสบการณส์ูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีม่ปีญัหาคลา้ยคลงึกนัไดต้อ่ไป

• โจทยก์ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารรว่มของชมุชน คอื ทำาอยา่งไร จงึจะทำาใหช้วีติของแตล่ะคนและชมุชน

เกดิการฟืน้ตวั และทำาอยา่งไร จงึจะทำาใหผ้ลประโยชนข์องชาวนาและชมุชน อยูท่ีต่วัชาวนาและชมุชน 

หรือคนในชุมชน/ชาวบ้าน/ชาวนาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตนเองทำาเต็มที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

มคีวามมัน่คงในชวีติในระดบัหนึง่ และมปีติสิขุมากขึน้กวา่ทีเ่ปน็อยูห่รอืมากกวา่ในชว่งทีผ่า่นมา ทีค่น

ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความทุกข์ จะทำาได้อย่างไร?

2 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการในแคนาดา (Earl, Carden & Smutylo, 2004) และพบว่าได้กลายเป็นเครื่องมือ
ที่มีพลัง ได้รับการตอบรับจากนานาประเทศ และมีการนำาไปใช้ในการวางแผนชุมชนในหลายๆ ประเทศ สำาหรับในประเทศไทย ได้มี 
การแปลเปน็ภาษไทยโดย พกิลุ สทิธปิระเสรฐิกลุ และวรีบรูณ ์วสิารทสกลุ บรรณาธกิารโดย อรทยั อาจอ่ำา (2547, 2548) และไดม้กีารนำา
มาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทต่างๆ ทั่วประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ/องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรืองบ
ประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) 
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3. ความเข้มข้นของการวิจัยแนวใหม่ใน 2 ระดับ:  

บนพื้นฐานการบูรณาการแนวคิดสำาคัญ

ด้วยโจทย์ที่มีอยู่ดังกล่าวข้างต้น จึงนำาไปสู่การออกแบบการทำางานร่วมกัน โดยเฉพาะการเกิดฉันทามติ

ร่วมกันในระดับหนึ่งว่า ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้สูง และการเรียนรู้ที่สำาคัญยิ่งนั้น จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการวิจัย 

หรอืพดูใหง้า่ยลงมาหนอ่ย กค็อื การรูจ้กัตัง้คำาถามเพือ่สบืคน้หรอืแสวงหาความจรงิและความรูต้า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

อยู่เสมอ และสิ่งที่สำาคัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือ การรู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสิ่งที่ทำา สิ่งที่คิด สิ่งที่เป็น  

สิ่งที่ต้องการ หรือเรียกว่า “กระบวนการสร้างการตระหนักรู้ในเชิงจิตสำานึก” (conscientization process) 

(Freire,1970, 1994) ซึ่งเป็นแกนกลางสำาคัญของการทำางานครั้งนี้ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่า 

“การเปดิพืน้ทีค่วามรูใ้หก้บัตนเองและชมุชน” หรอือาจจะใชศ้พัทท์ีเ่ปน็ทางการกไ็ดว้า่ “การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร” 

(action research) ซึ่งการรู้แจ้งเห็นจริงบนฐานการปฏิบัติหรือการกระทำาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้อง 

เกิดขึ้นใน 2 ระดับเป็นอย่างน้อย ซึ่งก็คือ 1) ระดับตัวชาวนาและชุมชน ในฐานะผู้ปฏิบัติ/นักปฏิบัติที่ต้องการ

แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของตน และ 2) ระดับนักวิจัย นักวิชาการ หรือนักสนับสนุน 

ทางวิชาการจากภายนอก

สำาหรบัแนวคดิและทฤษฎทีีส่ำาคญัทีน่ำามาใชใ้นการทำางานขบัเคลือ่นเพือ่ใหเ้กดิการฟืน้ฟชูมุชน โดยชมุชน 

เพื่อชุมชน และเป็นของชุมชนในครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดต่างๆ ดังนี้ คือ แนวคิดและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้กระทำาการกับโครงสร้าง (Actor - Structure Interaction Theory) (Giddens,1984, 1993, 1997, 2000; 

Bourdieu,1977; Habermas,1984, 1986, 1987; เชษฐา พวงหัตถ์, มปป.) ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ได้

รับการนำามาประยุกต์ใช้ในการทำางานเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม หรือการปรับเปลี่ยน/การสร้าง

กลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ ของชาวนาขึ้นมา รวมทั้งนำามาใช้เพื่อช่วยในการทำาความเข้าใจการกระทำาของมนุษย์ 

(ชาวนาและคนที่มีสถานภาพอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง) ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมของตนด้วยมุมมองต่างๆ  

ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอธิบายการกระทำาของมนุษย์ (ชาวนา) ในฐานะผู้กระทำาการหรือผู้สร้าง

สงัคม และการกำากบั - กำาหนดพฤตกิรรมและการกระทำาของมนษุย ์(ชาวนา) โดยโครงสรา้งทางสงัคม ทีถ่กูสรา้ง

ขึ้นมาหรือถูกทำาให้เป็นเช่นนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งในที่สุด พบว่า ทั้งมนุษย์และสังคม หรือโครงสร้างทาง

สังคม ล้วนแต่มีบทบาทต่อการกำาหนด การกระทำาการ การสร้าง การทำาให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังมีการใช้แนวคิดเกี่ยวกับอำานาจและความรู้ของมิเชล ฟูโก้ (Foucault,1980,1984)  

ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องหรือมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอำานาจเชิงบวกของนักวิชาการ 

อีกหลายท่าน (Zimmerman & Rappaport, 1988; Zimmerman, 1990a, 1990b, 1992; Fetterman, 

1996, 2001; Friedmann, 1992; Wallerstein, 1992, 1993) แต่มุมมองที่สำาคัญของมิเชล ฟูโก้ ต่อเรื่อง

ของอำานาจและความรูน้ัน้ มคีวามเชือ่มโยงกบัสิง่ทีฟ่รานซสิ เบคอน (Bacon, 1623) ไดเ้คยกลา่วไวว้า่... “ความ

รู้คืออำานาจ” (Knowledge is power) แต่มิเชล ฟูโก้ ก็ได้กล่าวไว้ในทางกลับกันด้วยว่า “อำานาจก็คือความรู้” 

(Power is also knowledge) หรือ “อำานาจผลิตความรู้” (Power produces knowledge) ด้วยเช่นกัน 

กล่าวคือ ถ้าใครอยู่ในตำาแหน่งที่ได้รับการมอบอำานาจการตัดสินใจในเรื่องใด ก็สามารถสร้างหรือผลิตความรู้

ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อตนเองได้ หรือจะกำาหนดให้โฉมหน้าของความรู้ที่ตนเองต้องการให้ออกมาเป็นเช่นไร  

ก็สามารถทำาได้เช่นกัน หรืออาจเรียกว่า การใช้อำานาจทั้งบวกและลบในการสร้างความรู้ขึ้นมาก็ได้ ฯลฯ 
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นอกจากนี้ มิเชล ฟูโก้ ยังได้ค้นพบนิยามหรือความหมายใหม่ของคำาว่า “อำานาจ” กล่าวอย่างสั้นๆ  

ก็คือเขาพบว่าอำานาจมีทั้งบวกและลบ มีทั้งสร้างสรรค์และทำาลาย มีลักษณะที่แปรผันได้หรือพลวัตสุดขั้ว  

(ultradynamic) กล่าวคือ สามารถเปลี่ยนเป็นขั้วบวกก็ได้ เป็นขั้วลบก็ได้ หรือสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลา 

ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมีหรือยึดถือเอาไว้ได้ตลอดไป แต่อย่างใด และสิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ประเด็นสำาคัญ

ไมไ่ดอ้ยูท่ีว่า่...ใครมอีำานาจหรอืไมม่ ีเพราะแทท้ีจ่รงิแลว้ทกุคนมอีำานาจหมด และมทีัง้ขัว้บวกและขัว้ลบในตวัคน

แต่ละคน แต่สิ่งที่สำาคัญมากกว่านั้น ก็คือ การแสดงออกซึ่งพลังหรืออำานาจที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคนต่างหาก 

หรือขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนแสดงออกมาอย่างไร ถ้าแสดงออกเชิงลบ ผลที่ได้ก็เป็นลบ แต่ถ้าแสดงออกเชิงบวก 

ผลที่ได้ก็เป็นบวก 

สำาหรบัแนวคดิทนุทางสงัคม - ทนุทางวฒันธรรม และทฤษฎแีหง่การปฏบิตั ิ(Bourdieu, 1977; Putnam, 

1993, 2002) รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยประชาชนเป็นฝ่ายนำา หรือจะเรียกว่า การพัฒนาโดยมี

ประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง หรอืการพฒันาทีบ่รหิารจดัการโดยประชาชน กต็าม (people - led or people - centred 

or people - managed or popular development) (Gran, 1983; Brohman, 1996; Martinussen, 1997) 

หรอืการทำาใหก้ารพฒันาและการสรา้งความรูเ้ปน็เรือ่งของประชาชน/คนทอ้งถิน่/คนพืน้บา้น (the indigeniza-

tion of development) (Brohman, 1996, พัฒนา กิติอาษา, 2546) นั้น ได้ถูกนำามาประยุกต์ใช้ในการทำา 

ความเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา” (development) ในความหมายที่ทวนกระแส ซึ่งช่วยทำาให้

ชาวนา/ชาวบ้าน/ชุมชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจไปในเวลาเดียวกันด้วยว่า ในความเป็นจริงนั้น “การพัฒนา” 

ทีเ่รยีกกนัอยูน่ัน้ มอียูห่ลายแนวทางดว้ยกนั ไมใ่ชม่แีตแ่นวทางการพฒันาตามแบบกระแสหลกั หรอืการพฒันา

ตามตวัแบบทางความคดิหรอืทฤษฎคีวามทนัสมยั (Modernization Theory) และ/หรอืการพฒันาแบบเสรนียิม

แนวใหม่ ที่ทำาให้ชาวนาต้องตกเป็น “เหยื่อ” โดยจะไม่สามารถได้รับโอกาสให้กลับกลายไปเป็น “ผู้ถือเบ็ด” เลย

แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวในชีวิต เท่านั้น 

เหมือนดังที่นักวิชาการไทยบางท่าน ได้ทำาการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า....ภายใต้การกำากับของ 

กระบวนการโลกาภวิตันแ์ละตลาดเสรนียิมแบบใหมน่ัน้ ชาวบา้นหรอืชาวนาเริม่สญูเสยีตวัตน หรอือยูใ่นสภาพ

ที่ไร้ตัวตน ซึ่งหมายถึง การไร้อำานาจในการควบคุมชีวิตตนเอง และไร้ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ เพราะมีชีวิต

แบบลูกผีลูกคน ปรับเปลี่ยนไปมาระหว่างการเป็นชาวนาแบบพันธะสัญญาและการเป็นแรงงานนอกระบบ 

(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2553) 

ถ้าชาวนาที่อำาเภอขุขันธ์ได้รับโอกาสในการหันกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนาตามแบบกระแสหลัก 

ที่ตนเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมหันต์ในช่วงที่ผ่านมาร่วมกันได้ จะทำาให้พวกเขารู้ เข้าใจ และมองเห็น 

การพัฒนาที่เป็นทางเลือกอื่นๆ (alternative development) ได้ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น และน่าจะให้คุณค่ากับ 

ทางเลือกต่างๆ ที่ชุมชนกำาลังเลือกเดินร่วมกัน หรือพยายามร่วมกันสร้างให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาด้วยน้ำามือของ

ตนเองและชุมชนของตนมากขึ้นตามไปด้วย 

นอกจากนี้ แก่นสาระสำาคัญเชิงแนวคิดและทฤษฎีการกระทำาการเชิงการสื่อสารของฮาเบอร์มาส (The 

Theory of Communicative Action) (Habermas, 1986, 1987a) ยังได้รับการนำามาผนวกหรือประยุกต์ใช้

ตลอดระยะเวลาการทำางานขับเคลื่อนพลังชุมชนด้วยการสื่อสาร เพราะพิจารณาว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม หรือ

อันที่จริงมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ แต่ต้องอยู่กันเป็นสังคม ที่มีการติดต่อสื่อสาร พูดคุย ไปมาหาสู่กัน 
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สำาคัญ คือ มนุษย์ยังเป็นสัตว์ที่ชอบเล่าเรื่อง (Human - being is a  

story - telling animal) อีกด้วย 

นอกจากนั้น ทีมงานจากภายนอกชุมชนยังได้ใช้หลักสั้นๆ ของการสื่อสาร ซึ่งก็คือ “การสื่อสารอย่าง

ถูกต้อง ทั่วถึง ครบถ้วน เป็นธรรม โปร่งใส ไม่บิดเบี้ยว (undistorted) และการกระทำาการเชิงการสื่อสารกับ

คนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกเรื่องที่เขาควรรู้ ทุกโอกาสที่ทำาได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด 

เทา่ทีจ่ะมากได”้ และใชว้ธิกีารศกึษาทีเ่รยีกวา่ “การเลา่เรือ่ง” (Narrative) เพือ่เปน็การปรบัความสมัพนัธใ์หเ้กดิ

ความเท่าเทียมกันมากขึ้นในทุกระดับ และยังทำาให้ผู้ศึกษา/ผู้วิจัย/นักวิชาการสนับสนุนกระบวนการสามารถ

เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน 

เครื่องมือนี้ช่วยทำาให้ผู้กระทำาการหรือชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเอง

ทำา เนื่องจากมองว่า มีคนให้คุณค่าในสิ่งที่ตนเองทำา เพราะมีคนฟังเรื่องที่ตนเองเล่า ทำาให้เกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของ เกิดพลังเพิ่มขึ้น เพราะมองว่าเป็นเรื่องของตนเอง ชีวิตของตนเองที่สามารถนำามาแบ่งปันกับคนอื่นๆ 

ที่อยู่ในสถานะเดียวกัน ทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มมากขึ้น และจะทำาให้ชาวนาทำาเรื่อง

ดีๆ ที่ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด โดยที่คนภายนอกไม่ต้องห่วงเรื่องความยั่งยืน 

เพราะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน 

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ (practice) และการวิจัยแนวใหม่/ 

แนวปัญญาปฏิบัติ (phronetic social science research)  

(Flyvbjerg, 2001; อรทัย อาจอำ่า, 2546) 

เนน้การทีแ่ตล่ะคนลงมอืปฏบิตัใินไรน่า หรอืสวนนาปา่ของตนเอง ทัง้การปลกูตน้ไม ้การทำาเกษตรอนิทรยี ์

การทำาแปลงทดลองเพื่อความมั่นใจในผลผลิต การทดลองวิธีการปลูกแบบใหม่ - ไม่เผาตอซังข้าว ทำาให้สภาพ

ของดินฟื้นตัว การขุดสระน้ำาโดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานจากหมอดิน (ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่สนใจ

ความเปน็อยูแ่ละ/หรอืสนใจการปรบัปรงุ - พฒันาคณุภาพชวีติของคนในชมุชน) รวมทัง้การสรา้งเงือ่นไขใหเ้กดิ

การเรยีนรูแ้นวทางการดำาเนนิชวีติแบบสวนกระแสและการรูเ้ทา่ทนัตนเองจากพอ่คำาเดือ่ง ภาษ ีปราชญช์าวบา้น

ที่ อ.แคนดง บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง “ปัญญาปฏิบัติ” หรือการวิจัยตนเองด้วย

ตนเองบนฐานการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จนทำาให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือวิธีคิดของตนเองได้

สำาเร็จ จนนำามาสู่การสลัดตนเองออกจากการถูกครอบงำาโดยระบบทุนนิยมที่ตนเองไม่มีอำานาจในการควบคุม

ตนเองเลยแม้แต่น้อย

สำาหรับการขับเคลื่อนกระบวนการหรือการสร้างเสริมพลังอำานาจชาวนาในช่วงแรก โดยเฉพาะการปรับ

วิธีคิดของชาวนาอำาเภอขุขันธ์ นั้น พบว่า มีความยากลำาบากเป็นอย่างมาก เพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจาก 

จุดไหนก่อนดี แต่เมื่อค้น พบว่า การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง หรือบุคคลตัวอย่าง (role model) ที่เคยประสบ

ปัญหาเหมือนกับตน แต่ในที่สุดก็สามารถลุกขึ้นสู้จนประสบผลสำาเร็จได้อย่างสวยงามนั้น น่าจะทำาให้ผู้เรียนรู้

เกิดแรงบันดาลใจและนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางทีมงานโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการเรียนรู้
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ดังกล่าวขึ้น โดยได้ประสานให้ชาวนาจำานวนประมาณ 200 กว่าคนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

กับพ่อคำาเดื่อง เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด 4 รุ่นๆ ละ 50 กว่าคน ดำาเนินการในช่วงระหว่าง 

วันที่ 9 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 โดยมีเงื่อนไขว่า ชาวนาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะต้องแบ่งที่ดิน

อย่างน้อย 1 งานในการทำาเกษตรอินทรีย์ ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และต้องดำาเนินการ

ทันที ไม่มีการรีรอ 

5. กระบวนการและวิธีการในการสร้างเสริมพลังอำานาจเชิงบวก

• การสร้างเสริมพลังกาย (physical empowerment) - ด้วยการเน้นการดูงาน การเดินข้ามนา - ข้ามทุ่ง 

เพือ่ไปเยีย่มสวนนาปา่ของเพือ่น ใชเ้วลาคยุกนั พดูคยุกนั เพือ่เรยีนรูจ้กักนัในระหวา่งการเดนิชมสวน

นาป่า ได้ผลเกินคาดหลายประการ ทั้งได้ออกกำาลังกาย ได้เพื่อน ได้พลังใจ ได้เห็นความหวังของ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวม 

• การสร้างเสริมพลังใจ (mental or psychological empowerment) - ด้วยการใช้วิธีการติดตาม

เยี่ยมเยียนชาวนา ถึงแปลงไร่นาของแต่ละคน และการจัดเวทีพบปะสม่ำาเสมอ นำาผลงาน ผลลัพธ์ 

ผลสำาเร็จการต่อสู้ของแต่ละคน แต่ละครอบครัว - ครัวเรือน แต่ละกลุ่ม แต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำาบล 

มาเล่าสู่กันฟัง ด้วย “เรื่องเล่า เปลี่ยนโลก” (Narrative) 

• การสร้างเสริมพลังสติปัญญา การเรียนรู้ และความรู้ (intellectual empowerment) - 

การวางแผนการขับเคลื่อนด้วยตนเอง/กลุ่ม/ตำาบล การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างต่างๆ ที่ดีๆ (good 

or best practice) โดยเฉพาะการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว หรือแม้แต่การเรียนรู้จากสัตว์ที่เป็นข้าทาส

ในไร่นามาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ ควายหรือกระบือ ซึ่งที่ผ่านมาถูกดูถูก และถูกละเลยมานาน 

(เพราะหันไปหาปุ๋ยวิทยาศาสตร์ราคาแพง) ดังเช่น มูลวัว - มูลควาย หรือมูลสัตว์ต่างๆ ก็ถูกนำามา

ศึกษาวิจัย ใช้ประโยชน์ นำากระบวนการโดยเด่นชัย ดอกพอง ลูกหลานของชาวนา นอกจากนี้ ก็ยังมี

โสภา ยอดเกษ แห่งบ้านโคกกว้าง ที่พบสัจธรรมด้วยตนเองว่า....วัวควาย คือ เครื่องผลิตปุ๋ยชั้นยอด 

ที่ถูกละเลยมานาน นอกจากนี้ การเสริมกระบวนการด้วยการจัดเวทีถอดบทเรียน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิด

ให้เกิดการทบทวนทั้งวิธีคิด วิธีทำา ร่วมกัน โดยเฉพาะการวิพากษ์วิธีคิดของแต่ละคน ทำาให้เกิดการ

เรียนรู้ ไม่ย่ำาอยู่กับที่ ไม่งอมืองอเท้า ไม่ยอมจำานน จนนำาไปสู่การเรียนรู้หรือความรู้จากการปฏิบัติ 

(practice - based knowledge or wisdom) ได้อย่างไม่ต้องสงสัยหรือมีคำาถามอีกต่อไปว่าจะทำาได้

หรือไม่ได้ เพราะเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงจากการลงมือปฏิบัติ หรือที่ภาษาพุทธเรียกว่า “ภาวนามย

ปัญญา” ขึ้นแล้ว

• การสร้างเสริมพลังองค์กร - ชุมชน (organizational and/or community empowerment) - 

การทำางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทำาให้เกิดพลังขับเคลื่อนแบบ 360 องศา นำาไปสู่การก่อตั้ง

สถาบันวิจัยของชาวนา ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ชาวนาเป็นเจ้าของ หรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

(sense of belonging) ทำาใหเ้กดิพลงัทวคีณูตอ่เนือ่ง เพราะไดเ้กดิการปรบัเปลีย่นเชงิโครงสรา้งหรอื
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เกิดกลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ ของชุมชน ทำาให้ชาวนารู้สึกว่าตนเองและกลุ่มของตน หรือผู้ร่วมชะตา

กรรมเดียวกัน มีพื้นที่ (space) ของตนเอง ไม่รู้สึกว่าเป็นรองใคร หรือต้องตกอยู่ภายใต้เบี้ยล่างของ

ใคร หรือมีสภาพเป็นได้แค่ “เหยื่อ” ของระบบอีกต่อไป 

• การสร้างเสริมพลังเครือข่าย (networking enlargement/empowerment)  - โดยการเผยแพร่

ข่าวสารต่างๆ ทุกประเภท โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่มีคนเข้าร่วมได้จำากัด (เนื่องจาก 

มงีบประมาณจำากดั) ทางชมุชนจงึใชว้ธิกีารสือ่สารผา่นทางเครือ่งมอืสำาคญัของชมุชน คอื วทิยชุมุชน 

ทำาใหม้ปีระชากรไดร้บัขา่วสารความเคลือ่นไหวตา่งๆ จำานวนมากขึน้อยา่งรวดเรว็ และมคีนตดิตอ่ขอ

เขา้รว่มการขบัเคลือ่นดว้ยจำานวนมากเชน่กนั นอกจากนี ้กย็งัใชว้ธิกีารผนกึกำาลงักบัปราชญช์าวบา้น/

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ อาทิเช่น ดาบวิชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่หลาย

คนเรียกว่า “คนบ้า” เพราะเป็นคนที่แปลกกว่าบุคคลธรรมดาทั่วๆ ไปตรงที่มีการเสียสละ - อุทิศกาย 

ใจ และเวลา โดยการลงมอืทำางานเพือ่สาธารณะหรอืสว่นรวม โดยไมร่อคำาสัง่หรอืทรพัยากรจากใคร 

หรือองค์กรใด โดยทำาการปลูกต้นไม้ริมถนนต่างๆ ตลอดแนวในอำาเภอปรางค์กู่ จนทำาให้เกิดความ

เขียวชอุ่ม ร่มรื่น จนใครๆ ก็แปลกใจ ครูวุฒิ - ครูนอกคอกที่สนใจความอยู่ดีมีสุขของชุมชน ด้วยการ

ลงมอืปฏบิตักิารในไรน่าของตนเองและการฟืน้ฟสูภาพธรรมชาตดิา้นตา่งๆ จนเกดิประสบการณแ์ละ

ความรู้นำามาแบ่งปันกับขบวนการฟื้นฟูชาวนาและชุมชนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันได้มีการ

ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า “มหาวิชชาลัยธรรมชาติ” ร่วมกับดาบวิชัย คุณพ่อทองนาค โมรินทร์ ซึ่งเป็น

ปราชญ์ชาวนาอายุ 80 กว่าปี มีความรู้ด้านต่างๆ อย่างน่าทึ่ง ทั้งกฎหมาย ศาสนา - พระไตรปิฎก 

การเกษตร ประวตัศิาสตร ์และอ.ประมวล ยนืนาน ผูม้ัง่คัง่ดว้ยความรูแ้ละสตปิญัญา ซึง่มคีวามรอบรู้

ทัง้ดา้นภาษา ศาสนา และศลิปวฒันธรรมพืน้ถิน่ เปน็อยา่งด ีสำาหรบัจงัหวดัใกลเ้คยีงทีเ่ครอืขา่ยขยาย

ไปเชื่อมโยงด้วย อาทิเช่น บุรีรัมย์ ยโสธร สำาหรับจังหวัดบุรีรัมย์ บุคคลสำาคัญก็คือ คุณพ่อคำาเดื่อง 

ภาษ ีสำาหรบัจงัหวดัยโสธร ไดต้ดิตอ่เชือ่มโยงกบัอรหนัตช์าวนาวยัหนุม่ ชือ่ คณุแหลมหรอืคณุพลูศกัดิ ์

สมบูรณ์ ที่สามารถพาตนเองออกจากวิกฤต ด้วยการเยียวยาตนเอง และยืนอยู่ได้ด้วยขาของตนเอง

ด้วยเกษตรพอเพียง รวมทั้งยังเชื่อมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และคาด

ว่าในอนาคต จะเกิดการผนึกกำาลังกันกลายเป็นเครือข่ายเพื่อการผลิตและการบริโภคในด้านต่างๆ 

ที่มีพลังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์ข้าวพื้นบ้านร่วมกัน และยังอาจจะนำาไปสู่

การเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่วมกับต่างประเทศได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

โดยสรุป กรอบแนวคิดการทำางานในการสร้างเสริมพลังอำานาจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยประชาชน

บนพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินั้น สามารถสรุปประเด็น แนวคิด และมิติต่างๆ ที่สำาคัญๆ  

ในรูปของแผนภาพที่มีความเชื่อมโยงหรือประสานสอดคล้องกัน ดังนี้คือ 
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6. ผลที่เกิดขึ้นทั้งผลลัพธ์และผลกระทบรวมทั้งผลที่ไม่ได้ตั้งใจ 

ให้เกิดก็เกิด (unintended consequences) 

นอกจากการลดลงของการใช้สารเคมีในแปลงไร่นาสวนผสม นำาไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่าย/ต้นทุน 

การผลิต ตามที่หลายๆ ท่านได้สะท้อนให้ฟัง ณ ที่ประชุมต่างๆ อยู่เสมอๆ (แต่ทั้งนี้ ยังไม่สามารถสรุปตัวเลข

ในภาพรวมได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากทางชุมชน จะทำาการสำารวจข้อมูลนี้ เมื่อชุมชนมีทุนที่จะสามารถดำาเนินการ

ได้) นอกจากนี้ ยังเกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่างๆ ทั้งที่ตั้งใจให้เกิด และไม่ได้ตั้งใจให้เกิด แต่ก็เกิดขึ้น ทั้งใน

เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพมากมาย (ขอ้มลูบางสว่นอา้งองิมาจาก เดน่ชยั ดอกพองและสพุศิ วงศป์ลัง่, 2553) 

ดังต่อไปนี้คือ

• ผลระดับบุคคล - ปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิธีคิด ลงมือทำาด้วยตนเอง เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 

เพราะสามารถมองเห็นผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและครอบครัวของตนได้อย่างชัดเจน คือ ทำาให้มีกิน  

มีอยู่ มีใช้ มีอาหารเต็มบ้าน มีปลาเต็มบ่อ มีข้าวในยุ้งฉาง มีไม้พืชผลนานาพันธุ์ ฯลฯ ซึ่ง พบว่า  

การเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคลที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนี้มีประมาณ 700 - 800 รายเป็น

อย่างต่ำา โดยจะขอยกตัวอย่างแห่งความสำาเร็จมานำาเสนอไว้ ณ ที่นี้ประมาณ 4 - 5 ตัวอย่างด้วยกัน 

โดยพยายามให้มีกรณีตัวอย่างกระจายไปตามตำาบลต่างๆ และเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถบอกเล่า

เรือ่งราวไดอ้ยา่งชดัเจน มองเหน็จดุเปลีย่น หรอืสภาพชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดใ้นระดบัด ีกรณตีวัอยา่ง

ที่เลือกมานำาเสนอ มีดังต่อไปนี้..... 
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สตรทีา่นแรก อาย ุ40 ตน้ๆ มาจากหมูบ่า้นโคกกวา้ง ซึง่เปน็หมูบ่า้นแรกๆ ทีร่เิริม่การทำาสหกรณ์

โรงปุย๋ชวีภาพ ทีช่าวบา้นทัง้หมูบ่า้นมหีุน้สว่นรว่มกนั มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีและประสบผลสำาเรจ็

ด้วยดี สามารถขายได้ตลอดเวลา มีฐานลูกค้าหรือผู้ซื้อขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ในหลายๆ ตำาบล 

และสตรีท่านนี้ก็อยู่ในกลุ่มบริหารจัดการต่างๆ ด้วย และเธอยังชอบทำาการบันทึกชีวิต ความคิด 

และความรู้สึกของตนเองในสมุดบันทึกประจำาวัน จนได้รับรางวัลนักบันทึกดีเด่นมาแล้ว ได้เล่า 

ให้เครือข่ายฯ ฟังสั้นๆ แต่ได้ใจความครบถ้วนว่า... “ปัจจุบันเหมือนมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในบ้าน 

มีทุกอย่างที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ปลา ข่า ตะไคร้ มะกรูด พริก แตงกวา หน่อไม้ไผ่ตง...” 

(โสภา ยอดเกษ, บ้านโคกกว้าง ต.ศรีสะอาด, 14 สิงหาคม 2553) 

ท่านที่สองเป็นสตรี วัยสามสิบตอนปลาย จากบ้านโสน ตำาบลโสน เธอมีสิ่งของบริโภคสารพัน

พร้อมมูล พร้อมทั้งยังมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในบ้านครบถ้วน คือ มีทั้งบ่อปลา โรงเห็ด  

เล้าไก่พื้นเมือง และเล้าหมู และที่สำาคัญคือ มียางนา หรือไม้มรดก (ทั้งที่ปลูกไว้ และที่มีอยู่เดิม

ตามธรรมชาติ) จำานวนมากถึง 100 กว่าต้น และยังมีไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ฝรั่ง ขนุน และยัง

มีรายได้เป็นกอบเป็นกำาจากการเพาะพันธุ์ลูกหมูขายอีกด้วย ดังคำาพูดที่สะท้อนถึงความภูมิใจ 

และความสำาเร็จอันสวยงามดังต่อไปนี้คือ

“ปัจจุบันที่บ้านมีบ่อปลา มีโรงเห็ด ไก่พื้นเมือง หมู ปลาดุก เป็ดตัวผู้ 1 ตัวและเป็ดตัวเมียอีก  

2 ตัว มีไม้ยางนา 90 กว่าต้น โดยใช้วิธีปลูกแซมกับต้นยูคาฯ สำาหรับยางนาธรรมชาติ ก็มีอยู่แล้ว 

10 กว่าต้น ไม้ผล ก็มีมะม่วง ฝรั่ง ขนุน และมีพืชผัก สวนครัวต่างๆ หมู ก็เริ่มเลี้ยงเมื่อปีใหม่ 

เลี้ยงไว้เพื่อเพาะพันธุ์ขายในหมู่บ้าน ตำาบล ขายตัวละ 600 บาท ในหมู่บ้านก็มีคนทำาอยู่  

2 - 3 ราย….” (รัชดาวรรณ ศรีบุญเรือง, บ้านโสน ต.โสน, 14 สิงหาคม 2553) 

ท่านที่สามเป็นสตรีจากตำาบลกันทรารมย์ อายุ 50 ปี ได้สะท้อนให้เห็นว่า คนที่มีความ มุมานะ 

ไม่ยอมแพ้ ทำาให้สามารถมีทุกอย่าง เพราะลงมือเอง ช่วยเหลือตัวเอง โดยมีคำาขวัญประจำาตัวว่า 

“แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำาสอน” ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาการเรียนรู้ในระดับสากลเลยทีเดียว 

ที่กล่าวไว้ในภาษาอังกฤษว่า “Experience is more important than didactic” ช่างเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์จริงๆ เธอได้บอกเล่าเรื่องราวแก่พวกเราอย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้ว่า.....

“ชีวิตดิฉันเริ่มจากเลขศูนย์ ไม่มีอะไรเลย ปี 43 ประสบเคราะห์กรรม สามีมาเดินจากไป แต่ก่อน

กอ็บรมมามาก ทัง้หมอใหอ้บรม ครอูบรม เกษตรใหอ้บรม แตม่าโครงการนี ้ไดม้โีอกาสไปบรุรีมัย ์

ไปโขงเจยีม ปจัจบุนัทัง้ในแปลงนา รมิรัว้ และตามคนันา มทีกุอยา่ง ปลกูใหห้ลากหลายตามคนันา 

ในหนึ่งหลุมก็ปลูกหลายอย่าง มีทั้งกล้วย บวบ อ้อย พืชผักก็มีหลายอย่าง ทั้งต้นหอม พริก เห็ด

ฟาง ทุกอย่างหาพันธุ์เอง เพาะพันธุ์เอง ไม่รอใคร มีอะไรบ้างที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เอง ลงมือ

ทำาเลย และยงัมตีน้เศรษฐหีนา้ใหม ่คอื ยางนา และยงัเลีย้งปลาอกีดว้ย จะทำาไวใ้หเ้ปน็แบบอยา่ง

ที่ดีให้กับลูก” (ประสบ คำายก, บ้านโคกสูง ต.กันทรารมย์, 14 สิงหาคม 2553) 

ท่านที่สี่ เป็นชาย อายุ 31 ปี เล่าอย่างภาคภูมิใจในความสำาเร็จของตนเองในฐานะนักวิจัยชาวนา 

จากการสังเกต เขาเป็นคนที่ใช้คำาว่า “นักวิจัยชาวนา” สำาหรับเรียกตัวเองได้อย่างสนิทปาก ต่าง

จากคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน เขาเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างเห็นได้
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ชัดเจนเช่นกัน และที่สำาคัญคือ เขากล้าทำาการทดลองในแปลงนาของตนเอง ด้วยการคิดรูปแบบ

วิธีการทดลองด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในวิถีการผลิตแบบใหม่ ทำาให้เขาสามารถฝ่าฟัน

อุปสรรคต่างๆ มายืน ณ จุดปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิม เขาเคยบอกว่า เขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย ในวัน

นี้เขาเปลี่ยนไปมาก มีความมั่นใจมากขึ้น และใบหน้ายิ้มแย้ม ฉายแววตาที่เปี่ยมสุข ดังคำาพูด 

ต่อไปนี้....

“ผมจบ ม.6 ผมอบรมไม่นาน ไม่กี่ครั้ง ก็ทดลองทำาเลย ทำาทุกอย่าง ปลูกทุกอย่าง หนึ่งหลุมลง

หลายอย่าง ปลูกหลายอย่าง เพื่อนบ้านมาขอกินก็ได้ พวกเขากล้ามาเก็บกิน เพราะรู้ว่าไม่ได้ใส่

สารเคมใีดๆ ผมเรยีนรูว้า่ การเปน็นกัวจิยัชาวนา จะตอ้งรูจ้กัสงัเกต ผมกใ็ชว้ธิสีงัเกตสิง่ทีผ่มปลกู 

เช่น มะละกอ ที่บ้านผม ไม่ออกลูก ผมก็เพิ่งทราบว่า มันเป็นมะละกอตัวผู้ ผมมีที่นาทั้งหมด  

5 ไร่ ที่สวนรอบบ้านอีก 1 ไร่กว่า ซึ่งปัจจุบันปลูกพืชผักไว้กิน มีทั้งถั่ว โหระพา ผักปัง บวบ 

ถัว่ฝกัยาว ปลกูเหด็ขอนและยงัปลกูมนัไวข้ายไดด้ว้ย คราวทีแ่ลว้กข็ายไดเ้งนิมา 4,000 กวา่บาท 

สำาหรับที่นา ผมแบ่งเป็น 2 ส่วน ทำานาโดยใช้วิธีการทดลองต่างกัน โดยมีคันนาสูงกั้นกลาง บน

คันนา ผมปลูกมันไว้ด้วย แปลงนาด้านขวามือ ผมใช้วิธีปลูกแบบเดิม แต่แปลงซ้ายมือ ใช้วิธีใหม่ 

โดยการหวา่น ไถกลบตอซงัขา้ว โดยไมม่กีารใชปุ้ย๋เคม ีผม พบวา่ ผลผลติมนัไมไ่ดแ้ตกตา่งกนัแต่

อยา่งใด แลว้ทำาไมเราจะไมท่ำาการเกษตรทีม่ผีลดตีอ่สขุภาพของเรา ปจัจบุนัผมรูส้กึภมูใิจมาก.....” 

(ภาสกรณ์ แหวนวง หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่าเสือเพิก บ้านหนองไฮ ต.กันทรารมย์, 14 สิงหาคม 

2553) 

• ผลระดับครอบครัว/ครัวเรือน - เกิดการลดลงของรายจ่ายด้านต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อปุ๋ยเคมี 

สารเคมีต่างๆ ลดลง เนื่องจากสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ได้เองในครัวเรือน และเข้ามาทดแทนปุ๋ย

เคมีได้อย่างดี ซึ่งปัจจุบัน พบว่า มีครัวเรือนที่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง จำานวนมากถึง 220  

ครัวเรือน กระจายอยู่ตามตำาบลต่างๆ สำาหรับครัวเรือนที่มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ 

และ/หรือมีสัดส่วนของการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าการผลิตแบบสารเคมีนั้น ปัจจุบันพบว่า 

มีอยู่ประมาณ 140 ครัวเรือน (หมายถึง ครัวเรือนท่ีมีการแบ่งแปลงท่ีดินในการทำาการเกษตร โดยเฉพาะ 

ในกรณีที่ยังไม่มั่นใจในผลผลิตด้วยการผลิตแบบวิถีอินทรีย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ยังคงมีการใช ้

สารเคมีอยู่บ้าง หรืออาจคิดเป็นสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง หรือหนึ่งในสามของที่ดินที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด 

ของแต่ละครัวเรือน เป็นต้น) นอกจากนี้ ยัง พบว่า ครัวเรือนต่างๆ เหล่านี้มีผลผลิตต่างๆ เพิ่มขึ้น  

มสีิง่จำาเปน็สำาหรบับรโิภคในครวัเรอืนพอเพยีงมากขึน้ เชน่ ผกั ปลา ขา้ว สขุภาพของคนในครอบครวั

ดีข้ึน มีคนหนุ่มสาวท่ีได้รับการศึกษา/จบการศึกษาระดับสูง เดินทางกลับมาบ้าน มาเข้าร่วมกระบวนการ  

มาช่วยครอบครัว/ครัวเรือน หรือกลับมาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินเกิดของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่าง

เช่น คุณอุฤทธิ์ เหล่าแด ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้นำาและผู้ใหญ่บ้านด้วย นอกจากนี้ ในหลายๆ 

กรณ ีพบวา่ ทำาใหก้ารทำาไรน่าสวนผสม มคีวามเปน็ไปได ้เพราะมแีรงงานเพิม่ขึน้ ไมต่อ้งจา้งแรงงาน 

ทำาใหท้ีด่นิไดร้บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งคุม้คา่เตม็ที ่ปจัจบุนั พบวา่ ครวัเรอืนทีส่ามารถทำา “การเกษตร

แบบผสมผสาน” หรือ“ไร่นาสวนผสม” ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เต็มรูปแบบซึ่งที่อำาเภอขุขันธ์และอำาเภอ

ปรางค์กู่ มักเรียกกันว่า “สวนนาป่า” นั้น พบว่า มีมากถึงจำานวน 22 ครัวเรือน และยังสามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีต่อครัวเรือนใกล้เคียง หรือคนอื่นๆ ในชุมชน - ละแวกบ้านได้อีกด้วย
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• ผลระดับกลุ่ม/องค์กร - ได้เกิดกลุ่ม - องค์กรต่างๆ จำานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งได้

เรียนรู้การทำาปุ๋ยชีวภาพจากหลายๆ ช่องทางด้วยกัน เช่น การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมหรือเริ่มต้น

ดำาเนินการที่บ้านโคกกว้าง ตำาบลศรีสะอาด แล้วขยายตัวออกไป ผ่านการจัดการดูงาน การสาธิตใน

ระดบัหมูบ่า้น การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากสือ่ตา่งๆ และยงัเกดิกลุม่ความสนใจตา่งๆ ทีน่ำาไปสูก่ารผลติ

เพื่ออยู่เพื่อกิน และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนๆ เช่น ความพยายามของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิต ต.ตาอุด ที่ได้รับการรื้อฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในช่วงปี 2550 (มีไชยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เป็นหัว

เรอืใหญ)่ กค็อื การสรา้งทางเลอืกทีห่ลากหลาย ทัง้การผลติอาหารหมเูพือ่ขายและเพือ่ใชใ้นครวัเรอืน 

การเลี้ยงหมูหลุม การมีคอกผสมพันธุ์ การเลี้ยงจี้งหรีด กบ ปลาต่างๆ และการจัดทำาโรงสีของกลุ่ม 

ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 53 ครัวเรือน (จากเดิมมีเพียง 24 ครัวเรือน) จากท้ังหมดจำานวน 175 ครัวเรือน  

ซึ่งจะต้องขยายต่อไป และมีการลงหุ้นกันคนละ 1,500 บาทต่อปี 

• ผลระดับชุมชน - หมู่บ้าน - เกิดกระบวนการเคลื่อนไหว ความตื่นตัว ความกระตือรือร้น สำานึก

รกับา้นเกดิ รกัถิน่ฐานของตนเอง และสิง่แวดลอ้มทางสงัคม - วฒันธรรมทีด่ขีึน้ เพราะมคีวามรว่มมอื

ร่วมใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ผู้สูงอายุมีบทบาท ได้รับการให้คุณค่าและ 

การดูแลด้านต่างๆ มากขึ้น เกิดกลุ่ม - องค์กรต่างๆ ระดับชุมชน - หมู่บ้าน - ตำาบล โดยเฉพาะกลุ่ม

สร้างรายได้จากการทำาปุ๋ยชีวภาพจำาหน่าย ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านลำาภู  

1 กลุ่ม กลุ่มตำาบลตาอุด 1 กลุ่ม และกลุ่มตำาบลห้วยติ๊กชู อำาเภอภูสิงห์ (ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายของ 

โครงการ ฯ) อีกจำานวนหนึ่งกลุ่ม สำาหรับหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมด ณ ปัจจุบันมีจำานวน

ประมาณ 130 หมู่บ้าน กระจายไปในตำาบลต่างๆ ทั้งหมด 19 ตำาบลในอำาเภอขุขันธ์ และปัจจุบัน

ยังขยายไปสู่ตำาบลในอำาเภออื่นๆ อีกด้วย 

• ผลระดบัตำาบล - อำาเภอ - มคีรวัเรอืนไดร้บัประโยชนร์วมกนัไมต่่ำากวา่ 1,000 ครวัเรอืน (จากตวัเลข

เริ่มต้นเพียงแค่ 300 ครัวเรือน) สำาหรับจำานวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

มีไม่ต่ำากว่า 10,000 - 15,000 คน และจะส่งผลสะเทือนต่อเนื่องต่อไปอีกไม่ต่ำากว่า 30,000 -  

50,000 คน ในเวลาอีกไม่เกินหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ นอกจากนี้ ยังเกิดความร่วมมือและการเรียน

รู้ร่วมกันข้ามตำาบล ข้ามอำาเภอ เกิดความรู้จักกัน ไว้วางใจกัน เกิดพลังร่วมระดับตำาบลและอำาเภอ 

เกิดโรงปุ๋ยชีวภาพขึ้นจำานวนมาก มีต้นไม้ประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 6,000 - 20,000 ต้น  

โดยเฉพาะ ยางนา และพะยูง ปัจจุบัน พบว่า ชาวนาจากอำาเภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่เข้ามาร่วม

กระบวนการและได้รับคุณประโยชน์ต่างๆ ร่วมด้วยมีอีกประมาณ 6 - 7 อำาเภอ ได้แก่ จาก อ.ภูสิงห์ 

อ.ไพรบึง อ.ปรางค์กู่ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญ อ.เมือง และอ.กันทรารมย์ เป็นต้น

• ผลระดับจังหวัด - เกิดตัวอย่างที่ดีในการทำางาน/การแก้ไขปัญหาของชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ 

อย่างเป็นองค์รวมในระดับอำาเภอ และในระดับจังหวัด รวมทั้งเกิดนักวิจัยชาวนา ปราชญ์ชาวบ้าน  

ผู้อาวุโสท่ีสามารถทำาการวิจัยในไร่นาของตนเองได้ในระดับดีหรือโดดเด่น หรือมีการพัฒนาองค์ความรู้ 

ต่างๆ บนฐานของการปฏิบัติของตนเองอย่างเข้มข้น (practice - based research) ไม่ต่ำากว่า  

10 คนในปจัจบุนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นายควร แปน้จนัทร ์นายฮติ ปรอืปรกั นางนาร ีบา้นลำาภ ูนาย

สงัคม นอ้ยสงวน นางประสบ คำายก นางโสภา ยอดเกษ รวมทัง้ คณุพอ่ทองนาค โมรนิทร ์อ.ประมวล 
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ยืนนาน คุณพ่อไสว พลหาญ คุณไชยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคุณครรชิต เทศขันธ์ โดยที่ท่านเหล่านี้ จะ

กลายเป็นผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างมีพลังต่อไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ด้านความรู้และทักษะ การใช้ชีวิต ความเชื่อมั่นในพลังของชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อการ

เปลีย่นแปลงในระดบัมหภาคไดม้ากขึน้ในโอกาสตอ่ไป ซึง่หมายถงึทัง้ดา้นการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม

ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม - วัฒนธรรม หรือความสัมพันธ์ของผู้คน การสร้างเสริมเพิ่มพูน

ทนุทางสงัคมและทนุทางวฒันธรรมใหก้บัจงัหวดัศรสีะเกษ นอกจากนี ้ในกระบวนการทำางานรว่มกนั 

ยงัไดพ้บดว้ยวา่ จงัหวดัศรสีะเกษหรอือำาเภอขขุนัธน์ัน้ มบีคุคลทีเ่ปน็ผูน้ำาทีม่ศีกัยภาพอยูเ่ปน็จำานวน

มาก ทั้งผู้นำาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ ครู พระ นักพัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อบต. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ฯลฯ รวมกันไม่ต่ำากว่า 60 คน นอกจากนี้ 

ยังพบด้วยว่า ข้าราชการหรือหน่วยงานในระดับจังหวัดให้ความสนใจกับชุมชนมากขึ้น โดยมีความ

พยายามในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนมากขึ้นหรือเร็วขึ้น

อย่างมองเห็นได้ชัดเจน

• ผลระดับประเทศ/สังคมส่วนรวม - สามารถนำาไปใช้ในการยกตัวอย่าง/เป็นกรณีตัวอย่างการปรับ

เปลี่ยนวิธีคิดของปัจเจกบุคคล และกลุ่มที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ  

สิง่แวดลอ้มทางเศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มทางสงัคม - วฒันธรรมอยา่งมคีวามเชือ่มโยงกนั โดยชมุชน 

ของชุมชน และเพื่อชุมชน ซึ่งทำาให้ชุมชนอื่นๆ หรือสังคมโดยส่วนรวมได้รับอานิสงส์ด้วย ทำาให้เกิด

แรงบันดาลใจ มองเห็นทางออกของปัญหาและการลงมือดำาเนินการร่วมกัน โดยเชื่อมั่นในพลังของ

ตนเอง - กลุม่ของตน มากกวา่การรอความหวงัหรอืการชว่ยเหลอืจากอศัวนิมา้ขาวหรอืจากหนว่ยงาน

ต่างๆ อย่างลมๆ แล้งๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันทำาให้สังคมดีขึ้นได้ในพริบตา เพียงแค่เราเริ่มต้นที่การ

เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยน้ำามือของตัวเราเอง ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่พูดดี หรือดีแต่พูด แต่ที่แท้ก็มุ่ง

กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน จนในที่สุดสังคมก็อยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีใครยอมเริ่มที่การเปลี่ยนแปลง

ตนเอง ดงันัน้ สงัคมนา่จะไดร้บัอานสิงสอ์นัแรงกลา้จากอำาเภอขขุนัธ ์ศรสีะเกษ และนีค่อื พลงัอำานาจ

ของยอดแห่งตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเราก็ว่าได้ (the examplar of social  

transformation) 

ด้านปัญหา - อุปสรรคที่ทำาให้เป้าหมายบางประการของชุมชนยังไม่บรรลุความไม่สำาเร็จ มากดัง

ที่ต้องการ พบว่า ก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะปัญหา - อุปสรรคในระดับโครงสร้างสังคม ซึ่งก็คือ ความแตกแยก

ทางการเมืองของประเทศที่ดำาเนินมาหรือดำารงอยู่มาเป็นเวลานาน และในช่วงระยะหลังๆ ยิ่งมีความรุนแรง 

เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบทำาให้เกิดความแตกแยกในระดับครอบครัว/ครัวเรือน ในหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ 

ในทกุหวัระแหง ซึง่ทีอ่ำาเภอขขุนัธน์ีก้เ็ชน่กนั ดงัทีแ่กนขบัเคลือ่นหลกับางทา่นไดส้ะทอ้นใหฟ้งัวา่.... “การทำางาน

ของกลุม่ยงัมแีรงตา้นอยูบ่า้ง บางทกีถ็กูหาวา่เปน็คอมฯ แตพ่วกเรากน็ำาเอาคำาสบประมาทเหยยีดหยามมาเปน็ 

กำาลังใจ ผลงานของเราทางหน่วยงานราชการก็มองเห็น แต่สิ่งที่สำาคัญคือ ยังมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอยู่ 

การเมืองทำาให้ชุมชนแตกแยก” (ผู้นำาคนหนึ่งของกลุ่ม ฯ, 14 สิงหาคม 2553) 
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ดังนั้น จึง พบว่า ...กิจกรรมหลายๆ อย่างที่พยายามดำาเนินการในรูปของกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตฯ พบว่า ผู้นำาอย่างเป็นทางการและชาวบ้านอีกจำานวนหนึ่งยังไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างเต็มที่ เพราะ

ประเด็นทางการเมืองที่ว่าด้วยเรื่อง “สี” หรือยังมีการแบ่งแยกกันอยู่ในหลายๆ ระดับ ทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับ

ตำาบล ระดบัอำาเภอและระดบัจงัหวดั อยา่งมองเหน็ไดช้ดัเจน และนีค่อื อปุสรรคทีใ่หญห่ลวงทีส่ดุของการพฒันา

ที่นำาโดยประชาชนหรือชุมชน เพราะยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการถูกครอบงำา โดยเฉพาะการครอบงำาหรือ 

บ่วงกรรมจากนักการเมือง ที่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองภายใต้ “การอาสามาพัฒนาชาติ” ผ่านระบบการ

เลือกตั้ง ที่มีแต่ช่องโหว่ แต่ก็ดูเหมือนว่า สังคมยังไม่มีทางออกเกี่ยวกับระบบการปกครองที่เรียกกันอย่าง 

สวยหรูว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) ที่นับวันมีความดุเดือดรุนแรง แก่งแย่งกันเพื่อขึ้นไปอยู่ตรงจุดที่

สามารถกอบโกยผลประโยชน์ได้อย่างสบาย โดยมีคำาว่า “การเป็นผู้แทนประชาชน” เป็นตัวค้ำาประกัน 

แต่เมื่อหันมาดูความเป็นจริงของชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นฝ่ายที่จำาเป็นต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง  

(เพราะมกีฎหมายบงัคบั) กลบัไมพ่บรอ่งรอยของการเพิม่พนูคณุภาพชวีติทดีขีึน้ตามคำาโฆษณา (กอ่นไดร้บัการ

เลือกตั้ง) มิหนำาซ้ำายังสร้าง “มายาคติแห่งการพัฒนา’” (development myth) ขึ้นมาบดบังความเป็นจริงต่างๆ  

จนชาวนา - ชาวบ้านเกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะต้องขึ้นต่อระบบ - โครงสร้างต่างๆ ที่กดลงมาเป็นชั้นๆ  

จนกระท่ังชาวนาจำานวนมากต้องหลังหักไปตามๆ กัน ตามการวิเคราะห์ปัญหา ท่ีเสนอไว้ข้างต้นและการวิเคราะห์ 

ของอานนัท ์กาญจนพนัธุ ์(อา้งแลว้) ไมว่า่จะเปน็รฐับาลยคุไหน มชีือ่วา่อะไร มาดว้ยคำาโฆษณาเลอเลศิสวยหรู

ปานใด เปน็ฝา่ยไพร ่หรอืฝา่ยอำามาตยก์ต็าม และเมือ่ชาวบา้น - ชาวนาตอ้งการพึง่พาตนเองโดยการรือ้ฟืน้คนืชพี

องคาพยพทั้งหมดในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และที่เป็นของชุมชนเอง ก็กลับหนีไม่พ้นบ่วงกรรมที่ 

นักการเมืองหรือนักเลือกตั้งทั้งหลายมักหยิบยื่นเข้ามาให้อีก 

ดงันัน้ เสน้ทางการพฒันาโดยประชาชนของอำาเภอขขุนัธ ์ภายใตค้วามไมแ่นน่อนของระบบทางการเมอืง

การปกครองของประเทศไทย และการติดกับดักสิ่งที่เรียกขานกันอย่างติดปาก แต่ไม่เข้าใจแท้จริงว่าระบบ  

“ประชาธปิไตย” ซึง่กย็งัไมช่ดัเจนวา่ จะเปน็ประชาธปิไตยแบบใด จะเถรตรง หรอืจะประยกุต ์หรอืจะผสมผสาน

ระหว่าง...ประชาธิปไตยแบบสังคม (social democracy) หรือประชาธิปไตยเสรี (liberal democracy)  

หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) หรือประชาธิปไตยทางตรง (direct  

democracy) หรือประชาธิปไตยแบบถกแถลง (deliberative democracy) หรือจะย่ำาอยู่แค่การเป็น ระบบ

ประชาธิปไตยแบบตัวแทนจอมปลอม (disguised representative democracy) หรือยังต้องการติดกับดัก 

อยู่กับระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliamentary democracy) ที่มีเพียงคนจำานวนหนึ่งที่เข้าถึง และ 

ติดใจกับการเสพ “ความสำาราญของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ลอกเลียนแบบมา โดยขาดการเรียนรู้ 

การปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไปในโลกยคุสมยัปจัจบุนั” จนกลายเปน็ความเคยชนิ 

หรือเรียกว่า “การเสพติดทางการเมืองและอำานาจเชิงลบ” จนโงหัวไม่ขึ้น 

เส้นทางการพัฒนาของชาวนา โดยชาวนา เพื่อชาวนา หรือการพัฒนาโดยประชาชนเป็นฝ่ายนำานั้น  

จะเป็นเช่นไรต่อไปในอนาคต บทเรียนที่รอการพิสูจน์ โดยตัวของชาวนา ชุมชน และสังคม ยังรออยู่ข้างหน้า  

จึงจะใคร่ขอเชิญผู้สนใจ หรือนักวิชาการเพื่อสังคม จงมาร่วมกันแสวงหาคำาตอบร่วมกันบนฐานของการปฏิบัติ

และข้อมูลชีวิตประจำาวัน มากกว่าที่จะปล่อยให้สังคมดำาเนินไปอย่างเสียศูนย์ ไร้ความสมดุล และอาจพังครืน

ลงมาในวันข้างหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากความไม่แยแส/ไม่ใยดีของนักวิชาการ หรือปัญญาชนไทย  
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ที่นับวันจะอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงอันเจ็บปวดของประเทศชาติและชุมชนไทยมากขึ้นทุกที หรือดังที่ 

เบน แอนเดอร์สัน ได้ตั้งคำาถามไว้ว่า...ทำาไมบทบาทของปัญญาชนสาธารณะในเมืองไทยจึงเสื่อมถอยลง  

(เบน แอนเดอร์สัน, 2553) 

7. สรุปและอภิปรายผล

การทำางานร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นำาทางจิตวิญญาณ/ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้ง ผู้นำาซึ่ง

เป็นลูกหลานของชาวบ้าน - ชาวนาในชุมชน แต่มีการศึกษาและมีจิตสำานึกรักบ้านเกิดและชุมชนของตนเอง  

โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากทมีงานวชิาการ ทัง้ในทอ้งถิน่ (โดยมแีกนนำาหลกัคอืคณุพอ่หรอืครบูา คำาเดือ่ง ภาษ ี

จากสถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย จังหวัดบุรีรัมย์) และจากกรุงเทพมหานคร - นครปฐม (สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิชาการอิสระ) ถือได้ว่าเป็นการทำางานแบบสามประสาน คือ ชาวบ้าน - 

ชมุชน หนว่ยงานวชิาการ/นกัวชิาการทีป่รบักระบวนทศันแ์ลว้ และผูน้ำาทางจติวญิญาณ/บคุคลตวัอยา่ง/ปราชญ์

ชาวบ้าน ได้ทำาให้เกิดการเคลื่อนตัวของชุมชน โดยไม่ต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปมากมายแต่ประการใด 

แต่การอัดฉีดที่สำาคัญยิ่ง กลับกลายเป็นเรื่องของวิธีคิด วิธีมองปัญหา และการมองเห็นความสำาคัญของ

ตนเองในการเปลีย่นแปลงสิง่ทีเ่ปน็อยู ่มากกวา่ทีจ่ะรอคอยความหวงัแบบลมๆ แลง้ๆ จากหนว่ยงานใดๆ หรอื

จากอัศวินม้าขาวคนใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอัดฉีดพลังต่างๆ ทั้งพลังกาย ใจ ความรู้ สติปัญญา พลัง

ของปัจเจกบุคคล พลังของกลุ่ม - องค์กร พลังของครอบครัว และพลังของชุมชน ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้

ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหน แต่เป็นพลังที่มีอยู่แล้วในตัวคนแต่ละคน และในชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกัน เพียงแต่

อาศัยเงื่อนไขของการจัดการ การจัดกระบวนการที่ถูกต้อง การสร้างความตระหนักรู้ในระดับจิตสำานึก และ

การทำาให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกันในทิศทางที่ถูกต้อง หรือการแปรพลังเชิงบวกให้กลายเป็นพลังร่วม 

(collective action) หรือพลังทวีคูณ (synergy) จนนำาไปสู่การเขยื้อนภูเขาแห่งความยากลำาบากหรือปัญหา

ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน และดูเหมือนไร้ทางออก ให้เกิดเป็นจริงได้ 

การเสริมพลังอำานาจเชิงบวกของชุมชนหรือชาวนา ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ที่สนใจปัญหาและการแก้ไข

ปญัหาของชมุชน หรอืกลุม่คนทีเ่สยีเปรยีบในสงัคมเปน็หลกั หรอืเปน็แกน่แกน จนนำาไปสูภ่มูปิญัญา หรอืความ

รู้บนฐานของการปฏิบัติ (practice - based knowledge) ที่สามารถฟื้นคืนสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ผู้คนมีความ

สุข เกิดความสำาเร็จที่สร้างมากับมือตนเองได้เพิ่มมากขึ้น (ถึงแม้จะยังมีความแตกต่างกันในระดับความสำาเร็จ 

ไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน หรือในระดับตำาบล ก็ตาม) แต่ก็นับเป็น

คุณูปการของการผสมผสานหรือการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกันบนฐานของการเรียนรู้และ

การเกบ็เกีย่วขอ้มลูเชงิประจกัษท์ีเ่กดิขึน้อยา่งมากมายทา่มกลางการขบัเคลือ่น/การทำางาน ไมว่า่จะเปน็แนวคดิ

และทฤษฎผีูก้ระทำาการ - โครงสรา้ง (Actor - Structure Interaction) แนวคดิการพฒันาโดยมปีระชาชนเปน็ผูน้ำา 

(people - led development) แนวคิดการทำาให้การพัฒนาหรือการสร้างความรู้กลายเป็นเรื่องของประชาชน 

หรือคนในท้องถิ่น (the indigenization of development and knowledge) แนวคิดเรื่องอำานาจและความรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแห่งการปฏิบัติ แนวคิดและทฤษฎีการ 

กระทำาการเชิงการสื่อสาร ฯลฯ 
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ผู้เขียนเห็นว่า ตามที่อริสโตเติ้ล ปิแอร์ บูดิเยร์ มิเชล ฟูโก้ เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส และเบ๊นท์ ฟูเบียร์  

ได้กล่าวไว้นั้น ช่างเป็นสิ่งที่มีความประสานสอดคล้องกันกับหลักปรัชญาของศาสนาพุทธ ที่ว่าด้วย การรู้แจ้ง

เห็นจริงบนฐานของการปฏิบัติ หรือการภาวนา (ภาวนามยปัญญา) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการวิจัย โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ การวจิยัเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพชวีติของคนในสงัคมใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสนัตสิขุมากขึน้

นั้น น่าจะเป็นการวิจัยแนวใหม่ที่หันมาเน้นไปที่การปฏิบัติหรือการกระทำาการต่างๆ ให้มากขึ้น (practice or 

action - based research) ซึ่งสิ่งนี้ น่าจะช่วยทำาให้วงการสังคมศาสตร์ในประเทศไทย มีคุณูปการหรือมีความ

หมายต่อการทำาให้สังคมมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือมีบทบาทมากขึ้น 

เนื่องจากประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่ยังมีกลุ่มผู้คนที่เสียเปรียบ ประสบกับภาวะยากลำาบากใน 

การดำารงชีวิตในสังคมของเราอีกเป็นจำานวนมาก และมีความแตกต่างหลากหลายของลักษณะปัญหา ที่ยังคง

กระจดักระจายกนัอยูท่ัว่ไปในทกุหวัระแหงของสงัคม และจดุนีเ้องทีท่ำาใหส้งัคมไทยยงัขาดความสนัตสิขุ ปจัจบุนั 

คนมีความเครียด และพร้อมจะฆ่าตัวตาย หรือฆ่าฟันกันตายได้ตลอดเวลา (ท่านสามารถอ่าน และ/หรือประมวล -  

วิเคราะห์ - สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้จากข่าวสารในแต่ละวัน - daily life or daily activities ด้วยวิธีการแบบ 

Ethnomethodology) (Garfinkel, 1967) 

บทความนี้จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำาให้ผู้อ่าน หรือผู้เกี่ยวข้องเกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งเน้นไป

ที่การแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาที่สังคมของเราเผชิญอยู่ร่วมกันบนฐานของการปฏิบัติและการเรียนรู้ 

หรอืการสรา้งความรูจ้ากการปฏบิตั ิและการวจิยัตวัตนและความรูส้กึของแตล่ะคนใหม้ากขึน้ กอ่นทีเ่ราจะกา้ว

ไปวิจัยคนอื่นๆ หรือปัญหาของสังคม เพราะผู้เขียนก็ได้วิจัยตัวตนและงานของตนในช่วงที่ผ่านๆ มาจน พบว่า 

เราในฐานะนักวิจัย แท้ที่จริง ก็คือ ผู้กระทำาการ (Actor) ที่สามารถสร้างผลสะเทือนในเชิงโครงสร้างของสังคม

บนฐานของความรู้ได้มากพอสมควรทีเดียว 

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณทีมงานโครงการฯ ทุกท่าน ได้แก่ เด่นชัย ดอกพอง (เภสัชกร โรงพยาบาลขุขันธ์

ศรีสะเกษ) อารี บุตรสอน (นักวิชาการสาธารณสุขอำาเภอขุขันธ์) มารศรี ยกเต้ง (นักวิจัยอิสระ) ปกรณ์  

สุวรรณประภา (วิทยากรกระบวนการ) จิตรานนท์ นนทเบญจวรรณ (ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ) วีรญา เดชเฟื่อง  

(ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ) และศิริอาภา อร่ามเรือง (เลขานุการ/ประสานงาน) นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบคุณ 

ปราชญช์าวบา้น ผูน้ำาชมุชน และประชาชนในอำาเภอขขุนัธท์กุทา่นทีเ่ขา้มารว่มขบวนการขบัเคลือ่น เพือ่ปรบัปรงุ 

คุณภาพชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนเกิดความสำาเร็จที่น่าชื่นชม 
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บทคัดย่อ

จากการแพรห่ลายของเกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงในหมูเ่ดก็และเยาวชนไทยในปจัจบุนัและขา่วเหตกุารณค์วามรนุแรง
ของเด็กและเยาวชนที่ถูกนำามาโยงกับเกมคอมพิวเตอร์ ทำาให้เกิดข้อคำาถามที่ว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงทำาให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือไม่ จากการทบทวนงานวิจัยทั้งในเชิงทดลอง สังเกต และสำารวจที่ผ่านมายังให้ผลการศึกษา
ที่หลากหลาย บางงานวิจัย พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงทำาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ในขณะที่บางงาน
วจิยักลบัไมพ่บความสมัพนัธข์องเกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงตอ่พฤตกิรรมกา้วรา้วแตอ่ยา่งใด งานวจิยัสว่นใหญย่งัมขีอ้บกพรอ่ง
ในเรื่องของการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวและลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดลอง อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มี
เนื้อหารุนแรงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในระยะสั้น ดังนั้นการควบคุมเนื้อหาของเกมและการจัดสรรเวลาการเล่นเกม
จะช่วยลดผลกระทบทางลบของเกมคอมพิวเตอร์ลง รวมทั้งควรให้มีการจัดเวทีความรู้เรื่องเกมคอมพิวเตอร์ระหว่างพ่อแม่ ครู และ
เพื่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันหาทางออกที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

Abstract

The widespread popularity of violent computer games, combined with the rising prevalence of delinquent 
behavior among Thai children and youth, raises the question: “Do violent computer games influence the level of 
aggressive behavior in children and youth?” Exiting experimental, observational, and survey researches provide  
different conclusions. Some studies indicate a significant relationship, with violent computer games influencing  
aggressive behavior in children and youth, while some studies did not find any relationship. But many of the previous 
studies contain weak points, including invalid aggressive behavior measurement and imperfect assessment of the 
characteristics of violent computer games. It can be concluded that violent computer games can influence aggressive 
behavior in the short term. Therefore, controlling the content of computer games content and limiting the time for 
playing these games may reduce the negative effect of computer games on children and youth. Also, it is necessary 
to create public forums for discussion of computer games among parents, teachers, and peers in order to learn and 
find better solutions for Thai children and youth. 

1 นักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทนำา

เกมคอมพิวเตอร์ถือเป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งที่กำาลังได้รับความนิยมสูงขึ้นในปัจจุบัน เมื่อโลกก้าว 

เข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างชัดเจนเกมคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่เหล่าเด็กและเยาวชนทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะ

เข้าไปสัมผัส และเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วก็เกิดอาการติดใจอย่างถอนตัวได้ยากยิ่ง เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 

มีเนื้อหาที่หลากหลายมาก บางเกมมีลักษณะที่สร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เกมคอมพิวเตอร์ 

บางประเภทน้ันอยู่ในข่ายท่ีไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะในแง่ของโครงสร้างเกม แนวคิดของเกม วิธีการเล่น หรือส่ิงต่างๆ  

ที่แสดงออกมาในเกม และลักษณะ “รุนแรง - ป่าเถื่อน - ลามก” ซึ่งกำาลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

เกมคอมพวิเตอรไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจำาวนัของเดก็และเยาวชนไทยในปจัจบุนั ดงัจะเหน็ไดจ้าก

ข้อมูลสถิติและผลสำารวจต่างๆ ปัจจุบันมีร้านเกมที่จดทะเบียนกับสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

จำานวนกว่า 42,853 ร้านค้า โดยร้อยละ 20 อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (มติชนออนไลน์, 2553) การผุดขึ้น

ของรา้นอนิเตอรเ์นต็และเกมจำานวนมาก เปน็การเพิม่โอกาสในการเขา้ถงึเกมคอมพวิเตอรข์องเดก็และเยาวชน

มากขึ้น จำานวนเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงก็มีจำานวนมากและความถี่ในการเล่น

เกมคอมพิวเตอร์บ่อยครั้ง สำานักวิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบุว่า เด็กและเยาวชนไทยอายุ 

10 - 24 ป ีในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลชอบเลน่เกมตอ่สูถ้งึรอ้ยละ 53 ซึง่เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 40 ในป ี2548 

และร้อยละ 24 ของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเล่นเกมทุกวัน มีระยะเวลาการเล่น 3 ชั่วโมงต่อครั้ง และ 

มีค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมเฉลี่ย 537 บาทต่อเดือน (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2550) นอกจากนี้โครงการ Child 

Watch พบว่า เด็กและเยาวชนไทยที่ “ล่องลอย” อยู่ตามร้านเกม ผับ และคอสะพาน ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสาม  

มีจำานวนนับแสนคน (สสส., 2553) ผลสำารวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย 

ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

บ่อยครั้งที่สาเหตุของความรุนแรงถูกนำามาเชื่อมโยงกับ “เกมคอมพิวเตอร์” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเห็น

ได้จากข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตามสื่อต่างๆ ในไทย ซึ่งพาดหัวข่าวในลักษณะที่เจาะจง

ว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนผู้กระทำาผิดอย่างเด่นชัด เช่น  

ข่าว “เด็กไทยเลียนแบบ GTA ฆ่าแท็กซี่” “เด็กป.4 ทำาร้ายเพื่อน อ้างอีกเลียนแบบเกม” “พ่อด่าติดเกม - ฆ่าตัว 

ป.6 ดิ่งตึก หน้าแถวเคารพธง” 

จากการแพร่หลายของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงในหมู่เด็กและเยาวชนไทยปัจจุบัน และ 

ข่าวความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยท่ีถูกเช่ือมโยงกับเกมคอมพิวเตอร์น้ัน นำามาสู่ข้อคำาถามว่าการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจริงหรือไม่ มีงานวิจัยจำานวนมาก

สนับสนุนสมมุติฐานท่ีว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงจะเป็นการเพ่ิมความก้าวร้าวให้กับเด็ก 

และเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนจะนำาเอาความรุนแรงของเกมคอมพิวเตอร์มาเป็นต้นแบบในการแสดงออก

พฤติกรรมทางลบ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยอีกจำานวนหน่ึงกลับค้นพบว่า เกมคอมพิวเตอร์แทบจะไม่มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนเลย Ferguson, et al., (2010) ได้สำารวจเด็กและเยาวชนใน

ประเทศเม็กซิโก พบว่า แม้กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 40 เล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรง แต่มีกลุ่มตัวอย่าง

เพียงร้อยละ 7 เท่าน้ันท่ีแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา นักวิจัยบางส่วนกลับช้ีให้เห็นถึงข้อดีของการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงว่าเป็นการระบายความเครียดและทำาให้เด็กฉลาดข้ึน (Kutner, Olson & Johnson, 

2008) 
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จากความเชื่อที่ว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะเป็นการเพิ่มความก้าวร้าวให้กับเด็กและ

เยาวชนนั้น จำาเป็นต้องมีการทบทวนว่าแท้จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงกับ

ความก้าวร้าวในเด็กและเยาวชนเป็นไปในลักษณะใด การค้นหาเพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวจำาเป็นต้อง

อาศัยการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้าง

ความเขา้ใจในความสมัพนัธร์ะหวา่งเกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงและความกา้วรา้วในเดก็และเยาวชน โดย

ทำาการทบทวนวรรณกรรมและสงัเคราะหค์วามรูท้ีม่อียู ่เพือ่ใหไ้ดภ้าพองคค์วามรูใ้นเรือ่งดงักลา่วไดอ้ยา่งชดัเจน 

อันจะนำามาสู่การวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงในเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกจุดมากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และความก้าวร้าว

แม้ว่าพฤติกรรม “รุนแรง” และพฤติกรรม “ก้าวร้าว” จะถูกใช้แทนกันอยู่บ่อยครั้ง แต่แท้จริงแล้วทั้งสอง

คำานั้นมีความหมายที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมก้าวร้าวหมายถึง พฤติกรรมที่ตั้งใจจะทำาลายผู้อื่นหรือสิ่งของ

ทั้งทางกายและจิตใจในเชิงรุก ขณะที่พฤติกรรมรุนแรงหมายถึงรูปแบบในการทำาลายผู้อื่นหรือสิ่งของโดยการ 

กระทำาทางกาย พฤตกิรรม “กา้วรา้ว” ถอืไดว้า่เปน็จดุเริม่ตน้ทีน่ำามาสูพ่ฤตกิรรม “รนุแรง” สว่นพฤตกิรรมความ

รนุแรงบางอยา่งไมถ่อืเปน็พฤตกิรรมกา้วรา้ว เพราะมลีกัษณะเปน็การตัง้รบั เชน่ ความรนุแรงทีเ่ปน็การแกแ้คน้

และป้องกัน

เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงถือเป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากสื่อประเภทอื่นๆ 

กล่าวคือ มีลักษณะที่รุนแรง (violence) แข่งขันกัน (competitiveness) มีความยาก (difficulty) และมีก้าวย่าง

ของการกระทำา (pace of action) ซึง่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมกา้วรา้วผา่นกลไกทางจติใจตา่งๆ เชน่ แรงกระตุน้ทาง

กาย ความรูส้กึกา้วรา้ว การรบัรูค้วามกา้วรา้ว เปน็ตน้ ผลกระทบของเกมคอมพวิเตอรด์งักลา่วสามารถอธบิาย

ด้วยทฤษฎีโมเดลความก้าวร้าวทั่วไป

นักทฤษฎีได้คิดทฤษฎีเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงกับความก้าวร้าว

เรียกว่า โมเดลความก้าวร้าวทั่วไป (General Aggression Model: GAM) โมเดล GAM ถือเป็นโมเดลที่เกิด

จากการบูรณาการจากทฤษฎีความก้าวร้าวต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) 

และทฤษฎีความสัมพันธ์ในการรับรู้ (Cognitive neoassociation) เป็นต้น โมเดล GAM อธิบายถึงแบบแผน

เชิงวัฏจักรของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (รูป 1) กล่าวคือ การกระตุ้นและบุคลิกภาพ 

ที่ก้าวร้าวจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมก้าวร้าวผ่านกลไกทางจิตใจต่างๆ เช่น แรงกระตุ้น 

ทางกาย ความรู้สึกก้าวร้าว การรับรู้ความก้าวร้าว เป็นต้น Anderson & Bushman (2001) กล่าวว่า เกม

คอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงจะสง่ผลตอ่ความกา้วรา้วทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ในระยะสัน้ เกมคอมพวิเตอร์

จะเพิม่กลไกทางจติใจทำาใหเ้กดิพฤตกิรรมรนุแรงตามมา สว่นในระยะยาว เกมคอมพวิเตอรจ์ะสนบัสนนุใหเ้กดิ

ความเชื่อและทัศนคติด้านความก้าวร้าว เกมคอมพิวเตอร์จะสร้างแผน ต้นแบบ และความคาดหวังในความ

ก้าวร้าวขึ้น และเกมคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวส่งเสริมให้คนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความโกรธด้วยการใช้

พฤติกรรมที่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตามก็มีข้อคิดเห็นว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาไม่รุนแรงก็สามารถสร้าง 

แรงกระตุ้นทางกายพอๆ กับเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง
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รูป 1 โมเดลความก้าวร้าวทั่วไป (General Aggression Model) 

ที่มา: Adachi, 2011

เกมคอมพิวเตอร์ที่มี เนื้อหารุนแรงส่งผลให้ เกิดความรู้สึกไม่สะทกสะท้านต่อความรุนแรง  

(Desensitization) และการประเมนิทางศลีธรรมทีบ่กพรอ่ง (Impaired moral evaluation) โดยเกมคอมพวิเตอร์

จะสง่เสรมิใหเ้กดิการตดัสนิใจใชค้วามรนุแรงและปกปดิผลกระทบทีแ่ทจ้รงิเอาไว ้ผูเ้ลน่เกมจะเปน็ผูเ้ลอืกกลยทุธ์

ความรุนแรงตามที่ผู้ออกแบบเกมได้สร้างไว้ ซึ่งความรุนแรงที่ใช้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะเกมและเหยื่อที่อยู่ใน

เกมไม่ได้เป็นของจริง การกระทำาต่อเหยื่อในเกมถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการลดการมีเหตุผลเชิงศีลธรรมลง 

(Guerra, Nucci & Huesmann, 1994) นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะทำาให้การเข้าใจ 

ความรู้สึกของผู้อื่นลดลง (Empathy) โดยการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเกิดขึ้นจากการขัดเกลาทางสังคม  

(Socialization) หากผู้ใดมีการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นลดลงแล้ว ผู้นั้นมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว 

(Cohen & Strayer, 1996) 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัสือ่โทรทศันแ์ละภาพยนตรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงมกัจะเสนอแนะวา่ เกมคอมพวิเตอรท์ี่

มีเนื้อหารุนแรงสามารถเพิ่มความก้าวร้าวได้มากกว่าสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ เนื่องจากเกมคอมพิวเตอร์มี

ลักษณะพิเศษ 5 ประการ คือ 1) มีการให้รางวัลและการลงโทษ 2) ผู้เล่นเกมเป็นผู้แสดงบทบาทที่รุนแรง  

3) เกมคอมพิวเตอร์เป็นทั้งต้นแบบ, ผู้สนับสนุน และผู้ฝึกซ้อมพฤติกรรม 4) เกมคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่มี

ความเหมอืนจรงิและมคีวามรนุแรงมากขึน้ และ 5) ผูเ้ลน่สามารถสวมบทบาทผูม้พีฤตกิรรมกา้วรา้วไดโ้ดยตรง 

(Dill & Dill, 1998) 
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เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน:  

ข้อค้นพบจากงานวิจัยในต่างประเทศ

นับตั้งแต่วิดีโอเกมได้แพร่หลายในช่วงปีทศวรรษ1980s จนถึงปัจจุบัน ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นได้ทำา 

การพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าการเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงจะเป็นการเพิ่มความก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน  

งานวิจัยที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการออกแบบการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี้

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

งานวิจัยจำานวนมากได้นำาเอาเกมคอมพิวเตอร์มาทดลองกับเด็กและเยาวชน และพบผลการวิจัยที่ 

แตกต่างกันออกไป ข้อค้นพบจากงานวิจัยส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีผลต่อ

ทัง้สมองและพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน Mathews, et al., (2006) ทำาการแบง่กลุม่วยัรุน่ออกเปน็สองกลุม่ 

กลุม่หนึง่เลน่เกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรง อกีกลุม่เลน่เกมคอมพวิเตอรท์ีไ่มม่เีนือ้หารนุแรงเปน็ระยะเวลา 

30 นาท ีจากนัน้นกัวจิยัใชเ้ครือ่งสแกนศกึษาการทำางานของสมองเพือ่วดัระดบัความสามารถในการยบัยัง้ชัง่ใจ

และสมาธ ิพบวา่ ทัง้สองกลุม่มคีวามแมน่ยำาหรอืใชเ้วลาในการตอบสนองตอ่ภารกจิทีไ่มแ่ตกตา่งกนั แตใ่นกลุม่

ทีเ่ลน่เกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรง พบวา่ สมองสว่นหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุตนเองและสมาธทิำางาน

นอ้ยลง ในทางกลบักนัสมองสว่นกลางทีท่ำาหนา้ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูท้างอารมณ ์ความโกรธ ความกลวั กลบัเปน็

ส่วนที่ทำางานหนักมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเชิงทดลองที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในผลกระทบของ

เกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย โดยเด็กเล็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากข้ึน 

หลังจากได้เล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง (Silvern & Williamson, 1987) แต่ไม่พบความแตกต่างในเด็กโต 

แต่อย่างใด (Graybill, et al., 1987) ในขณะที่ Fisher, et al., (2010) ได้ทำาการแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 

สองกลุ่ม กลุ่มแรกให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงที่สามารถสวมบทบาทเป็นตัวแสดงในเกม

คอมพิวเตอร์ ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงแต่ไม่ได้สวมบทบาทของตนในเกม

คอมพวิเตอร ์พบวา่ผูถ้กูทดลองกลุม่แรกมรีะดบัความกา้วรา้วมากกวา่กลุม่หลงั เนือ่งจากแรงกระตุน้ทีเ่กดิจาก

การสวมบทบาทในเกมมีสูง

อย่างไรก็ดีงานวิจัยเชิงทดลองบางส่วนกลับไม่พบความแตกต่างของเกมที่มีเนื้อหารุนแรงกับพฤติกรรม

ก้าวร้าว Winkel, Novak & Hopson (1987) ได้ทดลองในเด็กที่เรียนอยู่ในเกรด 8 โดยให้เล่นวิดีโอเกมก่อน

แล้วแสดงบทบาทสมมติระหว่างเพื่อนขึ้น พบว่า หลังจากได้เล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงก็ไม่ปรากฏว่าเด็ก

จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อเพื่อนแต่อย่างใด Scott (1995) ได้ทดลองในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็ไม่พบ

ความแตกต่างในความก้าวร้าวของนักศึกษาหลังจากได้เล่นวิดีโอเกมในหลายๆ ระดับความรุนแรง นอกจากนี้ 

Lynch (1994) ทำาการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานว่าเด็กท่ีเล่นวิดีโอเกมท่ีมีเน้ือหารุนแรงมีการตอบสนองของ 

หัวใจมากกว่าเด็กท่ีเล่นวิดีโอเกมท่ีไม่รุนแรง แต่ก็ไม่พบว่าเกิดความแตกต่างกันในระหว่างสองกลุ่มแต่อย่างใด

แม้ว่างานวิจัยเชิงทดลองมากมายทำาการทดสอบผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง  

แต่ข้อจำากัดทางด้านระยะเวลาและการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวในงานวิจัยเชิงทดลอง ทำาให้งานส่วนใหญ่จะเป็น

งานวิจัยระยะสั้นและมักจะทำาการวัดความรู้สึกก้าวร้าวและการตอบสนองของร่างกายจากการเล่นเกม

คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง ดังนั้นเราไม่สามารถทราบถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในระยะยาว
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การวิจัยเชิงสังเกต (Observational Research) 

การวิจัยเชิงสังเกตจะเป็นการสังเกตความแตกต่างของพฤติกรรมเด็กหลังจากได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

ที่มีเนื้อหารุนแรงแล้ว Cooper & Mackie (1986) ได้สังเกตพฤติกรรมเด็กอายุ 9 ถึง 10 ปีในห้องของเล่น 

หลังจากผ่านการเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรง พบว่า เด็กผู้หญิงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ในขณะที่ไม่มีผลต่อเด็กผู้ชายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Silvern & Williamson (1987) ที่พบว่า 

เด็กอายุ 4 ถึง 6 ปีมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพิ่มขึ้นหลังจากเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรง อย่างไรก็ดีการวิจัย 

ดังกล่าวให้ข้อค้นพบว่า วิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะสั้นเท่านั้น อาจเนื่องมาจากว่า

วิธีการวิจัยเองที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเด็ก ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ Irwin & Gross (1995) ทำาการ

วัดความก้าวร้าวต่อบุคคลและต่อสิ่งของหลังจากเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงในเด็กอายุ 7 ถึง 8 ปี พบว่า 

เดก็ทีเ่ลน่วดิโีอเกมทีม่เีนือ้หารนุแรงจะแสดงความกา้วรา้วตอ่สิง่ของเวลาอยูใ่นสถานการณเ์ลน่ปกต ิและแสดง

ความก้าวร้าวต่อบุคคลเวลาเกิดสถานการณ์ที่มีปัญหา งานวิจัยเชิงสังเกตมักจะพบว่า การเล่นวิดีโอเกมที่มี

เนื้อหารุนแรงจะทำาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กในระยะสั้น อาจจะเนื่องจากว่าตัวระเบียบวิธีวิจัยเอง 

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว

การวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) 

การวิจัยเชิงทดลองและเชิงสังเกตมีข้อจำากัดในการทดสอบสมมติฐานบางประการ งานวิจัยเชิงสำารวจ

สามารถทดสอบสมมติฐานได้หลากหลายกว่า เช่น เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมรุนแรงจะแสวงหาเกม

คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง หรือ ความเชื่อมั่นในตนเองต่ำาอาจมีผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ง่ายและ 

มักจะแสวงหาเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงเช่นกัน เป็นต้น 

การสำารวจระยะยาวของ Wallenius & Punamaki (2008) ที่ติดตามเด็กวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 15 ปี 

เป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยตรง  

การสื่อสารระหว่างเด็กกับพ่อแม่ที่ไม่ดีสามารถเพิ่มอิทธิพลทางลบของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสื่อสารกับพ่อแม่จะดีแค่ไหน แต่ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันเด็กได้ในระยะยาว 

นอกจากนีห้ากเดก็และเยาวชนไดเ้ลน่เกมคอมพวิเตอรบ์อ่ยครัง้ อาจเกดิการตดิเกมขึน้ไดใ้นระยะยาว พฤตกิรรม

การติดเกมทำาให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาการเรียน การเข้าสังคม เป็นต้น งานวิจัยของ 

Hauge & Gentile (2003) พบว่า เด็กที่ติดเกมเคยมีการต่อสู้กับผู้อื่นมาแล้วในปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีปัญหา 

ในการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนและมีผลการเรียนที่ตกต่ำา 

การวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta Analysis) ระบุว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีสหสัมพันธ์ 

ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวเชิงบวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (r = .15 - .20) การศึกษาวิจัยระยะยาวกล่าวว่า เกม

คอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงสามารถเพิม่พฤตกิรรมกา้วรา้วไดใ้นอนาคต (Anderson, et al., 2007) อยา่งไร

ก็ตามบางงานวิจัยกลับพบว่า ระยะเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว 

มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ อาจเป็นเพราะความรู้สึกตื่นเต้นในช่วงแรกได้ลดระดับลง (Sherry, 2001) 
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นอกจากนี้งานสำารวจจำานวนหนึ่งกลับพบประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง 

งานวิจัยของ Graybill, et al., (1985) ได้ใช้วิธีการสำารวจและสังเกต พบว่า วิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอาจให้

ผลทางบวกต่อเด็กในระยะสั้น เนื่องจากช่วยลดจินตนาการเชิงป้องกันและเพิ่มจินตนาการเกี่ยวกับความตั้งใจ

แนว่แน ่สว่นผลของวดิโีอเกมทีม่เีนือ้หารนุแรงตอ่ความนบัถอืตนเองยงัคงมลีกัษณะทีห่ลากหลาย กลา่วคอื บาง

ครั้งเด็กที่มีความนับถือตนเองต่ำามักจะเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อจะช่วยเพิ่มความรู้สึกมีอำานาจและ

บรรลถุงึเปา้หมาย Gardner (1991) ระบวุา่วดิโีอเกมสามารถชว่ยบำาบดัจติใจของเดก็และยงัชว่ยใหเ้ดก็ไดป้ลด

ปล่อยและควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวได้ด้วย สำาหรับข้อกังวลที่ว่าวิดีโอเกมจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในทางลบ 

หรอืไมน่ัน้ Ferguson (2010) ระบวุา่ ไมว่า่ระยะเวลาในการเลน่นานเทา่ไรหรอืเกมคอมพวิเตอรม์เีนือ้หารนุแรง

หรือไม่ เกมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อปัญหาการตั้งใจเรียนและผลการเรียน

เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน:  

ข้อค้นพบจากงานวิจัยในประเทศไทย

งานวจิยัเพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องการเลน่เกมคอมพวิเตอรแ์ละพฤตกิรรมกา้วรา้วของเดก็และเยาวชน

ในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเชิงสำารวจและมักพบว่า การเล่นเกมวิดีโอที่มีเนื้อหา

รุนแรงมีผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กและเยาวชน งานวิจัยของวิทยา วุฒิเกรียงไกร (2546) ใช้แบบ

สำารวจเพื่อหาปัจจัยของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับความก้าวร้าวของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การเล่น

เกมคอมพิวเตอร์ตามลำาพังการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ในอาเขตเซ็นเตอร์และการเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง มี

ความสมัพนัธต์อ่ความก้าวร้าวของเด็ก บางงานวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรง

ในระดับท่ีไม่เหมาะสมคอื 3 ชัว่โมงขึน้ไปตอ่วนั จะสง่ผลใหม้พีฤตกิรรมกา้วรา้วสงูกวา่ระยะเวลาในการเลน่เกม

ในระดบัทีเ่หมาะสม (อรนลนิ ไชยวส,ุ 2547) นกัเรยีนทีเ่ลน่เกมตอ่สูเ้กมสวมบทบาทและเกมยงิกนัเปน็ประจำา 

มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากที่สุด รวมทั้งนักเรียนที่เล่นเกมกับคนแปลกหน้าเป็นประจำาก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว

มากที่สุด (ศมพรัตน์ ขุนทิพย์ และคณะ, 2553) งานวิจัยของสุทธิพร นิราพาธ (2547) พบว่า การเล่นเกม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ไม่พบความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากความก้าวร้าวแล้วการเล่นเกมยังมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่ลดลงของ

เด็ก (ศิริลักษณ์ ศรีวนาสณฑ์, 2534) และผลการเรียนที่ตกต่ำาลง (ศุภัคนิจ วิษณุพงษ์พร, 2552) ผลการวิจัย 

ข้างต้นเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้องควบคุมระยะเวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเด็กและ

เยาวชน เพื่อลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนที่ไม่เหมาะสม

งานวจิยัเชงิคณุภาพของศรญัญา อชิติะ (2553) ไดท้ำาการสมัภาษณเ์ดก็ทีม่พีฤตกิรรมรนุแรงจำานวนหนึง่ 

สรุปว่าการเล่นเกมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียน การเล่นเกมประเภทที่มี

เนือ้หาเกีย่วกบัความรนุแรง มอีทิธพิลตอ่นกัเรยีนใหซ้มึซบัเอาพฤตกิรรมความรนุแรงนัน้ไวก้บัตนเอง กลายเปน็

คนโมโหง่ายหงุดหงิด เอาแต่ใจ และจะแสดงพฤติกรรมความรุนแรงออกมากับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือรังแก

คนทีอ่อ่นแอกวา่ เนือ่งจากการเลน่เกมออนไลนจ์ะมผีลตอ่สขุภาพจติของเดก็ เดก็จะลดความสมัพนัธก์บัเพือ่น

ลงแตจ่ะไปตดิตอ่กบัเครือ่งคอมพวิเตอรแ์ทน เพราะสามารถเอาชนะทกุอยา่งไดใ้นเกมอาจกลายเปน็เดก็กา้วรา้ว 

(สมชาย จักรพันธุ์, 2551) 
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งานวิจัยส่วนหนึ่งทำาการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง และมักพบว่าเด็กและ

เยาวชนที่มีความก้าวร้าว มีประวัติการใช้สารเสพติด มักจะมีแนวโน้มเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง (ประกายทิพย์ 

นิยมรัฐ, 2547) บางครั้งไม่เฉพาะความก้าวร้าวเท่านั้นที่มีผลต่อการเล่นเกมที่รุนแรง แต่เด็กและเยาวชน 

คนนั้นต้องมีการแสวงหาการสัมผัส (Sensation seeking) ด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีการแสวงหาการสัมผัสสูงและ 

ความก้าวร้าวสูง มีความปรารถนาในการเล่นเกมที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่มีการแสวงหาการสัมผัสต่ำาและความ

ก้าวร้าวสูง (ประกายทิพย์ นิยมรัฐ, 2547; อัจฉริยา เลิศอนันต์วรกุล, 2548) 

ข้อบกพร่องทางระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยที่ผ่านมา

อาจกลา่วไดว้า่งานวจิยัเรือ่งผลกระทบของเกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงกบัพฤตกิรรมรนุแรงในเดก็

และเยาวชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ทำาให้เป็นการยากที่จะยืนยันสมมติฐาน

ต่างๆ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีดังนี้

1. ข้อบกพร่องของการวัดพฤติกรรมก้าวร้าว บางครั้งมาตรวัดพฤติกรรมที่ผู้วิจัยใช้ไม่ได้วัดพฤติกรรม

ก้าวร้าว หากแต่ไปวัดพฤติกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยมักใช้แบบทดสอบ Taylor  

Competitive Reaction Time (TCRTT) ในงานของตน (Anderson & Dill, 2000; Barlett, et al., 2009; 

Ferguson, et al., 2008; Silvern & Williamson, 1987) โดยแบบทดสอบนี้จะทำาการบอกผู้ถูกทดลองว่าเขา

กำาลังแข่งกดปุ่มวัดความเร็วกับผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม ผู้แพ้จะถูกลงโทษด้วยเสียงระเบิดที่ดัง ในขณะที่ผู้ชนะจะ

มีสิทธิเลือกความรุนแรงในการลงโทษ ระดับความรุนแรงในการลงโทษจะเป็นตัวชี้วัดความก้าวร้าวของแต่ละ

คน ข้อบกพร่องของแบบทดสอบนี้อยู่ตรงที่ความไม่ชัดเจนของพฤติกรรมที่แสดงออก บางครั้งผู้ถูกทดลอง 

ไม่ได้มองว่าพฤติกรรมของตนเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว หากแต่เป็นเพียงพฤติกรรมแข่งขันเท่านั้น (Lieberman, 

et al., 1999) 

2. ขอ้บกพรอ่งของลกัษณะของเกมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชท้ดลองงานวจิยัเชงิทดลองสว่นใหญจ่ะทำาการเปรยีบ

เทียบผลกระทบระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงกับเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาไม่รุนแรง แต่มักจะ 

พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีสภาพของการแข่งขันน้อยกว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเนื้อหารุนแรง 

ทำาใหไ้มพ่บความแตกตา่งในความกา้วรา้วระหวา่งผูเ้ลน่ของทัง้สองประเภท (Anderson & Carnegey, 2009) 

ลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจำาเป็นต้องมีความรุนแรง การแข่งขัน ความยาก และมีก้าวย่าง

ของการกระทำา

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากคำากลา่วของ McNulty (1996) ทีว่า่ “ไมม่ปีระชากรกลุม่ใดคกุคามความปลอดภยัทางสงัคมไดม้าก

เท่ากับผู้กระทำาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน” นับเป็นคำากล่าวที่สะท้อนถึงความสำาคัญของปัญหาความก้าวร้าว

รนุแรงในเดก็และเยาวชนทีม่ตีอ่สงัคม ความกา้วรา้วรนุแรงของเดก็และเยาวชนไทยทีเ่พิม่สงูขึน้ถกูนำามาโยงกบั
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เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงถือเป็นสื่อบันเทิงที่มี

ความแตกต่างไปจากสื่อประเภทอื่น เนื่องจากผู้รับสื่อสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้โดยตรง และด้วยเนื้อหา

เกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรง เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจึงถูกเพ่งเล็งจากหลายฝ่าย ว่าเป็นปัจจัย

สำาคัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยส่วนหนึ่งไม่พบความ

สัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด ดังนั้น

จึงจำาเป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวมีความสัมพันธ์กัน

หรือไม่ อย่างไร

การนำาเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยตามการออกแบบการวิจัยต่างๆ มีความสำาคัญที่จะช่วยมองเห็น 

ความสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชนให้เด่นชัดมาก 

ยิ่งขึ้นจากการทบทวนงานวิจัยต่างๆ อาจสรุปออกมาเป็นประเด็นได้ดังนี้

•	 งานวจิยัเรือ่งผลกระทบของเกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงกบัพฤตกิรรมกา้วรา้วในเดก็และเยาวชน

ที่ผ่านมายังให้ผลการศึกษาที่หลากหลาย งานวิจัยบางชิ้นไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก 

และเยาวชนหลังจากเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง แต่เมื่อนำาเอาตัวแปรตามประเภทอื่นมาพิจารณา 

มักพบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมก้าวร้าว ความคิดที่

ก้าวร้าว ความรู้สึกก้าวร้าว แรงกระตุ้นทางจิตใจและการลดลงของพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคม

•	 งานวิจัยส่วนใหญ่มักมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่เหมาะสม ทำาให้ข้อสรุปในความสัมพันธ์ระหว่างเกม

คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชนยังมีความไม่แน่นอน ตัวอย่างของ 

ความไมเ่หมาะสมของระเบยีบวธิวีจิยั ไดแ้ก ่มาตรวดัไมไ่ดว้ดัพฤตกิรรมกา้วรา้วแตก่ลบัไปวดัพฤตกิรรมแขง่ขนั 

เกมคอมพวิเตอรท์ีใ่ชท้ดลองมลีกัษณะทีไ่มค่รบตามคณุสมบตัขิองการเปน็ “เกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรง”  

ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ความรุนแรง การแข่งขัน ความยาก และมีก้าวย่างของการกระทำา

•	 เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไม่เหมือนกัน 

เนือ่งจากความแตกตา่งของปจัจยัสว่นบคุคล เชน่ เพศ อาย ุเปน็ตน้ งานวจิยัสว่นใหญ ่พบวา่ เกมคอมพวิเตอร์

ที่มีเนื้อหารุนแรง มีผลกระทบต่อความก้าวร้าวของเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย สำาหรับปัจจัยทางด้านอายุ 

เนือ่งจากความแตกตา่งของเดก็และเยาวชนในแตล่ะชว่งวยัมพีฒันาการทางรา่งกายและจติใจทีแ่ตกตา่งกนัมาก 

งานวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยเด็กสูง  

แต่กลับไม่ค่อยพบผลกระทบที่มีต่อวัยรุ่นเท่าใดนัก 

•	 งานวิจัยส่วนใหญ่ค่อนข้างล้าสมัย ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงในปัจจุบันได้พัฒนา

ก้าวไกลมาก เกมคอมพิวเตอร์หลายชิ้นมีกราฟิกที่สมจริงมาก ผู้วิจัยในประเด็นดังกล่าวจำาเป็นต้องก้าวตาม

กระแสความนยิมของเกมคอมพวิเตอรใ์หท้นั เพราะลกัษณะของเกมทีแ่ตกตา่งกนักส็ง่ผลตอ่พฤตกิรรมกา้วรา้ว

ของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคที่ยากจะสรุปได้อย่างชัดเจนว่า 

เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีอิทธิพลต่อความก้าวร้าวรุนแรงในเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
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•	 พึงตระหนักอยู่เสมอว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงไม่ได้เป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยเดียว ที่ทำาให้

เดก็และเยาวชนมคีวามกา้วรา้วมากขึน้แตย่งัคงมปีจัจยัสำาคญัอืน่ๆ ทีส่ง่ผลตอ่ความกา้วรา้วในเดก็และเยาวชน

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาทางจิต เป็นต้น  

Ferguson (2008) ช้ีให้เห็นว่า ไม่พบหลักฐานใดๆ เก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเน้ือหารุนแรงในเหตุฆาตกรรมหมู่ 

ไม่ว่าจะเป็นที่ Virginia Tech, Utah Trolley Stop และ Northern Illinois University เขายังระบุว่า สาเหตุที่ 

แท้จริงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ลักษณะทางกรรมพันธุ์ ความยากจน และความไม่เท่าเทียม

กัน ในทางตรงกันข้าม เกมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างได้ง่ายกว่า 

•	 อย่างไรก็ดีงานวิจัยส่วนหนึ่งระบุว่า ไม่เฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะส่งผลทำาให้ทำาให้

เด็กและเยาวชนมีความก้าวร้าว แต่ผู้ที่มีความนับถือตนเองต่ำา มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ต่ำา  

มีการยอมรับสังคมที่ต่ำา และผู้ที่มีผลการเรียนต่ำา มักจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง (Funk, et al.,  

2004) 

•	 เกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงสามารถใหผ้ลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบตอ่เดก็และเยาวชนได ้

หากมีการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับบางบริบทและมีลักษณะบำาบัดเด็กอย่างทุกจุดแล้ว  

เกมคอมพิวเตอร์ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยกระตุ้นความคิดและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้เป็น

อย่างดี แต่หากเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาของเกมคอมพิวเตอร์มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมแล้ว มันอาจส่งผลเสีย

มากกว่าการนั่งดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงก็เป็นได้

ประเดน็จากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็วา่ เกมคอมพวิเตอรท์ีม่เีนือ้หารนุแรงมคีวามสมัพนัธ์

ตอ่พฤตกิรรมกา้วรา้วของเดก็และเยาวชนผา่นกลไกทางจติใจตา่งๆ ตามโมเดล GAM กลา่วคอื เกมคอมพวิเตอร์

ทีม่เีนือ้หารนุแรงจะเปน็ตวัเพิม่แรงกระตุน้ทางกาย ความรูส้กึกา้วรา้ว และการรบัรูค้วามกา้วรา้ว แตพ่ฤตกิรรม

ก้าวร้าวดังกล่าวอาจไม่เป็นพฤติกรรมรุนแรงก็ได้ อย่างไรก็ดีเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงไม่ใช่ปัจจัยหลัก

ที่กำาหนดพฤติกรรมก้าวร้าว หากแต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยครอบครัวและ 

การเลีย้งดเูดก็และเยาวชนซึง่มผีลตอ่พฤตกิรรมเดก็อยา่งมาก รวมทัง้ความแตกตา่งของตวัเดก็และเยาวชนเอง 

ที่ทำาให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่แตกต่างกัน 

กระแสโลกาภวิัตน์ที่ผ่านมา ไดท้ำาให้ลกัษณะประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยครอบครวัมขีนาดเล็กลง 

การหย่าร้างสูงขึ้น การอพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้น ความเป็นเมืองสูงขึ้น และเศรษฐกิจทุนนิยมมากขึ้น ลักษณะ

ดงักลา่วมผีลใหบ้ทบาทของครอบครวัไทยเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ มผีลใหพ้อ่แมม่เีวลาเลีย้งดลูกูนอ้ยลง ทำาให้

ลกูตอ้งใชเ้วลาวา่งไปกบัสิง่อืน่ เดก็และเยาวชนไทยจำานวนหนึง่ใชเ้วลาวา่งไปกบัการเลน่เกมคอมพวิเตอร ์ทำาให้

เวลาที่จะมีให้กับการบ้านและกิจกรรมของครอบครัวมีน้อยลง จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศส่วนใหญ่ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก

และเยาวชน จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงอิทธิพลของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงที่สำาคัญคือ

รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่จะลดผลกระทบของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ดังต่อไปนี้
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1. รฐัควรเขา้มามบีทบาทในการควบคมุเนือ้หาของเกมคอมพวิเตอรท์กุประเภท ทัง้เกมทีม่เีนือ้หารนุแรง

และไม่รุนแรง การจัดกลุ่มประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ควรจัดให้มีขึ้น เหมือนเช่นการจัดประเภทรายการ

โทรทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อคัดกรองความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ตามเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยได้

2. หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 

ของเด็ก โดยเลือกเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ ทั้งยังต้องสามารถจัดสรรเวลา

ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดพฤติกรรมการติดเกมและลดปัญหาการเรียนได้อีกทางหน่ึง 

3. หน่วยงานระดับท้องถิ่นควรจัดให้มีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรม เพื่อสังคมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

ได้ทำาในยามว่าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่หมกมุ่นอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์อย่างเดียว และเป็นการเสริมสร้าง

สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเข้าสังคมด้วย 

4. รัฐควรจัดให้มีเวทีความรู้ระหว่างพ่อแม่ ครู และเพื่อนๆ เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของเกมคอมพิวเตอร์ 

การจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัว การลดความสัมพันธ์เชิงอำานาจในโรงเรียน เพื่อให้ทั้งพ่อแม่และครู

สามารถเข้าถึงเด็กได้มากขึ้น อันเป็นการสร้างความใกล้ชิดและเป็นเงื่อนไขในการเสนอแรงจูงใจด้านบวกอื่นๆ 

เข้ามาเป็นทางเลือกให้เด็กตอบสนองมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธเกมคอมพิวเตอร์ หากแต่เป็น 

การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก และร่วมกันหาทางออกที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ดีการสร้างงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก

และเยาวชนทีม่กีารออกแบบการวจิยัทีเ่หมาะสมยงัคงเปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็อยา่งยิง่ในสงัคมไทย เนือ่งจากจะชว่ยให้

เราเข้าใจผลกระทบของเกมอย่างถ่องแท้ภายใต้เกมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาที่รวดเร็วและบริบททางสังคม

ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสิ่งที่นักวิจัยไทยต้องพิจารณาและตระหนักอย่างยิ่งในการออกแบบการวิจัยใน

ประเดน็ดงักลา่วคอื เกมคอมพวิเตอรท์ีน่ำามาใชท้ดลองตอ้งเปน็เกมทีม่คีวามรนุแรง แขง่ขนั ยาก และมกีา้วยา่ง

ของการกระทำาครบถ้วนตามลักษณะของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง รวมทั้งมีการออกแบบเครื่องมือวัดพฤติกรรม

ก้าวร้าวที่เที่ยงตรง และเชื่อถือได้
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การเปลี่ยนแปลง 

ประชากรโลก 2493 - 2573

World Population Change 1950 - 2030 

วรชัย ทองไทย  Varachai Thongthai 1

บทคัดย่อ

ใน พ.ศ. 2553 ประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น 6.9 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเอเชีย รองลงไปคือ ร้อยละ 15 อาศัย
อยูใ่นแอฟรกิา สว่นทีเ่หลอืกระจายกนัอยูใ่นยโุรป ลาตนิอเมรกิา/แครบิเบยีน อเมรกิาเหนอื และโอเซยีเนยี ตามลำาดบั โลกมปีระชากร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.2 ตอ่ป ีอนัเปน็ผลมาจากอตัราเกดิทีม่มีากกวา่อตัราตาย โดยพืน้ทีท่ีม่อีตัราเพิม่ธรรมชาตสิงูทีส่ดุคอื แอฟรกิา และ
ต่ำาที่สุดคือ ยุโรป ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เป็นผลของภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าภาวะ 
การตายหรือย้ายถิ่น อัตราเพิ่มประชากรที่มีแนวโน้มลดลง ก็เพราะภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลง สำาหรับภาวะการย้ายถิ่นกลับมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยที่พื้นที่พัฒนามากจะเป็นพื้นที่รับประชากรเข้า (ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย) ส่วนพื้นที่พัฒนาน้อยก็จะ
เป็นพื้นที่ส่งประชากรออก (เอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน) คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 
8.1 พันล้านคน โดยมีการกระจายตัวเหมือนเดิม ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่านั้นที่เปลี่ยนไปคือ แอฟริกามีสัดส่วนประชากร 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรลดลงจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8 

Abstract

In 2010, world population was 6.9 billion of which 60 percent were living in Asia and 15 percent in Africa, 
and the remaining 25 percent shared unevenly by Europe, Latin America and the Caribbean, Northern America, and 
Oceania. The rate of population increase was 1.2 percent annually, Mainly due to higher birth rates than death rates. 
Africa has the highest birth rate whilst Europe has the lowest. 

In the last 60 years, population changes in all areas were influenced more by fertility than mortality or  
migration. The decline of population growth rates was the result of fertility decline. Migration, nevertheless, was on 
the rise with more developed areas (Europe, Northern America, and Oceania) absorbing population from less  
developed areas (Asia, Africa, and Latin America and the Caribbean). 

World population will reach 8.1 billion in the next 20 years. Whilst most of the areas will have the same pro-
portion of population, the proportion of population living in Africa will increase from 15 percent to 17 percent, and 
the proportion of population living in Europe will decrease from 11 percent to 8 percent.

1 Adjunct Professor สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทนำา

โลกมเีนือ้ทีท่ัง้หมด 510,072,000 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยพืน้น้ำารอ้ยละ 71 หรอื 361,132,000 

ตารางกโิลเมตร และพืน้ดนิรอ้ยละ 29 หรอื 148,940,000 ตารางกโิลเมตร ในทางภมูศิาสตรแ์บง่พืน้ดนิออก

เป็น 7 ทวีป ได้แก่ เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และแอนตาร์กติกา แต่ทวีปที่

มปีระชากรอาศยัอยูไ่ดม้เีพยีง 6 แหง่แรกเทา่นัน้ โดยทวปีแอนตารก์ตกิาซึง่อยูข่ัว้โลกใต ้เปน็พืน้ทีท่ีไ่มม่คีนอาศยั

อยู่ เพราะมีน้ำาแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี ดังนั้น ถ้านับเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ก็จะมีเนื้อที่เพียง 

136,136,773 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 91 ของผืนแผ่นดินโลก

ในการวิเคราะห์สถานการณ์ประชากรของโลกทำาได้หลายวิธี เช่น ถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์ก็ประกอบด้วย 

6 ทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่ ถ้าแบ่งตามการพัฒนาก็อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศพัฒนามากและ

กลุม่ประเทศพฒันานอ้ย หรอือาจแบง่เปน็ 3 กลุม่ คอื กลุม่ประเทศพฒันาแลว้ กลุม่ประเทศกำาลงัพฒันา และ

กลุม่ประเทศดอ้ยพฒันา แตใ่นทีน่ีจ้ะแบง่ประชากรออกเปน็ 6 กลุม่ หรอื 6 พืน้ที ่โดยใชล้กัษณะทางภมูศิาสตร ์

ประชากรศาสตร ์และการพฒันาเปน็ตวักำาหนด เรยีงตามลำาดบัจำานวนประชากรดงันี ้1) เอเชยีคอืประชากรใน

ทวีปเอเชีย 2) แอฟริกาคือประชากรในทวีปแอฟริกา 3) ยุโรปคือประชากรในทวีปยุโรป 4) ลาตินอเมริกา/

แคริบเบียนคือประชากรในประเทศเม็กซิโก ทวีปอเมริกาใต้ และหมู่เกาะแคริบเบียน 5) อเมริกาเหนือคือ

ประชากรในประเทศแคนาดาและสหรฐัอเมรกิา และ 6) โอเซยีเนยี (Oceania) คอืประชากรในทวปีออสเตรเลยี

และประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิกิ โดยในสองพืน้ทีแ่รกมเีนือ้ทีพ่อๆ กนัคอื เอเชยีมเีนือ้ทีร่อ้ยละ 23 และแอฟรกิา

มเีนือ้ทีร่อ้ยละ 22 ถดัไปอกี 3 กลุม่กม็เีนือ้ทีพ่อๆ กนัอกีคอื ยโุรปมเีนือ้ทีร่อ้ยละ 17 ลาตนิอเมรกิา/แครบิเบยีน

มีเนื้อที่ร้อยละ 15 และอเมริกาเหนือมีเนื้อที่ร้อยละ 16 ส่วนที่เหลือเนื้อที่อีกร้อยละ 6 เป็นของโอเซียเนีย

ขนาดและการกระจายตัวของประชากร

ในปี พ.ศ. 2553 โลกมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6.9 พันล้านคน กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ พื้นที่ 

ที่มีประชากรมากที่สุดคือ เอเชียซึ่งมีถึงร้อยละ 60 ของประชากรโลก และมีจำานวนมากกว่าประชากรในพื้นที่

ถัดไปคือ แอฟริกา ถึง 4 เท่า ทั้งๆ ที่ทั้งสองพื้นที่มีเนื้อที่พอๆ กัน ซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้มีเนื้อที่ไม่ถึงครึ่งของ 

แผ่นดินทั้งหมด แต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 3 ใน 4 ของประชากรโลก สำาหรับประชากรอีก 1 ใน 4 ก็

กระจายตัวกันอยู่ในพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่โลก ได้แก่ ยุโรปซึ่งมีประชากรร้อยละ 11 ลาตินอเมริกา/

แคริบเบียนมีประชากรร้อยละ 9 อเมริกาเหนือมีประชากรร้อยละ 5 และโอเซียเนียมีประชากรไม่ถึงร้อยละ 1 

ของประชากรโลก (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 จำานวนประชากร ร้อยละของประชากร ขนาดพื้นที่ ร้อยละของพื้นที่  

และความหนาแน่นของประชากร จำาแนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่
จำานวนประชากร 

(ล้านคน) 
ร้อยละ

 ขนาดพื้นที่ (ตร.
กม.) 

ร้อยละ
 ความหนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

โลก  6,892.3 100.0  136,136,773 100.0 51

เอเชีย  4,157.3 60.3  31,876,823 23.4 130

แอฟริกา  1,030.4 15.0  30,312,110 22.3 34

ยุโรป  738.6 10.7  23,061,200 16.9 32

ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน  585.5 8.5  20,546,697 15.1 28

อเมริกาเหนือ  343.9 5.0  21,775,596 16.0 16

โอเซียเนีย  36.7 0.5  8,564,346 6.3 4

ที่มา: Population Reference Bureau, 2011.

ความหนาแน่นของประชากร

ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็นจำานวนคนต่อตารางกิโลเมตร ถึงแม้ว่าโลกจะมีความหนาแน่นของ

ประชากรเท่ากับ 51 คนต่อตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากการกระจายตัวของประชากรในแต่ละพื้นที่นั้น 

ไม่เท่ากัน จึงมีผลทำาให้ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปด้วย เอเชียซึ่งเป็นพื้นที่ 

ที่มีประชากรมากที่สุด ก็มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดด้วย (130 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยสูงกว่า 

ความหนาแน่นของโลกมากกว่า 2 เท่าครึ่ง และสูงกว่าพื้นที่ถัดไปคือ แอฟริกาเกือบ 4 เท่า รองลงไปคือยุโรป 

ซึง่มคีวามหนาแนน่ของประชากรต่ำากวา่แอฟรกิาเพยีงเลก็นอ้ย (32 และ 34 คนตอ่ตารางกโิลเมตร ตามลำาดบั) 

ถัดไปคือลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และอเมริกาเหนือ ส่วนโอเซียเนียมีความหนาแน่นของประชากรต่ำาที่สุด 

(เพียง 4 คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้น) และต่ำากว่าอเมริกาเหนือถึง 4 เท่า (ตาราง 1) 

ไม่น่าแปลกใจที่เอเชียเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดและหนาแน่นที่สุด เพราะมีประเทศเก่าแก่ที่เป็น

บ่อเกิดของวัฒนธรรมถึง 2 แห่งอยู่ในพื้นที่นี้คือ จีนและอินเดีย โดยจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด 

ในโลก ส่วนอินเดียเป็นอันดับสอง ซึ่งทั้งสองประเทศต่างก็มีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคนด้วย ยิ่งกว่านั้น

สว่นใหญข่องประเทศทีม่ปีระชากรมากกวา่ 100 ลา้นคนขึน้ไป (6 ใน 11 ประเทศ) กเ็ปน็ประเทศทีอ่ยูใ่นเอเชยี

อีกด้วย ในขณะที่ประเทศที่มีประชากรในอันดับ 3 คือ สหรัฐอเมริกามีประชากรต่ำากว่าอินเดียเกือบ 4 เท่า  

ส่วนพ้ืนท่ีอ่ืนมีประเทศท่ีมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคนคือ ลาตินอเมริกา/แคริบเบียนมี 2 ประเทศ อเมริกาเหนือ  

แอฟริกา และยุโรป แห่งละ 1 ประเทศ (ตาราง 2) 
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ตาราง 2 ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน เรียงตามลำาดับ พ.ศ. 2553

ลำาดับ  ประเทศ (พื้นที่)  จำานวนประชากร 

1 จีน (เอเชีย) 1,338,100,000

2 อินเดีย (เอเชีย) 1,188,800,000

3 สหรัฐอเมริกา (อเมริกาเหนือ) 309,600,000

4 อินโดนีเซีย (เอเชีย) 235,500,000

5 บราซิล (ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน) 193,300,000

6 ปากีสถาน (เอเชีย) 184,800,000

7 บังคลาเทศ (เอเชีย) 164,400,000

8 ไนจีเรีย (แอฟริกา) 158,300,000

9 รัสเซีย (ยุโรป) 141,900,000

10 ญี่ปุ่น (เอเชีย) 127,400,000

11 เม็กซิโก (ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน) 110,700,000

ที่มา: Population Reference Bureau, 2011. 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำานวนประชากรเกิดจากปัจจัย 3 ชนิดคือ เกิด ตาย และย้ายถิ่น โดยการเกิด

จะมีผลทำาให้จำานวนประชากรเพิ่มขึ้น การตายทำาให้จำานวนประชากรลดลง และการย้ายถิ่นทำาให้จำานวน

ประชากรเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการย้ายถิ่นเข้า แต่จะทำาให้จำานวนประชากรลดลงถ้าเป็นการย้ายถิ่นออก นอกจากนี้ 

ปัจจัยทั้งสามยังมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของประชากรด้านเพศและอายุด้วย 

อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นแปลงของประชากรโลกขึน้อยูก่บัการเกดิและการตายเทา่นัน้ เนือ่งจากการยา้ย

ถิ่นภายในพื้นที่เดียวกันย่อมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ผลต่างระหว่างการเกิดและการตายคือ การเพิ่ม

ประชากรตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติการเกิดจะมากกว่าการตายเล็กน้อย ทำาให้ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเพียง 

เล็กน้อยตลอดเวลา แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประชากรของโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก อันเนื่องมา

จากการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะการตาย ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ยังคงสูงอยู่ ต่อมาอัตราเกิดก็เริ่มลดลง

อย่างรวดเร็ว ในขณะที่อัตราตายยังคงลดลงเรื่อยๆ ทำาให้อัตราเพิ่มประชากรลดลง ปัจจุบันโลกมีอัตราเพิ่ม

ประชากรเพียงร้อยละ 1.2 โดยอัตราเกิดอยู่ที่ 20 ต่อพัน และอัตราตายอยู่ที่ 8 ต่อพัน

แอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีอัตราเกิดสูงที่สุด โดยสูงเกือบ 2 เท่าของอัตราเกิดของประชากรทั้งโลก ส่วนยุโรป

กม็อีตัราเกดิต่ำาทีส่ดุ โดยต่ำากวา่อตัราเกดิของโลกเกอืบครึง่หนึง่ พืน้ทีท่ีม่อีตัราเกดิต่ำารองลงไปคอื อเมรกิาเหนอื 

สำาหรับพื้นที่ที่เหลือคือ เอเชีย ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และโอเซียเนีย ต่างก็มีอัตราเกิดไม่ต่างจากอัตราเกิด

ของประชากรโลกนัก (ตาราง 3) 
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ตาราง 3 อัตราเกิด อัตราตาย อัตราย้ายถิ่นสุทธิ อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราเพิ่มประชากร  

และร้อยละของประชากรเมือง จำาแนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2553

พื้นที่
 อัตราเกิด 
(ต่อพัน) 

 อัตราตาย 
(ต่อพัน) 

 อัตรา 
ย้ายถิ่นสุทธิ 

(ต่อพัน) 

 อัตราเพิ่ม
ตาม

ธรรมชาติ 
(ต่อร้อย) 

อัตราเพิ่ม
ประชากร 
(ต่อร้อย) 

 ร้อยละของ
ประชากร

เมือง 

โลก  20  8 0  1.2 1.2 50

เอเชีย  19  7 0  1.2 1.2 43

แอฟริกา  37  13  - 1  2.4 2.3 38

ยุโรป  11  11  2 0.0 0.2 71

ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน  19  6  - 2  1.3 1.1 77

อเมริกาเหนือ  13  8  3  0.6 0.8 79

โอเซียเนีย  18  7  8  1.1 1.9 66

ที่มา: Population Reference Bureau, 2011.

แอฟริกานอกจากจะเป็นพื้นที่ที่มีอัตราเกิดสูงที่สุดแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีอัตราตายสูงที่สุดเช่นกัน  

(13 ต่อพัน) รองลงมาคือยุโรป ที่มีอัตราตายเท่ากับ 11 ต่อพัน เหตุที่ยุโรปมีอัตราตายใกล้เคียงกับแอฟริกา 

ทัง้ๆ ทีย่โุรปมรีะดบัการพฒันาสงูกวา่ ซึง่ยอ่มจะมภีาวะการตายทีต่่ำากวา่นัน้ กเ็พราะยโุรปมสีดัสว่นของประชากร

สงูอายอุาศยัอยูม่ากนัน่เอง เนือ่งจากประชากรสงูอายมุอีตัราตายสงู จงึมผีลทำาใหส้ดัสว่นคนตายสงูตามไปดว้ย 

แต่ในทางกลับกัน เพราะว่าแอฟริกามีสัดส่วนของประชากรสูงอายุอาศัยอยู่น้อย จึงทำาให้สัดส่วนคนตายไม่สูง

มากนัก ถึงแม้จะมีภาวะการตายสูงก็ตาม สำาหรับพื้นที่ที่เหลือ ต่างก็มีอัตราตายใกล้เคียงกับอัตราตายของ

ประชากรโลก (ตาราง 3)  

แอฟรกิามอีตัราเกดิและอตัราตายตา่งกนัมากทีส่ดุ ทำาใหม้อีตัราเพิม่ตามธรรมชาตสิงูทีส่ดุดว้ย (รอ้ยละ 

2.4) โดยสูงกว่าอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของโลกเกือบ 2 เท่า สำาหรับพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่มธรรมชาติใกล้เคียงกับ

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของโลกคือ เอเชีย ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และโอเซียเนีย ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่ม

ตามธรรมชาติต่ำาที่สุดคือ ยุโรปและอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 0.0 และ 0.6 ตามลำาดับ) (ตาราง 3) 

ถึงแม้ว่ายุโรปจะมีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติเท่ากับศูนย์ แต่จำานวนประชากรในยุโรปก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดี 

ท้ังน้ีเพราะยุโรปมีผู้ย้ายถ่ินเข้ามากกว่าผู้ย้ายถ่ินออก คืออัตราย้ายถ่ินสุทธิเท่ากับ 2 ต่อพัน ส่วนอีกสองพ้ืนท่ีท่ีมี 

ผู้ย้ายถ่ินเข้ามากกว่าผู้ย้ายถ่ินออกคือ อเมริกาเหนือและโอเซียเนีย สำาหรับแอฟริกาและลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 

กลบัมผีูย้า้ยถิน่ออกมากกวา่ผูย้า้ยถิน่เขา้ คอือตัรายา้ยถิน่สทุธเิปน็ลบ สว่นเอเชยีกม็จีำานวนผูย้า้ยถิน่ออกพอๆ 

กันกับจำานวนผู้ย้ายถิ่นเข้า คืออัตราย้ายถิ่นสุทธิเท่ากับศูนย์ (ตาราง 3) เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่พัฒนามาก 

จะมีอัตราย้ายถิ่นสุทธิเป็นบวกหรืออัตราย้ายถิ่นเข้าสุทธิ อันแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่รับประชากรเข้า ในทาง
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ตรงกันข้าม พื้นที่พัฒนาน้อย2จะมีอัตราย้ายถิ่นสุทธิเป็นลบหรืออัตราย้ายถิ่นออกสุทธิเป็นบวก แสดงว่าเป็น

พื้นที่ที่ส่งประชากรออก สาเหตุที่ทำาให้ประชากรย้ายถิ่นออกจากประเทศคือ เพื่อหางานทำา เพื่อเรียนหรือ 

ศึกษาต่อ เพื่อลี้ภัยสงครามหรือลี้ภัยทางการเมือง รวมทั้งการย้ายตามครอบครัวที่ย้ายออกด้วยเหตุผลข้างต้น  

(Lemaitre, 2005) 

อัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่รวมเอาอัตราย้ายถิ่นสุทธิด้วยนั้น เรียกว่า อัตราเพิ่มประชากร แต่เนื่องจาก

อัตราย้ายถิ่นสุทธิมีค่าไม่สูงนัก จึงไม่ทำาให้ค่าอัตราเพิ่มประชากรเปลี่ยนไปจากค่าอัตราเพิ่มตามธรรมชาติมาก

เท่าใดนัก จะยกเว้นก็แต่พื้นที่โอเซียเนียที่มีอัตราย้ายเข้าสุทธิสูงถึง 8 ต่อพัน จึงมีผลทำาให้พื้นที่นี้มีอัตราเพิ่ม

ประชากรสูงขึ้นมาก จนเป็นลำาดับ 2 รองจากแอฟริกา (ตาราง 3) 

ภาวะความเปน็เมอืงซึง่เปน็ตวัชีว้ดัหนึง่ของการกระจายตวัทางประชากรและการพฒันา กม็ผีลตอ่ภาวะ

การเกิด ภาวะการตาย และภาวะการย้ายถิ่นของประชากรด้วย ปัจจุบันโลกมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

ถึงร้อยละ 50 โดยพื้นที่พัฒนามากจะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ส่วนพื้นที่พัฒนา

น้อย (ยกเว้น ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน) ก็จะมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่ำากว่าค่าเฉลี่ย (ตาราง 3) 

ผู้ที่อยู่ในเขตเมืองจะมีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำากว่าผู้ที่อยู่ในเขตชนบท เพราะนอกจากค่านิยมของคนเมืองที่

จะมบีตุรนอ้ยแลว้ คนในเมอืงกย็งัสามารถเขา้ถงึบรกิารคมุกำาเนดิไดง้า่ยกวา่คนในชนบทอกีดว้ย สว่นภาวะการ

ตายนั้น คนในเมืองก็จะต่ำากว่าคนในชนบทเช่นกัน อันเนื่องมาจากการเข้าถึงบริการสาธารณะสุขที่ง่ายกว่า

นั่นเอง ดังจะเห็นได้ชัดในกรณีของประชากรในแอฟริกาที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท อันมีผลให้อัตราเกิด

และอตัราตายสงูทีส่ดุ สำาหรบัภาวะการยา้ยถิน่นัน้ ตวัเมอืงดงึดดูใหป้ระชากรชนบทหลัง่ไหลเขา้มา เพราะเมอืง

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

แนวโน้มประชากร

นกัประชากรนอกจากการวเิคราะหส์ถานการณท์างประชากรโลกในปจัจบุนัแลว้ ยงัวเิคราะหส์ถานการณ์

ในอนาคตด้วย หรือที่เรียกว่า การฉายภาพประชากร ทั้งนี้เพราะประชากรเป็นตัวแปรสำาคัญในการวางแผน

พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง หรือการพาณิชย์ ข้อมูลที่ใช้เป็นฐาน

ในการฉายภาพประชากรและข้อมูลที่ได้จากการฉายภาพประชากร จะแสดงถึงแนวโน้มประชากร

แนวโน้มประชากรประกอบด้วยจำานวนประชากร องค์ประกอบด้านเพศและอายุของประชากร และ 

การกระจายตัวของประชากร แต่ในท่ีน้ีจะแสดงเฉพาะจำานวนและการกระจายตัวของประชากรเท่าน้ัน นอกจากน้ี 

เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุของแนวโน้มประชากร ก็จะวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรคือ 

การเกิด การตาย และการย้ายถ่ินด้วย โดยใช้ข้อมูลจากการฉายภาพประชากรโลกล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ  

(United Nations, 2004) คือ ประชากรโลกถึงปี พ.ศ. 2843 ซึ่งเป็นการฉายภาพประชากรระยะยาวที่สุด 

ทีเ่คยทำามาคอื ฉายภาพประชากรลว่งหนา้ไปอกี 300 ป ีหรอื 3 ศตวรรษ โดยใชข้อ้มลูจากป ีพ.ศ. 2493 - 2543 

เป็นฐานในการฉายภาพประชากร

2 ถึงแม้ว่าเอเชียจะรวมเอาประเทศที่พัฒนามาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงค์โปร์ เข้าด้วย แต่ประชากรในประเทศเหล่านี้ก็มีสัดส่วนเพียง
เล็กน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
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ในการทำานายอนาคตย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ การฉายภาพประชากรก็เช่นกัน ความผิดพลาดจะ 

มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การมีข้อสมมติมากย่อมผิดพลาดมากกว่าการมีข้อสมมติน้อย 

การฉายภาพประชากรกลุม่ยอ่ย ยอ่มผดิพลาดมากกวา่การฉายภาพประชากรรวม และการฉายภาพประชากร

ระยะยาวย่อมผิดพลาดมากกว่าการฉายภาพประชากรระยะสั้น ดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยลง ในที่นี้

จึงใช้ข้อมูลฉายภาพประชากรเพียง 30 ปี (พ.ศ. 2553 - 2573) ทำาให้ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลระหว่างปี  

พ.ศ. 2493 - 2573 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงประชากรหรือแนวโน้มประชากรในช่วงเวลา 80 ปี

เน่ืองจากข้อมูลของปี พ.ศ. 2553 ท่ีจะนำาเสนอต่อจากน้ีไป เป็นข้อมูลจากการฉายภาพประชากร  

จึงมีค่าแตกต่างจากข้อมูลที่นำาเสนอแล้วข้างต้นเล็กน้อย แต่เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่ต่อเนื่อง จึงไม่ได้แทนค่า 

ฉายภาพประชากรด้วยค่าปัจจุบัน

แนวโน้ม จำานวน และการกระจายตัวของประชากร

ในชว่งเวลา 80 ป ีจากป ีพ.ศ. 2493 ถงึ 2573 จำานวนประชากรโลกมแีนวโนม้เพิม่ขึน้จาก 2.5 พนัลา้น

คน เป็น 8.1 พันล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจำานวนประชากรในพื้นที่ต่างๆ  

ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่การเพิ่มขึ้นของจำานวนประชากรในแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่

ท่ีมีจำานวนประชากรเพ่ิมเร็วท่ีสุดคือ แอฟริกาท่ีมีจำานวนประชากรเพ่ิมข้ึนถึง 6.3 เท่า รองลงมาคือ ลาตินอเมริกา/

แคริบเบียนที่เพิ่มขึ้น 4.3 เท่า ถัดไปคือ เอเชียเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า โอเซียเนียเพิ่มขึ้น 3.4 เท่า และอเมริกาเหนือ

เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า ส่วนพื้นที่ที่มีจำานวนประชากรเพิ่มต่ำาสุดคือยุโรป ซึ่งมีจำานวนประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 เท่า 

เท่านั้น และที่น่าสังเกตคือ จำานวนประชากรของยุโรปกลับลดลงในช่วง 30 ปีหลังจากนั้นด้วย (ตาราง 4) 

แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของประชากรที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นี้ มีผลทำาให้การกระจายตัวของ

ประชากรเปลี่ยนแปลงไป ในตาราง 4 จะเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2493 ประชากรโลกกว่า 3 ใน 4 อาศัยอยู่ในเอเชีย

และยุโรป โดยมากกว่าครึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเอเชีย และกว่า 1 ใน 5 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ใน

ยโุรป สว่นโอเซยีเนยีมปีระชากรอาศยัอยูไ่มถ่งึรอ้ยละ 1 ของประชากรโลก สำาหรบัประชากรอกี 1 ใน 5 ทีเ่หลอื

ก็กระจายอยู่ในแอฟริกา ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และอเมริกาเหนือ ในสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก

แต่ในอีก 80 ปีต่อมา คือในปี พ.ศ. 2573 กลับพบว่า 3 ใน 4 ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเอเชีย

และแอฟรกิา โดยสดัสว่นของประชากรทีอ่ยูใ่นเอเชยีไดเ้พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 56 เปน็รอ้ยละ 60 และในแอฟรกิา

จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปที่มีสัดส่วนประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ใน 80 ปีก่อนหน้า  

กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 ซึ่งตรงกันข้ามกับแอฟริกา 

ในอีก 3 พื้นที่ที่เหลือ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรในลาติน 

อเมริกา/แคริบเบียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 9 สำาหรับอเมริกาเหนือลดลงเล็กน้อยจาก 

ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 5 ส่วนโอเซียเนียมีสัดส่วนคงที่คือ ร้อยละ 0.5 ตลอดช่วงเวลา 80 ปี (ตาราง 4) 
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ตาราง 4 จำานวนประชากรและร้อยละของประชากร จำาแนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573

พื้นที่ 2493 2503 2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573

จำานวนประชากร (ล้านคน) 

โลก 2,518.6 3,021.5 3,692.5 4,434.6 5,263.5 6,070.5 6,830.1 7,540.2 8,130.1

เอเชีย 1,398.5 1,701.3 2,143.1 2,632.3 3,167.8 3,679.7 4,148.9 4,570.1  4,886.6 

แอฟริกา 221.2 277.4 357.3 469.6 622.4 795.7 984.2 1,187.6  1,398.0 

ยุโรป 547.4 604.4 655.9 692.4 721.6 728.0 719.7 705.4  685.4 

ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียน

167.1 218.3 284.9 361.4 441.5 520.2 594.4 659.2  711.1 

อเมริกาเหนือ 171.6 204.2 231.9 256.1 283.5 315.9 348.1 379.6  407.5 

โอเซียเนีย 12.8 15.9 19.4 22.8 26.7 31.0 34.8 38.3  41.5 

ร้อยละ

โลก 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เอเชีย 55.5 56.3 58.0 59.4 60.2 60.6 60.7 60.6 60.1

แอฟริกา 8.8 9.2 9.7 10.6 11.8 13.1 14.4 15.8 17.2

ยุโรป 21.7 20.0 17.8 15.6 13.7 12.0 10.5 9.4 8.4

ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียน

6.6 7.2 7.7 8.1 8.4 8.6 8.7 8.7 8.7

อเมริกาเหนือ 6.8 6.8 6.3 5.8 5.4 5.2 5.1 5.0 5.0

โอเซียเนีย 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ที่มา:  United Nations, 2004: ตาราง A5.

สำาหรับตัวชี้วัดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรคือ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น 

ในที่นี้จะใช้ตัวชี้วัดที่ละเอียดกว่าตัวชี้วัดในตาราง 1 ทั้งนี้เพื่อต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการเกิดและการตาย  

ทีป่ลอดจากอทิธพิลของโครงสรา้งดา้นอายแุละเพศของประชากร อนัทำาใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัไดใ้นระหวา่ง

พื้นที่ ส่วนการย้ายถิ่นใช้จำานวนผู้ย้ายถิ่นสุทธิรายปีแทน เพื่อแสดงให้เห็นถึงขนาดของประชากรที่เพิ่มขึ้น 

หรือลดลงอันเป็นผลมาจากการย้ายถิ่น 
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การเกิด

ตัวชี้วัดภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ในที่นี้คือ อัตราเจริญพันธุ์รวม3ที่แสดงถึงจำานวนบุตรในแต่ละ

ครอบครัว ถึงแม้ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ ในปี พ.ศ. 2493 จะสูงกว่าปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มาก  

แต่ลำาดับของภาวะเจริญพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ แอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีภาวะเจริญพันธุ์ 

สูงที่สุด (มีบุตร 6.7 คนต่อครอบครัว) รองลงไปคือ เอเชียและลาตินอเมริกา/แคริบเบียน (มีบุตร 5.9 คน 

เท่ากัน) ถัดไปคือ โอเซียเนีย (มีบุตร 3.9 คน) อเมริกาเหนือ (มีบุตร 3.5 คน) ส่วนยุโรปมีภาวะเจริญพันธุ์ 

ต่ำาที่สุดคือ แต่ละครอบครัวมีบุตรเพียง 2.7 คนเท่านั้น

ตลอดช่วงเวลา 80 ปี (พ.ศ. 2493 - 2573) ภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลงในทุกพื้นที่ (ตาราง 5)  

ในบางพืน้ทีภ่าวะเจรญิพนัธุล์ดลงอยา่งรวดเรว็ แตใ่นบางพืน้ทีก่ลบัเปน็ไปอยา่งชา้ๆ กลา่วคอื เอเชยีและลาตนิ 

อเมริกา/แคริบเบียนซึ่งมีภาวะเจริญพันธุ์คล้ายคลึงกัน ใช้เวลาเพียง 40 ปี (จากปี พ.ศ. 2493 - 2533) เพื่อลด

จำานวนบุตรลงครึ่งหนึ่ง จากครอบครัวละ 6 คนเหลือเพียง 3 คน ในขณะที่แอฟริกาต้องใช้เวลาถึง 2 เท่า  

เพื่อลดจำานวนบุตรลงครึ่งหนึ่ง สำาหรับในพื้นที่ที่เหลือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์จะอยู่ระหว่างสองแบบนี้ 

(ตาราง 5) 

ตาราง 5 อัตราเจริญพันธุ์รวม จำาแนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573

พื้นที่ 2493 2503 2513 2523 2533 2543 2553 2563 2573

เอเชีย 5.9 5.6 5.1 3.7 3.0 2.5 2.3 2.1 2.0

แอฟริกา 6.7 6.9 6.7 6.4 5.6 4.9 4.2 3.5 3.0

ยุโรป 2.7 2.6 2.2 1.9 1.6 1.4 1.4 1.5 1.7

ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 5.9 6.0 5.0 3.9 3.0 2.5 2.2 2.0 1.9

อเมริกาเหนือ 3.5 3.3 2.0 1.8 2.0 2.1 2.0 2.0 1.9

โอเซียเนีย 3.9 4.0 3.2 2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 2.0

ที่มา: United Nations, 2004: ตาราง A7.

จุดสำาคัญที่ควรจับตามองเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์คือ อัตราเจริญพันธุ์รวมที่ 2.1 ซึ่งถือเป็นภาวะ 

เจรญิพนัธุร์ะดบัทดแทนของประชากร นัน่คอื แตล่ะครอบครวัจะมบีตุรเกดิมาเพือ่ทดแทนพอ่แม ่โดยประชากร

ทีม่อีตัราเจรญิพนัธุร์วมอยูใ่นระดบันีย้อ่มไมท่ำาใหจ้ำานวนประชากรเพิม่ขึน้หรอืลดลง แตถ่า้อตัราเจรญิพนัธุร์วม 

ลดลงต่ำากว่าระดับทดแทนแล้ว ย่อมส่งผลให้จำานวนประชากรรวมลดลงถ้าไม่มีการย้ายถิ่นเข้าสุทธิ

3 อัตราเจริญพันธ์ุรวม (Total Fertility Rate: TFR) คือ จำานวนบุตรเฉล่ียท่ีคาดว่าสตรีหน่ึงคนจะให้กำาเนิดตลอดช่วงวัยเจริญพันธ์ุ (15 - 49 ปี) 
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อเมริกาเหนือเป็นพื้นที่แรกที่มีภาวะเจริญพันธุ์อยู่ต่ำากว่าระดับทดแทน (ในปี พ.ศ. 2513) แต่หลังจาก

นั้นอัตราเจริญพันธุ์รวมก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับนี้นัก ส่วนยุโรปนั้น ถึงแม้ภาวะเจริญพันธุ์จะถึงระดับ

ทดแทนช้ากว่าเล็กน้อย (ก่อนปี พ.ศ. 2523) แต่กลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดต่ำาสุด (อัตราเจริญพันธุ์

รวมเท่ากับ 1.4) ในปี พ.ศ. 2543 จากนั้นก็คงที่และเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย (ตาราง 5) 

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีเพียงยุโรปและอเมริกาเหนือเท่านั้นที่มีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำากว่าระดับทดแทน  

แต่คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563) ภาวะเจริญพันธุ์ในลาตินอเมริกา/แคริบเบียนจะอยู่ในระดับต่ำา

กว่าระดับทดแทนด้วย ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ในเอเชียและโอเซียเนียจะอยู่ที่ระดับทดแทนพอดี (ตาราง 5) 

การตาย

ตัวชี้วัดการตายคือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e
0
) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความยืนยาวของชีวิตในขณะที่

เกิด ดังนั้น ภาวะการตายที่สูงย่อมมีผลให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดต่ำา ในทางกลับกัน ภาวะการตายต่ำาก็มีผล

ให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูง และเนื่องจากผู้ชายมีภาวะการตายสูงกว่าผู้หญิง ทำาให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก

เกิดของผู้ชายจึงต่ำากว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้หญิง

ในปี พ.ศ. 2493 อเมริกาเหนือมีภาวะการตายต่ำาที่สุด (ผู้ชาย e
0 
= 66.1 และผู้หญิง e

0 
= 71.9) 

รองลงไปคือ ยุโรป (ผู้ชาย e
0 
= 63.0 และผู้หญิง e

0 
= 68.0) และโอเซียเนีย (ผู้ชาย e

0 
= 58.0 และผู้หญิง 

e
0 
= 62.9) ส่วนพื้นที่ที่มีภาวะการตายสูงที่สุด คือ แอฟริกา (ผู้ชาย e

0 
= 36.5 และผู้หญิง e

0 
= 39.1) 

รองลงไปคอื เอเชยี (ผูช้าย e
0 
= 40.7 และผูห้ญงิ e

0 
= 42.1) และลาตนิอเมรกิา/แครบิเบยีน (ผูช้าย e

0 
= 49.7 

และผูห้ญงิ e
0 
= 53.1) แตด่ว้ยความกา้วหนา้และแพรข่ยายของบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุไปทัว่โลก 

ทำาใหภ้าวะการตายของทกุประเทศทัว่โลกมแีนวโนม้ลดลงเรือ่ยๆ จะมขีอ้ยกเวน้กแ็ตใ่นแอฟรกิาเทา่นัน้ ทีภ่าวะ

การตายสูงขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2543 (ตาราง 6) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะการตาย ได้แก่ ความขัดแย้ง

ทางการเมืองและการทหาร วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคม การใช้

ชวีติทีไ่มถ่กูสขุภาพ การกลบัมาระบาดของโรคตดิตอ่ เชน่ มาลาเรยี วณัโรค และอหวิาตกโรค รวมทัง้การระบาด

ของโรคเอดส์ (United Nations, 2008) 
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ตาราง 6 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำาแนกตามเพศและพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573

 พ.ศ.  เอเชีย  แอฟริกา  ยุโรป
ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียน

 อเมริกา 
เหนือ

 โอเซียเนีย

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

2493 40.7 42.1 36.5 39.1 63.0 68.0 49.7 53.1 66.1 71.9 58.0 62.9

2503 47.9 49.0 40.7 43.3 66.6 72.3 54.9 58.8 66.9 73.6 61.1 66.5

2513 55.9 56.8 44.8 47.7 67.4 74.4 58.6 63.3 67.9 75.6 63.1 68.7

2523 59.4 61.4 48.3 51.3 67.9 75.7 61.9 68.0 70.8 77.5 66.5 72.1

2533 62.7 65.4 49.5 52.8 68.5 76.7 64.7 71.4 71.9 78.5 69.2 74.7

2543 65.5 69.0 47.9 50.0 70.1 78.2 67.1 73.9 74.5 80.1 71.8 76.6

2553 67.4 71.5 50.5 51.6 72.0 79.3 69.3 76.0 75.7 81.4 73.6 78.4

2563 68.9 73.6 54.3 55.4 74.1 80.6 71.3 77.9 76.3 82.3 75.3 80.0

2573 70.8 75.8 58.5 60.0 75.6 81.8 73.0 79.6 77.3 82.9 76.8 81.7

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

ในปจัจบุนั (ป ีพ.ศ. 2553) แบบแผนการตายของโลกยงัคงเหมอืนเดมิ คอื อเมรกิาเหนอืมภีาวะการตาย

ต่ำาที่สุด รองลงไปคือ ยุโรป และโอเซียเนีย ส่วนแอฟริกามีภาวะการตายสูงที่สุด รองลงไปคือ เอเชีย และ 

ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย (ตาราง 6) 

อยา่งไรกต็าม ภาวะการตายหรอือายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ กไ็มไ่ดเ้ปน็ตวักำาหนดจำานวนคนตายแตเ่พยีง

อย่างเดียว เพราะโครงสร้างด้านอายุและเพศของประชากรย่อมมีผลต่อจำานวนคนตายด้วย ดังจะเห็นได้จาก

ตาราง 3 ว่า แอฟริกาและยุโรปมีอัตราตายที่ไม่ต่างกันนัก ทั้งๆ ที่ภาวะการตายของทั้งสองพื้นที่แตกต่างกัน

มาก ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า เพราะแอฟริกามีสัดส่วนประชากรสูงอายุอาศัยอยู่น้อย ในขณะที่ยุโรปมีสัดส่วน

ประชากรสูงอายุอาศัยอยู่มากนั่นเอง

การย้ายถิ่น

ในขณะที่แนวโน้มของภาวะการเกิดและภาวะการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาวะการย้ายถิ่นระหว่าง

ประเทศกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแต่ละประเทศสามารถควบคุมการย้ายถิ่นเข้าประเทศ และการย้ายถิ่นออก

จากประเทศได้ตามแต่สถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำาให้แนวโน้มของการย้าย

ถิ่นระหว่างประเทศขึ้นๆ ลงๆ 
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ภาวะการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ต่างๆ ในช่วง 80 ปีนี้มี 4 แบบคือ 

1) ทำาให้เป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออกอย่างเดียว ได้แก่ แอฟริกาและลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 2) ทำาให้เป็น

พื้นที่ที่รับประชากรเข้าอย่างเดียว ได้แก่ อเมริกาเหนือและโอเซียเนีย 3) ทำาให้เป็นพื้นที่ที่รับประชากรเข้า 

ในชว่งแรก แลว้ตอ่มาสง่ประชากรออก ไดแ้ก ่เอเชยีซึง่เปน็พืน้ทีท่ีร่บัประชากรเขา้ในชว่ง 10 ปแีรก แตห่ลงัจาก

นั้นก็เป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออก และ 4) ทำาให้เป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออกในช่วงแรก แล้วเปลี่ยนเป็นพื้นที่ 

ที่รับประชากรเข้า ได้แก่ ยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออกในช่วง 20 ปีแรก แต่ต่อมากลับเป็นพื้นที่ 

ที่รับประชากรเข้า (ตาราง 7) 

ตาราง 7 จำานวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศสุทธิเฉลี่ยรายปีในแต่ละทศวรรษ  

จำาแนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573

 (พันคน) 

พื้นที่
2493 -
2503

2503 -
2513

2513 -
2523

2523 -
2533

2533 -
2543

2543 -
2553

2553 -
2563

2563 -
2573

เอเชีย 194  - 22  - 377  - 451  - 1,340  - 1,311  - 1,210  - 1,221

แอฟริกา  - 125  - 242  - 289  - 267  - 310  - 416  - 377  - 395

ยุโรป  - 489  - 31 288 441 1,051 1,271 799 805

ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน  - 68  - 293  - 415  - 781  - 775  - 1,108  - 616  - 590

อเมริกาเหนือ 403 479 748 972 1,277 1,453 1,305 1,300

โอเซียเนีย 85 109 44 86 96 111 99 101

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

ปริมาณผู้ย้ายถ่ินระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน โดยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2543  

และถงึจดุสงูสดุในอกี 10 ปถีดัไป (พ.ศ. 2543 - 2553) อนัเนือ่งมาจากเศรษฐกจิเฟือ่งฟทูัว่โลกในชว่งเวลานัน้ 

แตห่ลงัจากนีค้าดวา่ปรมิาณผูย้า้ยถิน่ระหวา่งประเทศจะมแีนวโนม้ลดลง (ตาราง 7) อนัเปน็ผลมาจากเศรษฐกจิ

ที่ซบเซา และจากนโยบายของประเทศที่เคยรับประชากรเข้าที่เปลี่ยนไป (United Nations, 2008) 

ดังที่กล่าวแล้วว่า การย้ายถิ่นระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน 

ภาวะการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น เศรษฐกิจ สงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะ 

ส่งผลให้การย้ายถิ่นระหว่างประเทศในบางปี แตกต่างไปจากแนวโน้มโดยทั่วไปได้
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สรุป

ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น 6.9 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเอเชีย รองลงไป

คือ (ร้อยละ 15) อยู่ในแอฟริกา ส่วนที่เหลือกระจายกันอยู่ในยุโรป (ร้อยละ 11) ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 

(ร้อยละ 9) อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 5) และโอเซียเนีย (ร้อยละ 0.5) ตามลำาดับ 

ประเทศทีม่ปีระชากรเกนิหนึง่พนัลา้นคนมเีพยีง 2 ประเทศเทา่นัน้ คอื จนีและอนิเดยี โดยจนีมปีระชากร 

1.3 พันล้านคน ส่วนอินเดียมีประชากร 1.2 พันล้านคน ซึ่งสูงกว่าประเทศที่มีประชากรมากในลำาดับ 3 มาก 

คือ สหรัฐอเมริกาที่มีประชากรเพียง 310 ล้านคนเท่านั้น 

ด้วยเหตุที่เอเชียมีประชากรมากที่สุด แต่มีพื้นที่เพียงร้อยละ 23 ของพื้นที่โลก ทำาให้เอเชียมีประชากร

หนาแน่นที่สุดคือ 130 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่โลกมีความหนาแน่นเพียง 51 คนต่อตารางกิโลเมตร

เท่านั้น สำาหรับแอฟริกาซึ่งมีความหนาแน่นประชากรรองลงไป ก็มีความหนาแน่นเพียง 34 คนต่อตาราง

กโิลเมตร สว่นพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแนน่ประชากรนอ้ยทีส่ดุคอื โอเซยีเนยีทีม่คีวามหนาแนน่เพยีง 4 คนตอ่ตาราง

กิโลเมตร

โลกมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ต่อปี อันเป็นผลมาจากอัตราเกิดที่มีมากกว่าอัตราตาย โดยพื้นที่ที่มี

อตัราเพิม่ตามธรรมชาตสิงูทีส่ดุคอื แอฟรกิา และทีต่่ำาทีส่ดุคอื ยโุรป สว่นอตัรายา้ยถิน่เขา้สทุธกิไ็มไ่ดท้ำาใหอ้ตัรา

เพิ่มประชากรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 

นับจากปี พ.ศ. 2493 หรือ 60 ปีก่อน การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เป็นผลของภาวะ

เจริญพันธุ์มากกว่าภาวะการตายหรือย้ายถิ่น โดยที่อัตราเพิ่มประชากรที่มีแนวโน้มลดลง ก็เนื่องมาจากภาวะ

เจริญพันธุ์ที่มีแนวโน้มลดลงนั่นเอง อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นถึงแม้จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรโลกไมม่ากนกั แตก่ม็แีนวโนม้เพิม่มากขึน้ โดยทีพ่ืน้ทีพ่ฒันาสงู มกัจะเปน็พืน้ทีท่ีร่บัประชากรเขา้ ไดแ้ก ่

ยโุรป อเมรกิาเหนอื และโอเซยีเนยี สว่นพืน้ทีพ่ฒันานอ้ยกจ็ะเปน็พืน้ทีท่ีส่ง่ประชากรออก ไดแ้ก ่เอเชยี แอฟรกิา 

และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน

คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573) ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 8.1 พันล้านคน โดยการกระจายตัว

ของประชากรโลกยงัคงเหมอืนเดมิ ยกเวน้แอฟรกิาและยโุรปเทา่นัน้ทีเ่ปลีย่นไปคอื แอฟรกิามสีดัสว่นประชากร

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรที่ลดลง จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 

8 สว่นพืน้ทีท่ีเ่หลอืยงัคงมสีดัสว่นประชากรเชน่เดมิเหมอืนกบัปจัจบุนั โดยภาวะเจรญิพนัธุย์งัคงเปน็ปจัจยัสำาคญั

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรเช่นเดิม



330 ประชากรและสังคม 2554

เอกสารอ้างอิง

Lemaitre, G. (2005). The Comparability of International Migration Statistics: Problems and Prospects. Statistics 
Brief No. 9, Paris: the Statistics Directorate of the OECD. Organisation for Economic Co – operation and 
Development.

Population Reference Bureau. (2011). PRB 2010 World Population Data Sheet. Retrieved 27 March 2011, 
from Population Reference Bureau: http://www.prb.org/DataFinder.aspx.

United Nations. (2004). World Population to 2300. New York: Population Division, Department of Economic and 
Social Affairs.

United Nations. (2007). World Population Prospects: The 2006 Revision. New York: Population Division, Department 
of Economic and Social Affairs, United Nations.

United Nations. (2008). World Population Policies 2007. New York: Population Division, Department of Economic 
and Social Affairs.



ภาคผนวก

331ภาคผนวก

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

(เรียงตามตัวอักษร)

รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เศรษฐบุตร นักวิชาการอิสระ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.เบญจา ยอดดำาเนิน-แอตติกจ์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำานวยกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ภัสสร ลิมานนท์ นักวิชาการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย ทองไทย นักวิชาการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา อิ่มเอม กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



332 ประชากรและสังคม 2554

แนะนำาผู้เขียน

(เรียงตามตัวอักษร)

อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กฤตยา อาชวนิจกุล รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

กวิสรา พชรเบญจกุล นักวิจัย ปริญญาโททางวิจัยประชากรและสังคม

กัญญา อภิพรชัยสกุล  นักวิจัย ปริญญาโททางวิจัยประชากรและสังคม

แครี่ ริคเตอร์  ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ปริญญาเอกทางสังคมวิทยา

จรัมพร โห้ลำายอง  อาจารย์ ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์

เฉลิมพล แจ่มจันทร์  อาจารย์ ปริญญาเอกทางภูมิภาคศึกษา (เศรษฐศาสตร์)

ชาย โพธิสิตา รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางมานุษยวิทยา

ธีระพงศ์ สันติภพ  นักวิจัย ปริญญาเอกทางภูมิศาสตร์

นพวรรณ มาดารัตน์  นักศึกษา ปริญญาโททางวิจัยประชากรและสังคม

ปราโมทย์ ประสาทกุล  ศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางสังคมวิทยา (ประชากรศาสตร์)

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา นักวิจัย กำาลังศึกษาปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

โยธิน แสวงดี  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางสังคมวิทยา (ประชากรศาสตร์)

วนิพพล มหาอาชา นักวิจัยหลังปริญญาเอก ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางวิจัยประยุกต์ทางประชากร

สวรัย บุณยมานนท์ อาจารย์ ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์

สักกรินทร์ นิยมศิลป์ อาจารย์ ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์การเมือง

สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางมานุษยวิทยา

อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์  ศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางสังคมวิทยา (ประชากรศาสตร์)

อมรา สุนทรธาดา รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางเพศภาวะและการพัฒนา

อรทัย อาจอ่ำา รองศาสตราจารย์ กำาลังศึกษาปริญญาเอกทางการพัฒนาและวางแผน

อารี จำาปากลาย  รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางสังคมวิทยา (ประชากรศาสตร์)

อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรและการพัฒนา

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์  อาจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

และ

วรชัย ทองไทย รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

วาที สิทธิ   นายแพทย์ชำานาญการ สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 



333ภาคผนวก

คณะกรรมการทำางานการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ประชากรและสังคม” ประจำา พ.ศ. 2554

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ประธานคณะทำางาน

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล คณะทำางาน

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำารัสฤทธิรงค์ คณะทำางาน

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา คณะทำางาน

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา คณะทำางาน

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต คณะทำางาน

7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง คณะทำางาน

8. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา คณะทำางาน

9. รองศาสตราจารย์ อรทัย อาจอ่ำา คณะทำางาน

10. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำาปากลาย คณะทำางาน

11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ คณะทำางาน

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ คณะทำางาน

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ คณะทำางาน

14. อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำายอง คณะทำางาน

15. อาจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ คณะทำางาน

16. อาจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ คณะทำางาน

17. อาจารย์ ดร.สวรัย บุณยมานนท์ คณะทำางาน

18. อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ คณะทำางาน

19. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ คณะทำางาน

20. นางสาวกุลวธู วจนสาระ คณะทำางาน

21. นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล คณะทำางาน

22. นางสาวจุฑากาญจน์ อติธนานันท์ คณะทำางาน

23. นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว คณะทำางาน

24. นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ คณะทำางาน

25. นางสาวชัชชฎา รัตนจันทร์ คณะทำางาน

26. นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ คณะทำางาน

27. นางสาวพอตา บุนยตีรณะ คณะทำางาน

28. นางสาวภคพร พุทธโกษา คณะทำางาน

29. นางวริศรา ไววิ่งรบ คณะทำางาน

30. นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว คณะทำางาน

31. นางเอมอร สมิตสันต์ คณะทำางาน

32. นางสาวเอื้อมเดือน แก้วสว่าง คณะทำางาน

33. นางสาววรารัตน์ ชัยสุข คณะทำางาน

34. นายบุรเทพ โชคธนานุกูล คณะทำางาน

35. นางเบญจมาศ รอดภัย คณะทำางานและเลขานุการ

36. นายภาสกร บุญคุ้ม คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ




