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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดประชุมวิชาการ “ประชากรและสังคม” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดขึ้นเป็นประจ�า  

ณ วันประชากรกลางปี (วันที่ 1 กรกฎาคม) ทุกปี โดยการประชุมใน พ.ศ. 2555 นี้นับเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งได้แสดงถึง

ความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จะกระตุ้นให้สังคมไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐ  

และภาคประชาสังคมตื่นตัวในการแก้ปัญหาหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหาในสังคมไทยที่มีความสลับซับซ้อน

เพิ่มมากขึ้นในทุกวัน

ส�าหรับการประชุม “ประชากรและสังคม 2555” ในหัวข้อเรื่อง “ประชากรชายขอบและความเป็นธรรม 

ในสังคมไทย” นอกจากท�าให้ “ประชากรชายขอบ” มีความหมายชัดแจ้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนไทยมุสลิม 

แรงงานเด็ก คนรักเพศเดียวกัน คนพิการ แรงงานข้ามชาติ แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน ฯลฯ แล้ว ยังเป็น

ประเด็นที่ชวนให้ถกเถียงในเชิงวิชาการอย่างกว้างขวาง ที่ส�าคัญคือ การย�้าถึงความรับผิดชอบของสถาบันต่างๆ  

ทางสงัคมในการจดัสรรทรพัยากรอย่างเป็นธรรมส�าหรบัประชากรชายขอบ และต้องร่วมมอืกนัยตุคิวามไม่เป็นธรรม

ที่ประชากรชายขอบกลุ่มต่างๆ ต้องเผชิญ 

ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอขอบคุณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ที่ตั้งมั่นต่อการวิจัยและ 

การเผยแพร่ผลงานของตนต่อสาธารณะอย่างสม�่าเสมอ และขอให้ผลส�าเร็จของการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ประชากรและสังคม” ในปีนี้ ได้จุดประกายให้ ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน น�าความรู้  

ความเข้าใจ และข้อมูล จากบทความต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายหรือโครงการที่สามารถ 

ลดความเหลื่อมล�้า ยุติกระบวนการที่ท�าให้ประชากรบางกลุ่มถูกละเลยหรือกลายเป็น “คนชายขอบ” และ

มหาวิทยาลัยมหิดลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากจุดเริ่มต้นขององค์ความรู ้เล็กๆ นี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีความเป็นธรรมต่อ “ประชากรชายขอบ” มากขึ้นในสังคมไทยและในภูมิภาคต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน
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และสังคมศาสตร์แก่สาธารณชน ผู้ก�าหนดนโยบาย รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับ

ประเทศ และระดับสากล สถาบันฯ จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ 
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เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล�้าทางสังคม ความขัดแย้งทางความคิด โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ๆ ฯลฯ  

ซึ่งด้านหนึ่งส่งผลส�าคัญให้ผู้คนหลายกลุ่มในสังคมต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรม ถูกกีดกันออกจากกระบวนการ

จัดสรรทรัพยากร และกลายเป็น ‘คนชายขอบ’ ในลักษณะหนึ่งลักษณะใดไปในที่สุด 

ผลงานวชิาการทีไ่ด้น�าเสนอในหนงัสอืเล่มนี ้สะท้อนภาพของ “คนชายขอบ” ซึง่หมายรวมถงึผูส้งูอาย ุคนไทย

มุสลิม แรงงานเด็ก คนรักเพศเดียวกัน คนพิการ แรงงานข้ามชาติ ผู้ใช้ยาเสพติด แม่เลี้ยงเดี่ยว และผู้รับงานไปท�า 

ที่บ้าน ฯลฯ ที่ต้องเผชิญกับการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม โดยเฉพาะในด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม 

บริการทางสุขภาพ และการศึกษา การประชุมครั้งนี้ได้เปิดพื้นที่ให้สาธารณชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ 

ความเข้าใจ ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อน�าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และเกิด 

การสร้างเครือข่ายการท�างานทางประชากรและสังคมในระยะยาวต่อไป
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ความร่วมใจร่วมแรงอย่างแข็งขันจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สนับสนุนในทุกหน่วย

ปฏิบัติการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล  
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ที่ได้ทุ่มเทเวลาในการตรวจสอบทั้งเนื้อหา ความถูกต้องทางวิชาการ และรูปแบบ เพื่อให้ได้บทความมีคุณภาพ  
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จนท�าให้ทุกบทความในหนังสือนี้มีความสมบูรณ์ ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
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การจัดประชุมครั้งนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ที่ได้ติดตามผลงานและความเคลื่อนไหวของสถาบันฯ มาโดยตลอด 

สถาบันฯ หวังที่จะเห็นเวทีวิชาการ “ประชากรและสังคม” นี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

ทางสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนยาวนาน 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง
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โหมโรง:

ประชากรชายขอบ 

และความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย

กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ที่ดินล�ำพูน เป็นตัวอย่างกรณีพิพาทระหว่างเกษตรกรกับนายทุนและรัฐที่ขัดแย้งยาวนานกว่า 15 ปี  

ด้วยเรื่องความเป็นธรรมในการกระจายที่ดินท�ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดิน มีการฟ้องร้องด�าเนินคดีกับเกษตรกร 

ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกทิ้งร้างรวม 125 คน กรณีที่ดินล�าพูนนั้นเป็นผลของการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน 

ในช่วงทศวรรษ 2530 ท�าให้ที่ดินจ�านวนมากถูกอ้างสิทธิครอบครอง มีการออกเอกสารสิทธิให้กับที่ดินสาธารณะ 

ที่ชุมชนเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน และขายตกไปอยู่ในมือนายทุนเอกชน โดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ ที่ดินเหล่านี้ถูกซื้อ 

เพือ่เกง็ก�าไร เปลีย่นมอืเพือ่ป่ันราคา เมือ่ขายไม่ได้กป็ล่อยทิง้ร้างไม่ได้ท�าประโยชน์ และจ�านวนหนึง่กลายเป็นหนีเ้สยี

ของสถาบันการเงิน คดีที่ดินล�าพูนเป็นเพียงหนึ่งกรณีที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่ดินสัมพันธ์กับวิกฤติภาคการเงิน  

การเก็งก�าไรอสังหาริมทรัพย์ และการเข้าถึงความยุติธรรมของคนในชนบท (เกรียงศักดิ์, 2555) โดยมีการเรียกร้อง

ให้มีการปฏิรูปที่ดินเอกชนที่ถูกทิ้งร้างมาจัดสรรให้กับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์ปลูกพืชแบบผสมผสานโดยไม่สามารถ

ซือ้ขายได้ ซึง่เป็นต้นแบบของแนวคดิโฉนดชมุชน ทีร่ฐับาลน�าไปปรบัเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาทีด่นิท�ากนิของเกษตรกร

ทั่วประเทศในปี 2552 ขณะที่ชาวบ้านล�าพูนถูกด�าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง มีชาวบ้าน 22 คนถูกตัดสินให้จ�าคุก  

ในจ�านวนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2 คน อีก 20 คนได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และล่าสุด ศาลฎีกาก็มีค�าพิพากษา

จ�าคุกแกนน�าชาวบ้าน 1 คน และยกฟ้องอีก 2 คน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา

...............

คดโีลกร้อน เริม่ต้นจากการทีก่รมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื (อส.) และกรมป่าไม้ ฟ้องร้องทางแพ่ง

กับเกษตรกรและชุมชนที่อาศัยท�ากินอยู่ในพื้นที่พิพาททับซ้อนเขตป่าอนุรักษ์กว่า 2,000 ราย โดยใช้แบบจ�าลอง

คณิตศาสตร์ส�าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม1 ซึ่งยังมีข้อโต้แย้งในทางวิชาการหลายประเด็น ทั้งในแง่ของ

1 ค�านวณเป็นรายปีจากค่าเสียหายท�าให้อากาศร้อนมากขึ้น 45,453.45 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท�าให้สูญเสียน�้าออกจากพื้นที่โดยการ 
เผาไหม้ของรังสีดวงอาทิตย์ 52,800 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท�าให้ฝนตกน้อย 5,400 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท�าให้ดินสูญเสีย 1,800 บาท/ไร่  
ค่าเสียหายการสูญเสียธาตุอาหาร 4,064 บาท/ไร่ ค่าเสียหายท�าให้ดินไม่ดูดซับน�้าฝน 600 บาท/ไร่ และค่าเสียหายทางตรงจาก 
การท�าลายป่า ได้แก่ ป่าดงดิบ 61,263.36 บาท/ไร่ ป่าเบญจพรรณ 42,577.75 บาท/ไร่ ป่าเต็งรัง 18,634.19 บาท/ไร่ รวมแล้วเป็น 
ค่าเสียหายไร่ละ 150,000 บาท/ไร่/ปี 



ความเหมาะสมในการก�าหนดวธิปีระเมนิและความถกูต้องตามหลกัวชิาการ ทีใ่ห้มลูค่าความเสยีหายสงูกว่าความเป็นจรงิ  

ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้อง แม้ศาลแห่งหนึ่งจะพิพากษาว่า “เป็นวิธีคิดค�านวณค่าเสียหาย

ที่น่าเชื่อถือพอสมควร” เช่น คิดค่าเสียหายที่ท�าให้อากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมจากค่าไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ท�าให้

อณุหภมูอิากาศในบรเิวณนัน้กลบัมาเท่าเดมิ หรอืคดิค่าเสยีหายจากการสญูเสยีหน้าดนิ ปุย๋ และน�า้ (ทีเ่ป็นเหตมุาจาก

ต้นไม้ถูกตัด) จากค่าใช้จ่ายในการบรรทุกดิน ปุ๋ย และน�้ากลับไปที่เดิม ฯลฯ (ประสาท, 2555; ณัฐดนัย, 2555) เช่น 

กรณีของนางก�าจาย ที่จ.พัทลุง ศาลตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายกว่า 1.6 ล้าน เมื่อปี 2549 ทั้งที่เพาะปลูกยางพารา 

มาหลายชั่วอายุคน เสียภาษีบ�ารุงท้องที่ต่อเนื่อง และได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานสงเคราะห์สวนยาง (สมจิต, 

2554) โดยตัวเลขจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยพบว่า มีชาวบ้านถูกด�าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ข้อหาบุกรุกเขตป่า ทั้งหมด 131 คดี จ�านวน 500 รายทั่วประเทศ และถูกด�าเนินคดีทางแพ่งข้อหาท�าให้โลกร้อน  

ทั้งสิ้น 38 ราย มูลค่าความเสียหายที่กรมอุทยานฟ้องร้องจากชาวบ้านรวมแล้วกว่า 32 ล้านบาท (ทีมวิจัยโลกร้อน, 

2554) 

...............

แรงงำนข้ำมชำติ แม้จะมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สังคมไทยยังคงมองแรงงาน

เหล่านี้เป็น ‘คนอื่น’ และเพิกเฉยต่อความไม่เป็นธรรมต่างๆ นานาที่พวกเขาได้รับ แม้ว่า... “กุ้งส่งออกจากไทย 

ไปสหรฐัฯ อาจเป็นสนิค้าทีถ่กูปอกเปลอืกและบรรจหุบีห่อโดยแรงงานข้ามชาต ิทีท่�างานโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลย  

นอกจากการจ่ายคืนหนี้ที่ไม่สิ้นสุด…อาคารบ้านเรือนในกรุงเทพฯ อาจถูกสร้างโดยแรงงานข้ามชาติที่ถูกจ�ากัดพื้นที่ 

ให้อยู่เพียงในห้องเล็กเท่ารูหนู มีอาหารเหลือค้างให้กินไปวันๆ ปลาในเมนูอาหารร้านอาหารไทยรสดีๆ อาจเป็นปลา

ที่จับโดยแรงงานข้ามชาติที่มีเวลานอนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อวันบนเรือประมงกลางอ่าวไทย แรงงานเหล่านี้ 

อาจถูกทุบตีท�าร้ายแม้ด้วยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือถูกท�าโทษทรมานให้เป็นตัวอย่างส�าหรับคนที่คิดจะ 

หลบหนี…” (ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น, 2554:8) หรือเรื่องราวของ ‘ขิ่น’ ชนเผ่ากะเหรี่ยงคริสต์จากภาคใต้ของพม่า  

ที่ถูกค้ามนุษย์เข้าเมืองไทยตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี ไปเป็นคนงานในสวนยางก่อนจะไปท�างานเป็นลูกเรือประมง 

โดยไม่ได้ค่าแรง ถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือ แล้วถูกคนจับพาไปขังไว้ 3 วันก่อนจะไปส่งขึ้นเรืออีกล�าหนึ่ง แต่เจ้าของเรือไม่รับ

เพราะเด็กเกินไปจึงถูกทิ้งไว้ข้างถนน หลังจากเดินไปเรื่อยๆ อยู่ 3 วัน ขิ่นก็ถูกส่งตัวไปกักไว้ที่สถานกักกันคนต่างด้าว 

3 เดือน แล้วถูกส่งกลับพม่าทางแม่สอด ไปส่งให้ทหารกะเหรี่ยงพุทธ DKBA ในเมียวดี แล้วก็ถูกซื้อตัวกลับไปแม่สอด

อีกครั้ง (ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น, 2554)

...............

ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปะทุรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2547 และยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้ 

โดยง่าย ส่งผลให้มีการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ ซึ่งอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนได้ 

คนมลายูมุสลิมในพื้นที่จึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกด�าเนินคดีอาญาในข้อหาความมั่นคงเป็นจ�านวนมาก จนน�าไปสู่

ประเด็นที่ว่า กระบวนการยุติธรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความขัดแย้งและความไม่สงบเสียเอง ดังข้อมูล

จากมลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ (2554) ทีพ่บว่า ผูต้้องหาในคดคีวามมัน่คงถกูท�าร้ายในทกุขัน้ตอนของการสอบสวน 

ตั้งแต่การเข้าจับกุมหรือตรวจค้นเคหสถานโดยไม่มีหมายจับ การเชิญตัวหรือจับกุมตัวไปด้วยการข่มขู่ท�าร้ายทั้ง 

ทางกายและวาจา การควบคุมตัวและซักถามด้วยวิธีการทรมานหลายรูปแบบ เพื่อบังคับให้ผู้ถูกควบคุมตัว 

รับสารภาพก่อนน�าส่งฟ้องศาล และไม่สามารถเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้วิธีการทรมานผู้ต้องหาได้ เนื่องจากได้รับ

การคุ้มครองภายใต้กฎหมายพิเศษ (มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, 2554) 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย8



ดังกรณีของอิหม่ามยะผาที่ถูกก�าลังทหารผสมต�ารวจอาวุธครบมือประมาณ 60-70 นายเข้าจับกุมตัว พร้อม 

บุคคลอื่นอีก 5 คน เมื่อตอนตี 5 ของวันที่ 19 มีนาคม 2551 โดยไม่มีหมายจับ ไม่มีหมายค้น ไม่มีการแจ้ง 

ข้อกล่าวหา เพียงแต่เอาตัวทั้งหมดขึ้นรถกระบะ แล้วแถลงข่าวว่าเป็นผู้ก่อการร้าย จากนั้นถูกน�าตัวไปไว้ในรถคุมขัง

ของต�ารวจ วันที่สองก็ถูกเรียกไปสอบสวนและซ้อมทรมานเป็นระยะๆ ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสอง ก่อนจะเสียชีวิต 

ตอนตี 5 ผลการชันสูตรพบว่า กระดูกซี่โครงด้านหน้าหัก 5 ซี่ ด้านหลัง 4 ซี่ สาเหตุการตายคือกระดูกทิ่มปอด  

(ศรินธร, 2552) ญาตไิด้ด�าเนนิคดทีัง้ทางอาญาและทางแพ่งกบักระทรวงกลาโหม กองทพับก และส�านกังานต�ารวจ 

แห่งชาต ิซึง่ออกมายอมรบัผดิและไกล่เกลีย่ทางแพ่งเป็นจ�านวน 5.2 ล้านบาทเมือ่ 20 กรกฎาคม 2554 (กห.ยอมจ่าย 

5.2 ล้านครอบครวั “อหิม่ามยะผา” คดถีกูซ้อมตาย, 2554) ขณะนี ้(มถินุายน 2555) คดอีาญายงัอยูร่ะหว่างการพจิารณา

...............

คนไร้รฐั/ไร้สญัชำต/ิไร้สถำนะทำงทะเบยีน เกอืบทัง้หมดคอืชนกลุม่น้อยในประเทศทีร่ฐัไทยมองไม่เหน็ หรอื

หากจ�าเป็นต้องเห็นก็มองด้วยสายตาแห่งอคติที่หวาดระแวงว่า ผู้คนเหล่านี้เป็นอันตราย อยู่ผิดที่ผิดทาง ไม่ได้อยู่ 

ในทีท่ีค่วรอยู ่เป็นคน ‘อืน่’ ทัง้ด้วยหน้าตาร่างกาย เสือ้ผ้า ภาษาพดู วฒันธรรม วถิชีวีติ สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

พวกเขาเหล่านี้จึงต้องพร้อมที่จะแสดงเอกสารแสดงตนทุกเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกตรวจ หรือออกเสียงร้องเพลง 

ชาติไทยให้ชัดเจน อย่างที่สังคมมักจะเอามาล้อเลียนให้ข�าขันบ่อยครั้ง อีกสถานการณ์หนึ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญอยู่

ตลอดมาคือ กำรบังคับให้อพยพหรือโยกย้ำยที่อยู่อำศัย (forced relocation) ด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น  

เพื่อความมั่นคง เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฯลฯ (ชูพินิจ, 2539; สกาวเดือน, 2551; กฤตยา, 2554) เราจึงเห็นเหตุการณ์ 

การบุกเผาและท�าลายบ้าน ยุ้งข้าว และทรัพย์สินอื่นของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ด้วยข้อหา

บุกรุกท�าลายป่าและเป็นภัยต่อความมั่นคง ในช่วงเมษายน 2553 จนถึงกรกฎาคม 2554 หลังจากที่บังคับให้  

57 ครอบครวั 391 คนอพยพออกจากพืน้ทีป่่า ตามแผนบรหิารจดัการป่าต้นน�า้ทีต้่องผลกัดนั ‘คน’ ออกจากป่าต้นน�า้ 

โดยไม่สนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนั้นมายาวนานเพียงใด 

“บ้านของใจและอีก 2 ครอบครัวถูกเผาราบ หลังคายุ้งข้าวถูกเจาะให้น�้าฝนทะลัก หลายคนหนี อีกหลายคน

ถกูจบั ญาตขิองใจถกูจบัพร้อมสมาชกิในครอบครวั 6 คน บ้านพร้อมกบัยุง้ข้าวของพวกเขาถกูไฟไหม้พงัลงมาทัง้หลงั 

ข้าวในแปลงนา กว้าง x ยาว ด้านละ 2 ศอก ต้นข้าวสงู 1.5-3 เมตร ถกูเผาเรยีบ...บางยุง้ฉางโดนมดีเจาะฝายุง้ให้ข้าว

ไหลออก หรือเจาะหลังคา เมื่อข้าวโดนฝนงอกเป็นต้นก็จะใช้การไม่ได้...ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะเผาบ้านและยุ้งข้าว 

ไม่มีการเตือน...ต่อเมื่อมีข่าวออกทีวี เจ้าหน้าที่จึงน�าเงิน 5,000 บาท ข้าวสาร 3 ถุง ปลากระป๋อง 1 แพ็ค มาแจกจ่าย

ให้ชาวบ้าน 10 ครอบครัว เบื้องต้น ชาวบ้านประเมินว่าอย่างน้อย 50 ครัวเรือน ‘ถูกเผา’ จากปฏิบัติการครั้งนี้”  

(กฤนกรรณ, 2554) 

...............

เรื่องราวข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู ่ในสังคมไทย คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้รู ้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ  

หรืออาจเพียงรู้สึกสงสารเห็นใจในชะตากรรม ด้วยเหตุว่าเป็นสิ่งที่อยู่ ‘ไกล’ ตัว ทั้งไกลทางพื้นที่ ไกลทางวิถีชีวิต  

ไกลทางฐานะ ชนชั้น และสถานะทางสังคม และไกลทางชาติก�าเนิด จนลืมไปว่า “ผู้ถูกกระท�าเหล่านั้น” ต่างก็มี 

ชีวิตจิตใจ มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าๆ กัน สิ่งเหล่านี้เองที่เป็นตัวบอกถึงสถานการณ์ที่เป็นธรรมหรือ 

ไม่เป็นธรรมในสังคม การรับมือกับความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ ‘ทน’ ต่อสถานการณ์ไม่เป็นธรรม

ลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ นั้นเองที่เป็นสิ่งสะท้อนถึงวุฒิภาวะในเรื่อง

ความเป็นธรรมของสังคมไทย 
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ทัง้ 16 บทความในหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นอกี 16 เรือ่งราวของกลุม่ประชากรทีถ่อืได้ว่าเป็นคนชายขอบในสงัคมไทย 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ไม่เป็นธรรมที่พวกเขาเหล่านั้นก�าลังเผชิญในชีวิต หลายเหตุการณ์อาจยังคงเป็นเรื่อง 

‘ไกล’ ตัวแม้จะเกิดขึ้นอยู่รอบๆ ตัวเราเอง และอีกหลายเหตุการณ์เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่งหากพยายามมองให้เห็น 

ส่วนที่หนึ่งของหนังสือน�าเสนอแนวคิดและภาพด้านกว้างของประชากรชายขอบกับความไม่เป็นธรรมในสังคม

ไทย เปิดเรือ่งด้วยบทความ ‘มองหาความเป็นธรรมในสงัคมไทยผ่านคนชายขอบ’ ทีพ่ยายามแสดงให้เหน็ว่าความคดิ

เรื่องความยุติธรรมสัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และเห็นพ้องกับงานของนักวิชาการอีก 

หลายคนที่ว่า สังคมไทยไม่เคยมีความคิดเรื่องความเป็นธรรมแบบสมัยใหม่ อันหมายถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ

เข้าถงึส่วนแบ่งทรพัยากร แต่ยอมรบัความยตุธิรรมในแบบทีอ่งิอยูก่บัแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีไ่ม่เสมอภาค

ระหว่างคนแต่ละชั้น และยอมรับความเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา ที่ใช้กรรมและการเวียนว่าย 

ตายเกิดอธิบายความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ ทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นเป็นไปตามยถากรรมของแต่ละคน 

นอกจากนี ้สงัคมไทยยงัเข้าใจความเป็นธรรมในแบบทีส่มัพนัธ์กบัวฒันธรรมอปุถมัภ์ และยอมรบัความยตุธิรรม

ที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�านาจที่มีเหนือกว่า ดังนั้น ความเป็นธรรมทางสังคมในแบบที่อยู่บนฐานของ 

สิทธิมนุษยชน การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เสมอกัน และการจัดสรรปันส่วนกระจายความเป็นธรรม  

ทั้งที่เป็นผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางสังคมตามสถานภาพอย่างเหมาะสมในสังคมนั้น ยังเป็นสิ่งที่ห่างไกล 

ความเป็นจริงในสังคมไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มคนชายขอบที่ยังคงถูกมองอย่างแตกต่างและเป็นอื่น

บทความ ‘ประชากรชายขอบ: มมุมองในเชงิจ�านวนและการกระจาย’ น�าเสนอภาพการจ�าแนกกลุม่ประชากร

ชายขอบ 4 กลุม่ คอื กลุม่ชาตพินัธุห์รอืชนกลุม่น้อย คนไร้รฐัตามกฎหมาย หรอืคนไร้สญัชาต/ิเดก็ไร้สญัชาต ิแรงงาน

ข้ามชาติ และคนจน ทั้งในเชิงจ�านวนและการกระจายตัว ด้วยกรอบความเสมอภาคหรือเท่าเทียม ความปกติ 

หรือความเบี่ยงเบน ความเป็นพวกเขา-พวกเรา และลักษณะทางภูมิศาสตร์ มาอธิบาย 4 กรณีตัวอย่างข้างต้น  

เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม หลายหน่วยงานของรัฐที่ใช้วิธีเข้าถึงประชากรเหล่านี้ 

ด้วยค�านิยาม ค�าจ�ากัดความจ�าแนกคนที่มีระดับการอธิบายหลากหลาย รวมทั้งด้วยการนับและแบ่งประชากร 

ออกเป็นกลุม่ต่างๆ นัน้ กระบวนการเช่นนีไ้ด้กนัคนเหล่านีอ้อกไปให้อยูใ่นพืน้ทีต่่างหาก และสร้างความเป็นชายขอบ 

ให้กับทั้งคนที่ถูกนับรวมและคนที่ถูกตัดทิ้งไปในที่สุด 

‘สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู ้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’  

ให้ภาพปัญหาผู้ลี้ภัยในระดับภูมิภาคและน่าสนใจว่าจะมีทางออกต่อปัญหานี้อย่างไร บทความสะท้อนให้เห็นว่า 

ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จัดการกับปัญหาผู้ลี้ภัย ทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาวโรฮิงญาจากพม่า  

และผู้ลี้ภัยชาวขแมร์กรอมจากเวียดนาม ด้วยมุมมองด้านความมั่นคงที่มุ่งควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าวเป็น

หลัก น�าไปสู่การจับกุมและผลักดันผู้ลี้ภัยออกนอกประเทศในฐานะแรงงานผิดกฎหมาย มากกว่ามุมมองด้าน 

สิทธิมนุษยชนที่ให้ความส�าคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ลี้ภัย ซึ่งที่จริงแล้ว เป็นหนทางน�าไปสู่การแก้ปัญหา

แบบยืดหยุ่นที่ช่วยแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อให้คลี่คลายลงได้ในหลายภูมิภาคของโลก 

ส่วนที่สองของหนังสือเป็นเรื่องของกระบวนการเป็นชายขอบของประชากรกลุ่มต่างๆ 4 กรณีศึกษา คือ 

มุสลิม ผู้สูงอายุ แรงงานเด็ก และผู้มีเพศวิถีนอกขนบ บทความแรก ‘มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบหรือเพียงแค่

แตกต่าง?’ น�าเสนอภาพของชาวมุสลิมที่อาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกไปถึง

เพียงชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ที่ถูกเบียดขับให้กลายเป็นคนชายขอบในหลายมิติ และหวังว่าการเปิดพื้นที่ให้

พวกเขาได้มีโอกาสด�ารงชีวิตอย่างแตกต่างนั้นด้วยศักดิ์ศรีเสมอกัน จะเป็นพลังเพียงพอในการคลี่คลายความขัดแย้ง
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และน�ามาซึ่งสันติได้ บทความยังน�าเสนอชาวมุสลิมอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสรุปว่า

สงัคมไทยสามารถเป็นสงัคมทีก่ลุม่คนหลากหลายต่างมเีสรภีาพในการเลอืกทางครองชวีติของตนเองได้ หากไม่ยดึตดิ

อยู่กับความเป็นชายขอบ

วยาคติ หรืออคติที่เกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งวัย ท�าให้ผู ้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบ  

ในบทความ ‘ผูส้งูอาย:ุ คนวงในทีจ่ะถกูผลกัให้ไปอยูช่ายขอบ’ ระบวุ่าด้วยวยัทีส่งูขึน้ ผูส้งูอายถุกูผลกัดนัให้กลายเป็น

หนึ่งในกลุ่มประชากรชายขอบได้ด้วยหลายปัจจัย เช่น ความยากจน สถานะทางสุขภาพและการต้องพึ่งพิงผู้อื่น 

ลกัษณะการอยูอ่าศยัว่าอยูค่นเดยีว อยูก่นัตามล�าพงั หรอือยูก่บัลกูหลาน และโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ

ที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้น รัฐและสังคมไทยจึงควรให้ความส�าคัญกับพฤฒิศึกษาที่จะเป็นการลด 

วยาคติ และควรจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 

‘ความท้าทายในการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย’ หยิบยกเอาผลของการประเมินครึ่งแผนแรก 

ของการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ มาอธิบายให้เห็นว่า  

การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยนั้นถือเป็นปัญหาส�าคัญ และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระท�ารุนแรง 

และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม แรงงานเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมักเป็นเด็กด้อยโอกาส เข้าไม่ถึงบริการพื้นฐาน

ของรัฐ อาทิ เป็นกลุ่มเด็กยากจน เด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย เด็กต่างชาติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เด็กที่ติดเชื้อ

เอชไอว/ีเอดส์ เดก็ทีถ่กูทอดทิง้หรอืถูกเลอืกปฏบิัตด้ิวยเหตตุ่างๆ ฯลฯ หากแผนงานดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ตาม

เป้าหมายแล้ว ก็อาจจะท�าให้เด็ก ‘ชายขอบ’ ข้างต้นได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตที่ดีตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ 

คนรักเพศเดียวกันเป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชากรที่ถูกท�าให้เป็นคนชายขอบ ด้วยเหตุที่อยู่นอกเหนือวิธีคิด 

ครอบน�าที่สร้างขนบทางเพศและเพศวิถีให้กับคนในสังคม บทความ ‘รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ’  

ได้พูดถึง เพศวิถีนอกขนบ ด้วยการวิพากษ์แนวคิดที่รัฐไทยใช้ก�ากับความสัมพันธ์ทางเพศและสถานภาพสมรสให้มี

เพียงความสัมพันธ์กับคู่ต่างเพศ (ก�าเนิด) เท่านั้น การปฏิเสธไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของคู่รักเพศเดียวกันได้ผลัก 

ให้คนเหล่านี้กลายเป็นคนชายขอบ และในท่ามกลางการเคลื่อนไหวด้านสิทธิของคนหลากหลายทางเพศที่เรียกร้อง

ให้มกีฎหมายไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอคนรกัเพศเดยีวกนั คูร่กัเพศเดยีวกนัจ�านวนไม่น้อยต่างด�ารงชวีติคู ่นอกขนบ ของพวก

เขาอยู่อย่างปกติสุขโดยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขาแต่อย่างใด

ส่วนที่สามของหนังสือเป็นประเด็นว่าด้วยความเป็นชายขอบกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เริ่มจาก

บทความ ‘สตรีผู้พิการและการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์’ ที่ระบุว่า สตรีพิการนั้นมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูล

และบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุห์ลายประการด้วยกนั ทัง้ในแง่ของความหลากหลายและระดบัของความพกิาร ข้อจ�ากดั

ในการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย รวมทั้งทัศนคติของคนรอบข้างที่มองว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้าม

ส�าหรับคนพิการ ฯลฯ เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีพิการ 

บทความถัดมา ‘อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี: ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ’  

ศกึษาพฤตกิรรมและประเดน็สทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์องชาวไทยมสุลมิเปรยีบเทยีบกบัชาวไทยพทุธในจงัหวดัปัตตานี 

พบว่าพฤติกรรมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นอายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  

และการใช้วิธีคุมก�าเนิด การเลือกคู่ครอง ปัญหาความรุนแรงทางเพศจากคู่สมรส และความรุนแรงในครอบครัว 

ของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอาจน�าไปสู่ความเป็นชายขอบของ 

หญิงมุสลิมได้
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กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายส�าคัญในกระบวนการด�าเนินงานแก้ปัญหาเอดส์ 

แต่ในบทความ ‘การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์’ แสดงให้เห็นถึง

การตตีราและเลอืกปฏบิตัต่ิอพวกเขาเหล่านี ้ด้วยความเชือ่กระแสหลกัเรือ่งเพศทีร่งัเกยีจเดยีดฉนัท์คนรกัเพศเดยีวกนั 

อคติทางเพศดังกล่าวสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในความพยายามลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยการติดป้ายว่า 

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายคือประชากรกลุ่มที่เสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และจ�าเป็นต้องควบคุม

พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งนั่นคือการตีตราซ�้าและตอกย�้าอัตลักษณ์ความเป็นชายรักชายที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม

ขณะทีผู่ใ้ช้ยาเสพตดิดจูะเป็นประชากรชายขอบทีไ่ร้เสยีงในสงัคมไทย เพราะความรงัเกยีจและความหวาดระแวง 

ที่ฝังลึกว่าเป็นคนเลวและหรือเป็นอาชญากร บทความ ‘เสียงจาก “ชายขอบ”: การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อ

คนใช้ยาเสพตดิในประเทศไทย’ ได้เชือ่มโยงเอาความเป็นชายขอบ ความรนุแรงเชงิโครงสร้าง ความรนุแรงเชงิสญัลกัษณ์  

และสทิธมินษุยชน มาร่วมวเิคราะห์ประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพตดิ และสรปุไว้อย่างน่าสนใจว่า การตตีราคนใช้ยา

เสพติด จนท�าให้เกิดอคติ การเกลียดชัง การกีดกัน และการเลือกปฏิบัติทางสังคมต่อพวกเขานั้น เป็นกระบวนการ

สร้างทางสังคม นอกจากนี้ คนใช้ยาเสพติดยังต้องเผชิญกับความรุนแรงเชิงโครงสร้างจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ยุติธรรมและผู้ให้บริการสุขภาพในบางกลุ่มบางพื้นที่ แต่ด้วยข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการ 

ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ได้เปิดช่องให้กลุ่มคนใช้ยาเสพติด 

และองค์กรเครือข่ายจ�านวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนให้กับ 

คนใช้ยาเสพติด

ส่วนสุดท้ายของหนังสือน�าเสนอเรื่องราวความเป็นชายขอบกับการเข้าถึงบริการด้านสังคม เริ่มจาก

บทความเรือ่ง ‘ผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน’ ทีถ่กูมองว่าเป็นคนชายขอบ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัแรงงานในระบบตามนยิามของ

นักวิชาการ แต่ส�าหรับมุมมองของตัวผู้รับงานไปท�าที่บ้านนั้นกลับมองตนเองว่า ไม่ได้เป็นคนชายขอบ เพราะงานที่

รบัท�านัน้เป็นรายได้ทีเ่ป็นทางเลอืกของครอบครวัและไม่คดิว่าถกูเอารดัเอาเปรยีบ น�าไปสูข้่อเสนอแนะว่าควรส่งเสรมิ

การรับงานไปท�าที่บ้าน ด้วยข้อดีที่เป็นการช่วยสถาบันครอบครัวทางอ้อม สอดคล้องกับที่ภาครัฐได้สนับสนุนให้ 

ผู้รับงานได้รับความเป็นธรรมในการจ้างงานมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการการจดทะเบียนและการออกกฎหมาย 

ในปี 2553 คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปท�าที่บ้าน และการขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงาน 

นอกระบบในปี 2554

แรงงานในอีกลักษณะหนึ่ง คือ ‘แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน’ ที่แม้จะขึ้นทะเบียนและขออนุญาต

ท�างานตามกฎหมายการท�างานของคนต่างด้าวแล้ว แต่แรงงานเหล่านีก้ย็งัคงมสีถานะเป็น “คนต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนญุาต

ให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ” พวกเขาจึงถูกจ�ากัดสิทธิหลายๆ ด้าน บทความนี้ศึกษาเจาะลึกถึง

เรื่องสิทธิในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน ด้วยกรณีศึกษา 2 กรณีคือ 

เรื่องจริงของ นางหนุ่ม แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ที่เป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุก่อสร้างตึก และ นายแขก แรงงาน

ข้ามชาตเิชือ้สายมอญถกูเครือ่งจกัรโรงงานตดัแขนขวา ทีไ่ม่ได้รบัความคุม้ครองจากกองทนุเงนิทดแทนฯ ตาม หนงัสอื

เวียน รส.0711/ว.751 ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ซึ่งปิดกั้นโอกาสของนางหนุ่มและนายแขก รวมถึงแรงงานข้ามชาติกว่า 1,200,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทย

และก�าลังรอพิสูจน์สัญชาติตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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ต่อเนือ่งจากสทิธแิรงงาน คอื ‘สทิธด้ิานการศกึษาของลกูหลานแรงงานข้ามชาต’ิ ผูเ้ขยีนได้อธบิายปรากฏการณ์

การเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาตภิายใต้นโยบายการศกึษาถ้วนหน้าของรฐัไทย ผ่านมมุมองเรือ่งชายขอบทีว่่าด้วย

ความเป็นอืน่ ความเป็นชายขอบของเดก็ข้ามชาตจิงึปรากฏใน 3 รปูแบบ คอื การข้ามพรมแดนเพือ่มาเป็นอืน่ในสงัคม

ใหม่ การเป็นอืน่ในแผ่นดนิเกดิสูค่วามเป็นอืน่บนพืน้ทีใ่หม่ และการเกดิบนแผ่นดนิอืน่ด้วยความเป็นอืน่ ความเป็นอืน่

เหล่านี้ส่งผลส�าคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างยิ่ง เพราะโดยรวมแล้วเด็กข้ามชาติในพื้นที่ที่ศึกษาสามารถ 

เข้าการศึกษาในระบบในประเทศไทยเพียงร้อยละ 13.5 เท่านั้นเอง

บทความถัดมาพลิกมุมไปศึกษา ‘แม่เลี้ยงเดี่ยว’ ที่แกนของเรื่องคือความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิและโอกาส 

ในการเข้าถึงทรัพยากร จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ระดับลึกแม่เดี่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 11 คน 

และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

กระบวนการท�าให้เป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ทั้งปัจจัยด้านชีววิทยา

และวฒันธรรมแบบชายเป็นใหญ่ การถกูตตีรา และการกดีกนัความก้าวหน้า อคตเิหล่านีส่้งผลต่อฐานะทางเศรษฐกจิ

ของแม่เดี่ยวที่ยากจน ไม่มีเงินทุนของตัวเอง และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

บทความสุดท้ายเป็นเรื่องผู้สูงอายุอีกครั้งในประเด็น ‘เกษียณเมื่อไหร่ ให้ใครก�าหนด’ ข้อโต้แย้งหลักของ

บทความนี้คือ คนไทยในปัจจุบันทั้งชายและหญิงมีอายุหลังเกษียณยืนยาวขึ้นมาก แต่สังคมไทยมีอคติแห่งวัยว่า 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการท�างาน ขณะที่การวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุนั้นระบุว่า  

สขุภาพของผูส้งูอายชุายส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งผลต่อลกัษณะการท�างานอย่างมนียัส�าคญั แต่การมโีรคส�าคญั 4 จาก 7 โรค

ที่ศึกษา มีผลต่อโอกาสการท�างานนอกระบบและไม่ท�างานที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุหญิง เมื่อเทียบกับการท�างาน 

ในระบบ ความเหมาะสมของอายุเกษียณที่ 60 ปีจึงน่าที่จะศึกษาและทบทวนทางเลือกในการท�างานที่เหมาะสม 

กับความต้องการและสภาวะทางสุขภาพ 

ทั้ง 16 เรื่องข้างต้นนี้ พยายามท�าให้เรื่องที่เคย ‘ไกล’ ตัว เข้า ‘ใกล้’ เรากว่าที่เคย คนในเรื่องทั้งหมด 

ทีเ่ราเรยีกว่าคนชายขอบนี ้มชีวีติอยูท่่ามกลางความไม่เท่าเทยีมทีถ่กูท�าให้กลายเป็นความจรงิตามธรรมชาตทิีแ่สนจะ

ปกติธรรมดาในสังคม และจ�าต้องยอมรับความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  

บางกลุ่มแสดงตัวออกมาเรียกร้องสิทธิพื้นฐานตามที่พวกเขาควรจะได้รับ บางกลุ่มถูกพูดแทนโดยนักวิชาการ  

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ฯลฯ แต่ไม่ว่าเรื่องราวของคนชายขอบต่างๆ จะ 

ถูกน�าเสนอ ถ่ายทอด ท�าให้เห็น และท�าให้ได้ยินเสียงอย่างไรก็ตาม ล้วนตั้งค�าถามต่อกระบวนการใช้อ�านาจรูปแบบ

ต่างๆ ในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ที่สร้างวาทกรรมขึ้นมาก�าหนดการรับรู้การจัดประเภทและจ�าแนก 

แยกพวกเขาเป็นคนชายขอบ และยินยอมให้สถานการณ์ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้ทั้งสิ้น

การน�าเสนอเรื่องราวของคนชายขอบและความไม่เป็นธรรมในชีวิตที่พวกเขาก�าลังเผชิญอยู่นี้ เกิดขึ้นด้วย 

พืน้ฐานความคดิส�าคญัเพยีงข้อเดยีว นัน่คอื สงัคมไทยไม่ควรอนญุาตให้ใครกต็ามมชีวีติอยูท่่ามกลางความไม่เป็นธรรม 

จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา และเข้าใจเพียงว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เราควรจะมองเห็นและเข้าใจได้ในทันทีว่า  

ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะมีชาติก�าเนิด สีผิว เพศ ศาสนา ภาษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองเช่นใด ก็ล้วนมีชีวิตอยู่

บนพืน้ฐานของสทิธเิสรภีาพ เสมอภาค และมศีกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนษุย์เท่ากนั ควรได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม

กัน และมีโอกาสในการเลือกด�าเนินชีวิตเท่าๆ กัน โดยไม่ต้องอิงอยู่กับเงื่อนไขให้เลือกปฏิบัติในลักษณะอื่นใดอีก  

เช่นนี้แล้ว ความรู้สึกอ่อนไหวและไม่เพิกเฉยกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวในชีวิตประจ�าวัน

ของคนชายขอบก็น่าจะเกิดขึ้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยได้ในที่สุด
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Social Justice in Thai Society:  

Looking Beyond ‘Marginalised’ People

กุลภา วจนสาระ1

Kulapa Vajanasara

บทคัดย่อ

บทความนี้อภิปรายถึงเรื่องความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในประชากรชายขอบ พบว่าสังคมไทยไม่เคยมีความคิดเรื่อง 
ความเป็นธรรม แต่ยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคระหว่างคนแต่ละชั้นเป็นแก่นส�าคัญในแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคม ท�าให้ 
ความเป็นธรรมในสังคมไทยมลีักษณะดงันี ้คอื (1) มองความเปน็ธรรมทางศลีธรรมภายใต้กฎแหง่กรรมของพุทธศาสนา น�าไปสู่การยอมรับ
ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ และทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นไปตามยถากรรม (2) เข้าใจความเป็นธรรมอย่างสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
อุปถัมภ์ (3) ยอมรับความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�านาจที่มีเหนือกว่า และ (3) ความพยายามสร้างความเป็นธรรมทาง
สงัคมให้เกดิขึน้ ด้วยการปรบัใช้แนวคดิด้านสทิธมินษุยชน การเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ทีเ่สมอกนั และการจดัสรรปันส่วนกระจาย
ความเป็นธรรมในสังคม แต่ด้วยเหตุที่กลุ่มประชากรชายขอบในสังคมไทยยังคงถูกมองอย่างแตกต่างและเป็นอื่น ความเป็นธรรมทางสังคม 
ซึง่เชือ่ว่าเกดิขึน้ได้บนพืน้ฐานของการตระหนกัถงึความเท่าเทยีมในการเป็นมนษุย์ และการกระจายผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทางสงัคม
ตามสถานภาพอย่างเหมาะสมนั้น ยังเป็นสิ่งที่ห่างไกลความเป็นจริงในสังคมไทยอย่างยิ่ง

ค�ำส�ำคัญ: ความเป็นธรรม, ความเป็นธรรมทางสังคม, คนชายขอบ, กฎแห่งกรรม, วัฒนธรรมอุปถัมภ์

Abstract

This article discusses social justice and fairness in relation to marginalised people in Thailand. Thai society 
lacks application of the concept of social justice as inequality between different social classes of people is accepted 
as the foundation of socio-cultural relationships. Regarding “fairness” in Thai society: (1) “fairness” is morally- 
determined as the cause and effect rule of Karma that prescribes not only how humans are born unequal but also 
that such individuals are responsible for their own Karma which explains how they experience different levels of 
happiness and suffering; (2) “fairness” is distributed through the patron and client relationship; (3) “fairness” is  
dispensed under the discretion of those with high social status and power. Attempts to establish social justice in  
Thai society with modern discourse such as human rights, respect of human dignity and redistributive justice still has 
a long way to go because the belief in human equality and fair distribution of social advantages goes against the 
prevailing view of marginalised people as ‘others’, different or unequal.

Keywords: fairness, social justice, marginalised people, karma, distributive justice
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1. การถกเถียงเรื่องความยุติธรรม

ประเด็นปัญหาว่าด้วยความยุติธรรมหรืออะไรคือความเป็นธรรมทางสังคมนั้น เป็นประเด็นถกเถียงใหญ่ 

ในหลายสังคมมาทุกยุคสมัย นับตั้งแต่อดีตมาจนถงึปัจจบุนั นกัคดินกัปรชัญาทัว่โลกต่างพยายามทบทวน โต้แย้ง และ

ถกเถยีงในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัความยตุธิรรมหรอืความเป็นธรรม โดยเฉพาะประเดน็ว่าด้วยการก�าหนดความหมาย

ทีแ่ท้จรงิให้กบัความยตุธิรรม และความเป็นสากลหรอืเฉพาะถิน่ของความยตุธิรรม ดงัทีเ่พลโตเสนอว่า ความยตุธิรรม

ที่แท้จริงต้องสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกับความดี ความถูกต้อง และต้องมีความเป็นสัจธรรมหรือเป็นสากล ไม่ว่าจะใช้ 

ในเวลาและสถานที่ใดก็ตาม (Plato, 1963 อ้างถึงใน ไชยันต์, 2541: 58) 

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่ว่าจะก�าหนดความหมายให้กับความยุติธรรมอย่างไร ก็ยังคงมีข้อถกเถียงต่อความจริง

แท้และความเป็นสากลของความหมายต่างๆ เหล่านัน้เสมอมา จนกลายเป็นว่าความยตุธิรรมนัน้ เป็นสิง่ทีส่ามารถรบั

รู้และตัดสินว่าพฤติกรรมหรือการกระท�าใดยุติธรรมหรือไม่ ได้ง่ายกว่าการก�าหนดความหมายให้กับความยุติธรรม 

ความหมายที่แท้จริงและเป็นสากลของความยุติธรรมนั้น ส่วนใหญ่แล้วมักถกเถียงใน 3 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ 

(1)  ควำมยุติธรรมในควำมหมำยที่เป็นควำมถูกต้องเที่ยงตรง ตรงไปตรงมำ คือการให้และรับในสิ่งที่ 

ควรจะได้ อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่เอาเปรยีบกนัและกนั ความยตุธิรรมในความหมายนีไ้ม่ได้เอาประเดน็เรือ่งความดเีข้า

มาพิจารณา เพียงให้ความส�าคัญกับการพูดความจริง และคืนหรือให้ในสิ่งที่คนๆ หนึ่งควรจะได้เท่านั้น 

(2)  ควำมยุติธรรมที่มีลักษณะที่เรียกว่ำตำต่อตำฟันต่อฟัน นั่นคือการแยกแยะเลือกปฏิบัติ รับผลหรือ

ตอบแทนการกระท�าด้วยสิ่งเดียวกัน ท�าเช่นใดได้ผลเช่นนั้น คือท�าดีตอบแทนต่อมิตรที่ท�าดีกับเรา และท�าร้ายศัตรู

หรอืผูเ้ป็นภยัตอบแทนในลกัษณะกบัทีเ่ขาท�าไม่ดต่ีอผูอ้ืน่ เข้าท�านองทีเ่รยีกว่า ท�าดไีด้ดที�าชัว่ได้ชัว่ แต่ความยตุธิรรม

ในความหมายนีไ้ม่ได้ให้ความส�าคญักบัความถกูต้อง เพยีงใช้ความเหมอืนกนัของการกระท�าและความเป็นพวกเดยีวกนั

เป็นตัวตัดสิน และ 

(3)  ควำมหมำยของควำมยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถำนะทำงสังคมและอ�ำนำจที่มีเหนือกว่ำ ทั้งอ�านาจ

ทางการเมืองการปกครอง ทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ ดังวาทกรรมที่มองว่า ในธรรมชาตินั้นประกอบ

ด้วยผู้ที่เข้มแข็งและอ่อนแอในสถานะต่างๆ กันไป ความไม่เท่าเทียมกันจึงเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในธรรมชาติ และ 

การที่ผู้อ่อนแอกว่ายอมจ�านนต่อผู้แข็งแรงกว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ยุติธรรมถูกต้องแล้ว ความยุติธรรมในความหมายนี้ 

อยู่ภายใต้ระบบการให้คุณค่าสูงต�่ากับคนในสังคมตามสถานะทางสังคมและเงื่อนไขเชิงอ�านาจ ที่ให้ผู้มีอ�านาจ 

เหนือกว่ามีความชอบธรรมในการก�าหนดความยุติธรรม และประทานความยุติธรรมนั้นๆ ให้แก่ผู้ด้อยอ�านาจ 

ที่จริงแล้ว การพูดถึงความยุติธรรมโดยเชื่อมโยงกับที่มาของอ�านาจตามธรรมชาตินั้น สอดคล้องกับสิ่งที่

อริสโตเติลอธิบายถึงความยุติธรรมทางการเมือง ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้วตรงข้าม นั่นคือ (1) เห็นว่า 

ความยุติธรรมคือความไม่เสมอภาค ภายใต้เหตุผลที่เชื่อว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว การท�าให้ 

ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันจึงเป็นสิ่งที่สวนทางกับความจริงและความถูกต้องตามธรรมชาติ ผู้ที่มีฐานะ

เศรษฐกจิสงัคมสงูนัน้มกีารศกึษา มคีณุธรรม และความรูเ้ดยีงสาสงูกว่าคนจน จงึควรมสีทิธทิางการเมอืงการปกครอง 

สังคมจะยุติธรรมถ้ายอมรับความไม่เสมอภาคที่ว่านี้ และไม่เป็นธรรมหากให้คนจนที่กระหายทรัพย์สมบัติและ 

ขาดความรู้เข้ามามีสิทธิทางการเมืองการปกครอง และในทางตรงข้าม (2) เห็นว่าความยุติธรรมคือความเสมอภาค 

เชื่อว่าคนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันในฐานะเสรีชน และควรจะมีสิทธิทางการเมืองการปกครองอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมกันด้วย (ไชยันต์, 2541: 79-80) 
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การถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรม หรืออะไรคือความยุติธรรมนั้น แม้กระทั่งในยุคปัจจุบัน ก็ยังคง

วนเวียนเกี่ยวข้องกับทั้งสามประเด็นข้างต้น และอาจสอดคล้องกับที่ไชยันต์สรุปว่า การก�าหนดความหมายให้กับ 

ความยุติธรรมนั้น สัมพันธ์กับความรักตัวเอง ผลประโยชน์ส่วนตัว และความเห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใด 

ต่างก็ก�าหนดความหมายของความยุติธรรมให้สอดคล้องกับการเอื้อประโยชน์ต่อลักษณะนิสัยของแต่ละคน  

และลักษณะร่วมจากทั้ง 3 ความหมายข้างต้นของความยุติธรรมก็คือ ความยุติธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นผลประโยชน์

ส่วนตัว หรือเป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลดีต่อตัวเรา (หรือผู้ก�าหนด) และอ�านาจที่เหนือกว่าย่อมท�าให้นิยามใดๆ 

ก็ตามสัมฤทธิ์ผลได้ตามนั้น (ไชยันต์, 2541: 71-72)

2. จากความคิดเรื่องยุติธรรมสู่ความเป็นธรรมทางสังคม

จากการถกเถียงถึงความหมายของความยุติธรรมที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งมักจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อ 

การท�าความเข้าใจความยุติธรรมไปเกี่ยวพันกับประเด็นอ่อนไหวอื่นๆ โดยเฉพาะในทางศีลธรรม-จริยธรรมที่ว่าด้วย

ความดีและความถูกต้อง มาสู่ประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับความยุติธรรม อาทิเช่น สิทธิ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ปัญญาเหตุผล ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน กฎหมาย ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม 

ฯลฯ ไปจนถงึการถกเถยีงว่าความยตุธิรรมมลีกัษณะเป็นสากลหรอืไม่ หรอืทีจ่รงิแล้วเป็นการประกอบสร้างทางสงัคม 

ไม่ใช่ธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้ ข้อถกเถียงในประเด็นข้างต้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนทัศน์และ 

การท�าความเข้าใจความยุติธรรมนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา 

ความเชื่อ ระบบการให้คุณค่าทางจริยธรรม และความเป็นมาทางการเมืองการปกครอง 

แม้ประเด็นว่าด้วยความยุติธรรมจะมีการถกเถียงกันโดยนักปรัชญาคนส�าคัญๆ ของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณ  

แต่การกล่าวถงึความยตุธิรรมในความหมายของความเป็นธรรมทางสงัคม ทีเ่ป็นประเดน็ถกเถยีงสาธารณะของสงัคม 

ในด้านบทบาทของสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง และบทบาทของรัฐ ความเป็นธรรมในความหมายที่ว่านี้ ซึ่งมีนัย

ถงึการแบ่งสรรปันส่วนทรพัยากรทีม่จี�ากดัให้แก่ผูย้ากไร้หรอืด้อยโอกาส เพือ่ตอบสนองความต้องการทีจ่�าเป็นมากกว่า

คนมั่งมีนั้น เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมานี้เอง หากจะระบุให้ชัดก็คือ เกิดขึ้น 

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ต่อต้นศตวรรษที่ 19 (Fleischacker, 2005; Miller, 1999) ความคิดเรื่อง 

ความยุติธรรมจึงขยับจากเดิมที่มองว่า ความยุติธรรมคือการลงโทษตามความผิดที่กระท�า ไปสู่ความเป็นธรรม 

ทางสังคมที่ค�านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Fleischacker (2005) ได้ย�้าอย่างชัดเจนว่า ความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคม (social justice) นั้น  

มคีวามหมายแตกต่างไปจากความคดิเรือ่งความยตุธิรรมในยคุก่อนหน้า โดยเฉพาะสิง่ทีเ่รยีกว่าความยตุธิรรมทีจ่ดัสรร

ปันส่วนอย่างเป็นธรรม (distributive justice) ซึ่งเชื่อว่า ปัจเจกทุกคนเสมอภาคกันและควรได้รับการเคารพ 

ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองเสมอเหมือนกัน ภายใต้สิทธิ 

ขั้นพื้นฐานข้างต้นนั้นยังรวมถึงการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากร ที่สามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติและอยู่บนพื้นฐาน

ของเหตุผล โดยรัฐมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรและสร้างกลไกเชิงสถาบันส�าหรับการกระจายทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 

กระบวนทัศน์ใหม่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 นี้ ส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดส�าคัญในหลายลักษณะด้วยกัน (ซึ่งที่จริงแล้ว โลกมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด 

มากมายในช่วงนัน้ ท่ามกลางบรบิททางเศรษฐกจิ การเมอืงโลก และโครงสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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และมีผลชัดเจนต่อกันและกัน) อาทิเช่น ทัศนคติต่อคนจนที่มองว่า  

ความยากจนหรือภาวะด้อยโอกาสของคนหนึ่งคนใดเป็นบาป โชคร้าย 

หรือเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน ที่ท�าให้คนจนเกิดมากับชะตากรรม 

เช่นนั้น ทรัพย์สมบัติที่มากหรือน้อยไปจึงไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ เนื่องจาก 

ไม่ว่าจะเป็นคนมัง่มหีรอืคนยากจนต่างกค็วรพงึพอใจกบัสิง่ทีเ่ป็นเจ้าของ

ได้ตามความสามารถและตามสมควรเสมอเหมือนกัน ภายใต้แนวคิด 

ที่ว่านี้ คนจนจึงสามารถมีความสุขในชีวิตได้ไม่ต่างจากคนมั่งมี ด้วยการ

ใช้ชีวิตแบบ ‘พอเพียง’ เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพียงแค่พอยังชีพ เพียง

ยอมรับสถานะและชะตากรรมของตัวเองเท่านั้น ไปสู่การมองว่าที่จริง

แล้วไม่มใีครสมควรจนหรอืตกอยูใ่นภาวะยากจน รวมทัง้พยายามหาช่อง

ทางที่เป็นไปได้ในการก�าจัดความยากจนให้หมดไป โดยการกระจาย

ทรัพยากรตามความจ�าเป็นของแต่ละคน 

นอกจากนี้ ยังมีความคิดที่เคยมองว่า การช่วยเหลือคนยากไร้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมนั้น เป็นเรื่องของ

คุณธรรมหรือศีลธรรมส่วนบุคคล ไม่ใช่เป็นภาระรับผิดชอบของรัฐ แม้หลายศาสนาจะมีค�าสอนที่ตรงกันในเรื่องการ

ช่วยเหลอืหรอืท�าดต่ีอผูอ้ืน่เพือ่บงัเกดิผลดต่ีอชวีติเป็นการตอบแทน ไม่ว่าชาตนิีห้รอืชาตหิน้า แต่ความเชือ่ดงักล่าวนีไ้ม่

ได้อยู่บนพื้นฐานของความคิดเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมของสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมืองของคนใน

สังคมแต่อย่างใด (Fleischacker, 2005:9) แนวคิดใหม่เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมนั้นมองด้วยสายตาที่เท่าเทียม

ว่า การช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่าเป็นสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้ ไม่ใช่ด้วยความเมตตาจากการท�าบุญของผู้อื่น สังคมที่

เป็นธรรมต้องมลีกัษณะต่างตอบแทนทีเ่สมอภาคกนั นัน่คอืทกุคนท�าดทีีส่ดุในส่วนของตวัเองเพือ่สงัคม และจะได้รบั

ส่วนแบ่งที่ยุติธรรมจากสังคมเป็นการตอบแทน

ความเป็นธรรมทางสังคมกับโครงสร้างความสัมพันธ์ ในสังคม

ความคดิเรือ่งความยตุธิรรมในยคุสมยัใหม่ทีค่่อนข้างเกีย่วพนักบัสิง่ทีเ่รยีกว่า ความยตุธิรรมหรอืความเป็นธรรม 

ทางสังคมข้างต้นนี้ แม้จะเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่กว่าจะเป็นประเด็นถกเถียงกว้างขวางใน

ทางปรัชญาการเมืองก็ล่วงเข้าคริสตศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะในงานของ John Rawls ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิด

อรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ในการก�าหนดความยุติธรรมที่ว่า สังคมที่มีความเป็นธรรมทางสังคมคือสังคม

ที่เอื้อประโยชน์ที่ดีงามที่สุดให้กับกลุ่มคนส่วนมากที่สุดในสังคม ซึ่งยินยอมให้คนไม่กี่คนหรือจ�านวนน้อยที่สุด 

เสียประโยชน์หรือประสบกับความทุกข์ เพื่อความดีและความสุขของคนจ�านวนมากกว่า Rawls เห็นว่าแนวคิด

อรรถประโยชน์นิยมข้างต้นนี้ท�าให้คนส่วนน้อยถูกลิดรอนสิทธิ และยังสะท้อนให้เห็นว่าเสรีภาพของปัจเจกบุคคล 

มคีวามส�าคญัรองจากผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เขาจงึเสนอไว้ในงานส�าคญั 2 ชิน้คอื Justice as Fairness 

(1958) และ A Theory of Justice (1971) ว่า ความยุติธรรมคือการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม และหนทางแก้ไข

ปัญหาความไม่เป็นธรรมคอื การกระจายหรอืปันส่วนความยตุธิรรม (distributive justice) ให้เสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

ตามเงื่อนไขแห่งชีวิตที่แตกต่างกัน

สิ่งที่แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญก็คือ ความเสมอภาคเท่าเทียม ทั้งในแง่ของการได้รับโอกาสและผลประโยชน์ 

ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นการให้ในสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้รับ โดยเฉพาะความมั่งมี
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และสถานะทางสงัคม ซึง่มกัจะเข้าใจกนัว่าเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากความสามารถ ความขยนัขนัแขง็ และการท�างานหนกั  

ขณะที่เมื่อค�านึงถึงความจ�าเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู ่อาศัย ยารักษาโรคแล้ว ทั้งหมดนี้จ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องกระจายความยุติธรรม หรือการจัดสรรปันส่วนให้ความเป็นธรรมเข้าถึงคนทุกคนในสังคมอย่าง 

เสมอภาคกัน และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน โดยการยอมรับความไม่เสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ 

บางประการเพื่อให้คนที่เสียเปรียบที่สุดในสังคมมีโอกาสในชีวิตมากขึ้นและดีขึ้น

Rawls มองว่าโครงสร้างของสังคมที่เป็นธรรมประกอบด้วยหลักการส�าคัญ 2 ประการ คือ (1) ทุกคนย่อม 

มีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่ส�าคัญที่สุด (2) หลักแห่งความเท่าเทียมกัน 

ในการได้รบัโอกาสและการค�านงึถงึหลกัการเรือ่งความแตกต่าง นัน่คอื กฎหมายและสถาบนัต่างๆ ไม่ควรเอือ้ประโยชน์

ให้กับคนกลุ่มใดบนต้นทุนที่ไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่มอื่นๆ คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมควรจะได้รับโอกาสและ 

เข้าถงึส่วนแบ่งทรพัยากรเท่าเทยีมกบัคนอืน่ๆ ความเป็นธรรมจงึจะเกดิขึน้เมือ่สงัคมใช้ความไม่เท่าเทยีมทางเศรษฐกจิ

และสงัคมไปส่งเสรมิชดเชยให้คนด้อยโอกาสทีส่ดุมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีได้รบัโอกาส และเข้าถงึผลประโยชน์ส่วนรวม

ของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน สังคมที่เป็นธรรมจึงมีลักษณะเป็นสังคมที่คนซึ่งยากล�าบากที่สุดได้รับการคุ้มครอง 

ดูแลอย่างดีที่สุด คนที่ยากไร้ที่สุดได้รับการยกระดับความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม (กิติพัฒน์, 2553) 

สืบเนื่องจากแนวคิดข้างต้น ความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมทางสังคมจึงถือเป็นหลักการที่ใช้ก�าหนด 

การกระจายทั้งผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบในสังคม ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้นว่า ธรรมชาติของความสัมพันธ์

ทางสังคมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึกเรื่องความยุติธรรม กล่าวคือ โครงสร้างทางสังคมรูปแบบต่างๆ  

จะท�าให้เกดิความสมัพนัธ์ทางสงัคมในแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่ในทางกลบักนักจ็ะสร้างวธิกีารในการก�าหนดการ

กระจายผลประโยชน์และภาระต่างๆ ของปัจเจกบุคคลอย่างไรในแบบต่างๆ กันเช่นกัน โลกทัศน์ของสังคมในเรื่อง

ความเป็นธรรมจึงแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง การปกครอง  

และเศรษฐกิจ

สอดคล้องกับที่ Miller ระบุไว้ใน Social Justice (1979) ว่า ความคิดเรื่องความยุติธรรมในแต่ละสังคมนั้น 

มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ทางสังคม สังคมที่มีลักษณะโครงสร้างทางสังคมแบบดั้งเดิม

ไม่มีความคิดเรื่องความยุติธรรมในความหมายเดียวกับในสังคมสมัยใหม่ เขาอธิบายถึงความคิดเรื่องความเป็นธรรม

ที่แตกต่างไปตามลักษณะทางสังคม 3 รูปแบบคือ สังคมดั้งเดิม สังคมที่มีล�าดับขั้น เช่น สังคมศักดินา สังคมวรรณะ 

และสังคมสมัยใหม่ที่มีความสัมพันธ์แบบตลาดหรือทุนนิยม ก่อนจะสรุปว่า

ไม่มีความคิดเพียงหนึ่งเดียวของความยุติธรรม ไม่มีการก�าหนดความยุติธรรมหรือความไม่ยุติธรรม 

ได้อย่างชัดเจนในทางนโยบาย…ทางเดียวที่จะรวมเอาทั้งการตระหนักในความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในรูปแบบของทฤษฎีทางการเมืองเข้าไว้ด้วยกันก็คือ 

การเริ่มต้นยอมรับว่า ทฤษฎีทางการเมืองของเราเหมาะสมกับกาละและเทศะหนึ่งๆ เท่านั้น ยอมรับ

ว่าแนวคิดและข้อถกเถียงของเราเพียงถูกยอมรับภายในกรอบทางวัฒนธรรมของเราเองเท่านั้น 

(Miller, 1979: 343)

ความเป็นธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ตามข้อเสนอของ Miller ได้แก่ 

(Miller, 1979: 253-344)
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(1) สังคมดั้งเดิม ซึ่งเป็นสังคมขนาดเล็ก มีเครือญาติเป็นพื้นฐานของเครือข่ายความสัมพันธ์ ยังชีพด้วยการ

เกบ็ของป่าล่าสตัว์หรอืท�าการเกษตรแบบง่ายๆ ไม่มกีารแบ่งงานกนัท�า ไม่มรีะบบการเมอืงการปกครอง

ที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบ และไม่มีโลกทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมทางสังคมอย่างที่เข้าใจกันอยู่ใน

สังคมสมัยใหม่ Miller จึงมองว่าเราน่าจะมองความยุติธรรมจากความเป็นจริงทางสังคมบางอย่าง เช่น 

การใช้ที่ดิน การแบ่งสรรทรัพยากรและผลผลิตของกลุ่ม และพิจารณาหลักการที่อยู่เบื้องหลังการ 

แบ่งสรรเหล่านี้ด้วย ซึ่งพบว่า สังคมลักษณะนี้เป็นชุมชนที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก สิทธิของ 

ความเป็นเจ้าของต่างจากสงัคมสมยัใหม่ เช่น สทิธใินทีด่นิหรอืทรพัย์สนิบางอย่างขึน้อยูก่บัความต้องการ

ของสมาชิกคนอื่นๆ หรือสังคมส่วนรวม นั่นคือความต้องการหรือความจ�าเป็นของกลุ่มมาก่อนสิทธิ 

ในทรัพย์สินส่วนบุคคล

  Miller สรุปว่า คนในสังคมดั้งเดิมคิดถึงความสุขของกลุ่มก่อนของตัวเอง ทุกคนมีหน้าที่ต้อง 

เสียสละ ใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการให้ผลผลิตและการบริการแก่คนอื่นๆ ที่ต้องการ ทุกคนในกลุ่ม

ตระหนกัถงึความสมัพนัธ์ต่างตอบแทนระหว่างกนั นอกจากนี ้ยงัค�านงึถงึสวสัดกิารของส่วนรวมด้วยการ

ปันส่วนอาหารให้กบัทกุคน ซึง่ไม่ได้สะท้อนความคดิเรือ่งความเสมอภาคเท่าเทยีม แต่เป็นเรือ่งการจดัสรร

ทรพัยากรให้แก่สมาชกิของสงัคมอย่างกว้างขวางทัว่ถงึ ไม่มคีวามคดิว่าแต่ละคนควรได้ผลประโยชน์ตาม

สัดส่วนความสามารถและความพยายามของตัวเอง

(2) สังคมที่มีล�าดับขั้น มีการจัดประเภทคนตามโครงสร้างสังคม แต่ละคนมีสถานะต�่าสูงไม่เท่ากัน 

อาจสามารถเลือ่นสถานะของตวัเองได้ ขึน้อยูก่บัการสัง่สมความสามารถทางเศรษฐกจิ อภสิทิธิท์างสงัคม 

และอ�านาจทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมทางสังคมที่เกิดขึ้นนั้นถูกอธิบายว่าเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมา

ของแต่ละคน และทุกคนเกิดมาต่างกันเพื่อท�าหน้าที่เฉพาะอย่างให้ดีที่สุด พื้นฐานความสัมพันธ์จึงเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่เหนือกว่าและผู้ที่ต�่าต้อยกว่า เช่น ในสังคมศักดินา ไพร่-ทาสที่มีสถานะต�่ากว่า

ต้องท�างานให้แก่เจ้าที่ดิน เพื่อได้รับการปกป้องคุ้มครองและโอกาสต่างๆ ในการด�าเนินชีวิต โดยไพร่ 

ต้องสัญญาว่าจะเป็น “คน” ของเจ้าที่ดินและเปน็ก�าลงัทางทหาร ขณะที่ทาสถอืเป็นสมบัตขิองเจ้าทีด่ิน 

และต้องท�างานหลายอย่างให้แก่เจ้าที่ดินแลกกับการคุ้มครองและที่อยู่ที่กิน 

  ในยุคนี้ แม้จะถือความยุติธรรมเป็นคุณธรรมส�าคัญ แต่ก็เป็นเพียงพันธะในการป้องกันคุ้มครอง

สิทธิที่มีอยู่ทางกฎหมายตามสถานะในโครงสร้างสังคม ซึ่งเอื้อให้คนสามารถมีทรัพย์สินส่วนเกินได้ตาม

จ�าเป็น และเป็นข้อผกูมดัในการให้ช่วยเหลอืตามจ�าเป็นตามฐานะทางสงัคมมากน้อยตามระดบัคณุธรรม 

อาจกล่าวได้ว่า ความยุติธรรมมีหน้าที่รักษาระบบศักดินาให้คงอยู่มากกว่าจะท�าให้สังคมมีความ 

เสมอภาคเท่าเทียม

(3) สงัคมสมยัใหม่ทีใ่ช้ระบบกลไกตลาดเป็นตวัขบัเคลือ่น มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิ มรีะบบแบ่งงานกนัท�า  

สถาบันหลักของสังคมนี้ คือ ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกัน กรรมสิทธิ์

เป็นส่วนที่ส�าคัญในการพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล ทุกคนมีโอกาสและสามารถได้รับรางวัลสูงสุดที่

สังคมเสนอให้โดยไม่มีก�าแพง ทั้งทางกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจที่จะกันไม่ให้ใครได้รับผลตอบแทน

ทีค่วรได้ ตามกฎเรือ่งอปุสงค์อปุทานทีเ่ป็นหลกัประกนัความยตุธิรรมในระบบตลาด พืน้ฐานความสมัพนัธ์

ทางสังคมอยู่บนการท�าสัญญาสาธารณะระหว่างบุคคลที่เป็นอิสระ และมีสถานะเท่าเทียมกันภายใต้

กฎหมาย ทั้งนี้ ความคิดส�าคัญประการหนึ่งในสังคมนี้ก็คือ ลัทธิปัจเจกชนนิยม ที่ยกเลิกความคิด 
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เรือ่งฐานะทางธรรมชาตขิองคนในสงัคม และถอืว่าคนทกุคนล้วนเกดิมาโดยเสรแีละเท่าเทยีมกนั ทกุคน 

เป็นเจ้าของสิทธิซึ่งได้มาจากความสามารถตามธรรมชาติ 

  สิง่เหล่านีส่้งให้ชนชัน้กลางในสงัคมมลีกัษณะดงัต่อไปนีค้อื (1) การไม่มสีถานะทางสงัคมทีต่ายตวั

อย่างเช่นในสังคมศักดินา แต่ให้โอกาสแต่ละคนที่จะมีวิถีทางในโลกตามความพยายามของตัวเอง  

(2) การไม่มีชุดของสิทธิและข้อผูกมัดทางประเพณี ไม่ว่าจะทางเครือญาติเช่นในสังคมดั้งเดิม หรือ 

แบบผู้ปกครองกับผู้อยู่ใต้ปกครองเช่นในสังคมศักดินา (3) มีการเคลื่อนย้ายของคนทั้งทางสังคมและ 

ทางภูมิศาสตร์ ท�าให้ต้องเผชิญกับคนแปลกหน้าตลอดเวลา และ (4) การเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ 

เชิงตลาด โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการและการท�าสัญญาโดยเสรี ซึ่งถือว่าส�าคัญที่สุด 

เพราะตลาดจะเรียกร้องความเสมอภาคของมูลค่าในการแลกเปลี่ยนมากกว่าตัวปัจเจก แต่ละคนจะได้

รับมูลค่าที่เท่าเทียมกันกับสิ่งที่เอามาแลกในตลาด ซึ่งขึ้นอยู่กับพลังการผลิตของปัจเจกแต่ละคน  

ความยุติธรรมจึงหมายถึงการได้รับคุณงามความดีตอบแทน ซึ่ง Miller อธิบายว่าเป็นความสัมพันธ์

ระหว่างปัจเจกและความประพฤติของเขา หรือความเหมาะสมของปัจเจกคนหนึ่งด้วยคุณลักษณะและ

พฤตกิรรมในอดตีในการจะได้รบัรางวลัหรอืโทษทณัฑ์ตอบแทนการกระท�านัน้ๆ ของเขา (Miller, 1979)

อย่างไรกด็ ีไม่ว่าแต่ละสงัคมจะให้ความหมายกบัความยตุธิรรมทางสงัคมไว้อย่างสอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ฐาน

ความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างไร มนุษย์ก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจไปตามทัศนคติที่ได้รับมาจากวัฒนธรรมและวิธีการ 

ให้เหตุผลในแต่ละวัฒนธรรม เช่นเดียวกับที่ Miller สรุปว่าความคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมมีลักษณะเป็น 

ส่วนหนึ่งของค่านิยมทั่วๆ ไปของสังคมเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ โดยเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมที่มี

โครงสร้างชัดเจน และก่อตัวเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบต่างๆ นั่นเอง

3. ความเป็นธรรมมีหรือไม่? ในคนชายขอบของสังคม 

หากพิจารณาความหมายของความเป็นธรรมที่กล่าวถึงไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นความเที่ยงตรงในการรับและ 

ให้อย่างไม่เอาเปรียบกันและกัน ตาต่อตาฟันต่อฟัน การยอมรับอ�านาจของผู้ที่แข็งแรงกว่า การปฏิบัติต่อกันอย่าง

เป็นธรรม ไปจนถึงความเป็นธรรมในมิติที่หมายถึงการกระจายความยุติธรรมให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุด แม้จะ 

ไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ ในสังคมก็ตาม ความเป็นธรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ยังมีลักษณะเป็นความคิดเชิงนามธรรม  

ที่จับต้องไม่ได้และก�าหนดความหมายได้ยากยิ่ง การเรียนรู้และพยายามท�าความเข้าใจความเป็นธรรมทางสังคมจึง

อาจท�าได้ง่ายขึ้น หากมองด้วยแนวคิดเรื่องคู่ตรงข้าม นั่นคือการมองผ่านความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้น

กับคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีสถานะเป็นรองในความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ กลุ่มคนด้อยโอกาส  

หรือคนชายขอบของสังคม 

3.1 การศึกษากลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย

กลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนชายขอบได้รับความสนใจศึกษาในสังคมศาสตร์หลากหลายสาขา ทั้งสังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา ประชากรศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ในช่วงแรก 

ของการศึกษาคนชายขอบอาจกล่าวได้ว่ามุ่งสนใจความเป็นชายขอบในทางพื้นที่ คือ คนที่อยู่ในชนบทห่างไกลจาก

ศนูย์กลาง โดยเฉพาะการท�าความเข้าใจลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมทีแ่ตกต่างของคนเหล่านัน้ เพือ่การผสมกลมกลนื

เข้าเป็นคนในรฐัชาตไิทย จากนัน้ค่อยขยบัมาศกึษาคนชายขอบใน ‘พืน้ที’่ อืน่ๆ เช่น การเมอืงการปกครอง วฒันธรรม 
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สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดหลายส�านักที่วิพากษ์การพัฒนาไปสู่ความทันสมัยและลัทธิก้าวหน้า

นิยม (Progressivism) ที่ส่งผลกระทบต่างๆ นานาต่อคนในสังคมอย่างขนานใหญ่ การศึกษาคนชายขอบตาม 

ความคิดข้างต้นนี้จึงได้แก่ การศึกษาชาวเขาบนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง คนยากคนจน ทั้งชาวนาชาวไร่ในชนบท และ

คนจนเมืองในสลัม โดยเฉพาะในมิติของภาวะด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ความทุกข์ยาก วังวนของปัญหา และการทอดทิ้ง

คนเหล่านี้ให้ตกอยู่ในภาวะชายขอบ

ต่อมาภายหลังจึงได้ขยับขยายประเด็นคนชายขอบไปสู่การศึกษาวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ 

แตกต่างหลากหลายจากคนกลุ่มใหญ่ของสังคมมากขึ้น2 ไม่ว่าจะเป็นคนเก็บขยะ ขอทาน คนพิการ หาบเร่แผงลอย 

คนถบีสามล้อ มอเตอร์ไซค์รบัจ้าง คนขบัรถบรรทกุ เดก็ขายพวงมาลยั คนไร้บ้าน เดก็เร่ร่อน หญงิ/เดก็ชายขายบรกิาร 

ชาวนาไร้ที่ดิน แรงงานข้ามชาติ แรงงานเหมาช่วง ผู้ป่วยเอดส์ คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น ผู้หญิง คนรักเพศเดียวกัน  

และคนข้ามเพศ เป็นต้น และมุ่งสนใจศึกษาคนชายขอบเหล่านี้ด้วยแนวคิดและมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นเช่นกัน 

เช่นงานที่ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของกลุ่มที่ถูกกดทับไว้ (Subaltern Studies) ซึ่งสนใจการเคลื่อนไหวเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของคนชั้นล่างหรือคนชายขอบที่ถูกกดทับจากกระบวนการต่างๆ ในสังคม 

และศกึษากลไกของการก่อรปูสถานะทีเ่ป็นอืน่ให้กบักลุม่ subaltern ทีไ่ม่สามารถ ‘พดู’ เรือ่งของตวัเองได้ เนือ่งจาก

ถูกคนอื่นก�าหนดอัตลักษณ์ที่ ‘เป็นอื่น’ ให้ รวมทั้งถูกพูดถึง เขียนถึง และบันทึกไว้โดยคนอื่น (Spivak, 1988)

งานส่วนใหญ่ในแนวการศกึษาดงักล่าวนี ้ชีใ้ห้เหน็ถงึประสบการณ์ของการถกูท�าให้เป็นคนชายขอบ กระบวนการ 

ทอดทิ้งและเบียดขับให้คนบางกลุ่มเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะชายขอบ หรือเป็น ‘คนอื่น’ ของสังคม การอยู่ในสภาวะ 

ที่ไร้อ�านาจต่อรองในการใช้ชีวิต การเรียกร้องต่อสู้ด้านสิทธิและความเป็นธรรม การสร้างและผลิตซ�้าภาพเหมารวม

ตายตัวของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ การขาดโอกาสในการเข้าร่วมตัดสินใจเรื่องต่างๆ และเข้าไม่ถึงส่วนแบ่งทรัพยากร

จากภาครัฐ ทั้งหมดล้วนสะท้อนให้เห็นความไม่เป็นธรรมที่กลุ่มคนชายขอบก�าลังเผชิญ ด้วยการเปิดเผยให้เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนชายขอบกับโครงสร้างเชิงอ�านาจของสถาบันต่างๆ ในสังคม และสะท้อนให้เห็น

กระบวนการจัดการความเป็นธรรมในสังคมและประสบการณ์ที่ไม่เป็นธรรมของคนชายขอบนั่นเอง 

ตวัอย่างเช่น คนจน ซึง่ถอืว่าเป็นชนชายขอบในความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิและการพฒันา ไม่ได้รบัความเป็นธรรม 

ในการจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ นอกจากนี้ คนจนยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ท�าให้พวกเขาต้องตกอยู่ในความยากจนมากมาย 

เช่น รายได้ที่พอเพียงต่อการด�ารงชีวิต มาตรฐานการครองชีพ ภาวะโภชนาการ การศึกษา เส้นแบ่งความยากจน 

คุณภาพชีวิต ฯลฯ ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นอ�านาจที่อยู่เบื้องหลังการก�าหนดความยากจน และส่งผลกระทบ

ต่อการถูกเลือกปฏิบัติตามมา (จุฑารัตน์, 2545) ปัญหาความไม่เป็นธรรมของคนจน จึงได้แก่ การได้รับผลกระทบ

จากนโยบายของรัฐ ไม่มีสิทธิในที่ดินท�ากิน ต้องแบกรับความเสี่ยงในการผลิตทั้งหมดเอง ถูกเพิกถอนสิทธิพื้นฐาน  

เข้าไม่ถงึบรกิารและสวสัดกิารของรฐั มมีาตรฐานการครองชพีต�่า ทัง้ทางด้านสขุภาวะ การศกึษา และเศรษฐกจิ ไม่มี

อ�านาจต่อรองทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไม่มีอ�านาจในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งไม่ได้รับ

และเข้าไม่ถึงความเป็นธรรม

2 ที่น่าสนใจคือ งานของชุดโครงการพัฒนาระบบสวัสดิการส�าหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ของศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์
การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาคนชายขอบกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่มคนจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม กลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มอาชีพอิสระ ประกอบด้วยงานวิจัยระดับพื้นที่  
110 กรณี
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3.2 ว่าด้วยประชากรชายขอบ

คนชายขอบเกิดขึ้นในสังคมหนึ่งๆ ได้ด้วยหลายวิธีคิด หนึ่งในนั้นคือ แนวคิดคู ่ตรงข้ามที่แบ่งแยก  
เรา-เขา คนใน-คนนอก ท�าให้เกิดการรวมเอาคนที่มีอัตลักษณ์ร่วมไว้เป็นพวกเดียวกัน และกีดกันคนบางกลุ่มที่มี 
ความแตกต่างให้กลายเป็นคนนอก เป็นคนอื่น สังคมไทยซึ่งผ่านกระบวนการสร้างชาติด้วยวิธี “รวม” เอาคนที่เคยมี
อัตลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ฯลฯ หลากหลายแตกต่างกันให้มายึดถือเอกลักษณ์แห่งชาติร่วมกันเพื่อ
สร้างความเหมือนๆ กันให้กับคนในชาติเดียวกัน จึงได้สร้างแนวคิดที่มองควำมแตกต่ำงหรือควำมไม่เหมือนกับ
เอกลักษณ์ของชำติเป็นคนอื่น ทั้งยังสร้ำงภำพเหมำรวมเชิงอคติต่อคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่ำง ไม่ว่าจะเป็นทาง 
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม ชาติพันธุ์ และศาสนา และฝังใจว่าคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้นมีลักษณะบางอย่าง
ที่แปลกแยกแตกต่างกับคนส่วนใหญ่เสมอมา 

ที่ส�าคัญก็คือ คนส่วนใหญ่ในสังคมยังเห็นว่าการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกแสวงประโยชน์เชิงโครงสร้างจากรัฐ 
ในรูปแบบต่างๆ การถูกกีดกัน แย่งชิงทรัพยากร หรืออยู่ในอันดับท้ายๆ ของการจัดสรรทรัพยากรโดยภาครัฐ  
การไม่ได้รับสิทธิหรือเข้าไม่ถึงบริการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งการด�ารงชีวิตอยู่อย่างล�าบาก แร้นแค้น ขาดสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกในชีวิตของกลุ่มคนชายขอบเหล่านี้ เป็นเพียงความไม่เป็นธรรมที่เป็นปัญหาของ “คนอื่น” ที่ไม่
เกีย่วข้องกบัตวัเอง สงัคมส่วนใหญ่ไม่ได้รูส้กึเดอืดเนือ้ร้อนใจหรอืห่วงใยกงัวล ไม่ได้คดิว่าเป็นการละเมดิสทิธพิืน้ฐาน
ของสังคมที่ทุกคนมีเสมอเหมือนกัน ไม่ยินดียินร้ายในชะตากรรม หรือเป็นทุกข์แทนคนเหล่านั้นแต่อย่างใด ไม่ว่า 
จะเป็นการเรียกร้องสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน การชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาที่ดิน
ท�ากิน ปากท้อง ราคาพืชผล ของชาวนาชาวไร่และคนยากจน การชุมนุมประท้วงเพื่อยุติโครงการพัฒนาของรัฐที่ 
ส่งผลกระทบต่อชมุชน ทัง้เขือ่น โรงไฟฟ้า ท่าเรอื โรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ ของชาวบ้านในภมูภิาคต่างๆ การเรยีกร้อง 
ขอเพิม่ค่าแรงขัน้ต�า่ของแรงงาน หรอืกรณกีารถกูเพกิถอนสญัชาตขิองคนทีอ่ยูอ่าศยัในอ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่3 
การเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

การมองให้เห็นคนชายขอบที่อยู่นอกสายตาของรัฐในสังคมไทย จึงไม่ได้เพียงมุ่งความสนใจไปยังผู้คนในพื้นที่
ห่างไกลศูนย์กลางอย่างชายแดนทางภูมิศาสตร์เท่านั้น หากแต่ยังต้องค�านึงถึงมิติที่ซับซ้อนของการด�ารงชีวิตในโลก
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการรับรู้ถึงผู้คนที่อยู่ชายขอบในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนา 
วัฒนธรรม รวมทั้งผู้คนที่อยู่นอกการรับรู้ของสังคมส่วนใหญ่อีกด้วย ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการมองให้เห็น 
คนชายขอบเหล่านี้ก็คือ การเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองว่าการเป็นคนชายขอบเป็นความไม่เท่าเทียมตามธรรมชาติ 
ที่ปกติธรรมดา เป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกสังคม อาจจะเนื่องจากชาติก�าเนิด โชค เคราะห์กรรม ฯลฯ ไปสู่  
การเข้าใจปรากฏการณ์ไม่เป็นธรรมทีค่นชายขอบเผชญิอย่างสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเชงิอ�านาจรปูแบบต่างๆ ทีก่�าหนด
ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมนี้ด�ารงอยู่ได้

3 เมือ่วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2545 นายอ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่เพกิถอนชือ่ชาวบ้านแม่อายจ�านวน 1,243 คน ออกจากทะเบยีนราษฎร
คนอยูถ่าวรในสถานะคนสญัชาตไิทย ไปไว้ในทะเบยีนบ้านคนอยูช่ัว่คราวประเภทคนต่างด้าวเข้าเมอืงผดิกฎหมายแต่มสีทิธอิาศยัอยูช่ัว่คราว 
ท�าให้ชาวบ้านทัง้หมดสญูเสยีสถานะผูม้สีญัชาตไิทยทนัท ีชาวบ้านแม่อายจงึได้ยืน่ฟ้องกรมการปกครอง และนายอ�าเภอแม่อาย จ.เชยีงใหม่ 
ต่อศาลปกครอง จ.เชยีงใหม่ ต่อมาในปี 2547 ศาลปกครอง จ.เชยีงใหม่มคี�าพพิากษาให้เพกิถอนประกาศของนายอ�าเภอแม่อายทีใ่ห้จ�าหน่าย
ชื่อชาวบ้าน อ.แม่อาย ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกค�าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนายอ�าเภอแม่อาย
ได้ยืน่อทุธรณ์ค�าพพิากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ วนัที ่30 สงิหาคม 2548 ศาลปกครองสงูสดุพพิากษาว่า ค�าสัง่เพกิถอนชือ่ชาวบ้านดงักล่าว
ออกจากทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรเป็นค�าสั่งโดยมิชอบ และให้น�ารายชื่อชาวบ้านกลับเข้าสู่ทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรและ
บันทึกชาวบ้านดังกล่าวในทะเบียนราษฎรในสถานะคนสัญชาติไทย (บรรณาธิการ)

มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ 25



ใครคือคนชายขอบ?

คนชายขอบ เป ็นค� าที่ น� ามาใช ้ ในทาง

สังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางสังคมวิทยาในการศึกษา

กลุ่มผู้อพยพที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างสองกลุ่ม

วฒันธรรม ตัง้แต่ช่วงปลายครสิตศตวรรษ 1920 เรือ่ย

มา เช่น งานของ Robert Ezra Park ในบทความเรือ่ง 

Human Migration and the Marginal Man 

(1928), Cultural Conflict and the Marginal Man 

(1937) เป็นต้น และค�านี้ถูกน�าไปใช้ศึกษาในทาง

สังคมศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มคนอันหลากหลายที่กลายเป็นเหยื่อของการ 

ลดทอนความเป็นมนุษย์ ด้วยการท�าให้คนเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งของบางอย่างที่ตายตัว เช่น การท�าให้เป็นสินค้า  

(commoditisation) และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) นอกจากนี้  

ความเป็นชายขอบทางสังคมนั้นยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ที่ผลักให้คนส่วนหนึ่งไร้อ�านาจจนตกไปอยู่

ชายขอบของสังคม (อานันท์, 2549: 4-5) คนชายขอบจึงถูกใช้เพื่อหมายถึง 

กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลจากศูนย์กลาง ทั้งในทางภูมิศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ในทาง

ภมูศิาสตร์ “คนชายขอบ” มกัจะเป็นกลุม่คนทีต้่องเคลือ่นย้ายจากภมูลิ�าเนาดัง้เดมิด้วยเหตผุลทางธรรมชาต ิเศรษฐกจิ 

การเมอืง และสงัคมวฒันธรรม การตัง้ถิน่ฐาน การประกอบอาชพี หรอืวถิชีวีติของคนกลุม่นีต้้องเผชญิกบัการแก่งแย่ง

แข่งขนั เพือ่เข้าถงึทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั ถกูกดีกนัและเอารดัเอาเปรยีบจากคนกลุม่ใหญ่ซึง่อยูอ่าศยัในดนิแดน

หรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ 

วัฒนธรรมประจ�ากลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแส

วฒันธรรมหลกั การเรยีนรูก้ารปรบัตวัและการต่อสูด้ิน้รนเพือ่ทีจ่ะเอาตวัรอดหรอืมชีวีติอยูภ่ายใต้สภาพการณ์ดงักล่าว 

จึงเป็นสาระส�าคัญของวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542: 21)

ในสงัคมใหญ่ทกุแห่งม ี“ประชากรชายขอบ” ซึง่อาศยัอยูห่่างจากศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม

วฒันธรรม คนกลุม่นีข้าดอ�านาจการต่อรอง ขาดการศกึษา ขาดเครือ่งมอืทีเ่ข้าถงึอ�านาจ และถกูกดีกนัออกจากระบบ

การต่อรองอ�านาจและการจดัสรรทรพัยากร อ�านาจและความมัง่คัง่ในสงัคม ลกัษณะของกลุม่ประชากรชายขอบอาจ

จะแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯ (Seymour-smith, 1986: 177 อ้างใน สุริยา และพัฒนา, 2542: 22) 

คนชายขอบจงึหมายถงึ บคุคลหรอืกลุม่คนส่วนน้อยทีส่งัคมไม่รบัรูส้นใจ เป็นผูท้ีถ่กูท�าให้ไม่มคีวามส�าคญัและ

มีชีวิตอยู่ตามชายแดนหรือริมขอบของพื้นที่ในสังคม ทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ชาติพันธุ์ ศาสนา การศึกษา ภาษา วิถีชีวิตทางเพศ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งการเท่าทันกระแสความทันสมัย 

ในยุคโลกาภิวัตน์ และเมื่อค�านึงถึงประเด็นเรื่องความเป็นธรรมแล้ว คนชายขอบยิ่งอยู่ห่างไกลจากการสิ่งที่เรียกว่า

ความเป็นธรรม ด้วยเหตทุีม่กัไม่ถกูนบัรวมเข้าไว้เป็นพวกเดยีวกนักบัคนส่วนใหญ่ของสงัคม จงึไม่อยูใ่นข่ายทีจ่ะได้รบั

สิทธิพื้นฐานและเข้าถึงความเป็นธรรมที่ถูกจัดสรรให้โดยรัฐ

คนชายขอบต่างๆ ข้างต้นไม่เพยีงไม่ได้รบัโอกาสในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายใดๆ ของประเทศ 

โดยเฉพาะนโยบายทางการเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย26



ไม่มโีอกาสเข้าถงึการบรกิารหรอืสทิธขิัน้พืน้ฐานทีค่วรจะได้รบั ไม่ได้ผลประโยชน์และได้รบัผลกระทบจากการพฒันา 

และมักถูกมองเป็นเพียงแหล่งทรัพยากร แหล่งระบายสินค้าและเป็นแรงงานราคาถูกในกระบวนการผลิตเท่านั้น 

ประชากรกลุม่ทีอ่าจถอืว่าเป็นคนชายขอบในประเทศไทย จงึได้แก่ ชาวเขาเผ่าต่างๆ ชนชาตพินัธุก์ลุม่น้อย ผูอ้พยพลีภ้ยั  

คนไร้รัฐไร้สัญชาติ คนยากคนจน ชาวนาชาวไร่ในชนบท คนจนเมือง ชาวสลัม คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์  

คนพิการ ผู้สูงอายุ คนที่มีเพศวิถีทางเลือก พนักงานขายบริการ แรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงาน 

นอกระบบ แรงงานเหมาช่วง เป็นต้น

3.3 กระบวนการทำาให้เป็นชายขอบ (marginalisation) ในสังคมไทย

กระบวนการที่ท�าให้เป็นคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ รวมทั้งการสร้างภาวะชายขอบให้กับคนบางกลุ่ม

ในสังคมไทยนั้น สัมพันธ์กับหลากหลายมิติ ทั้งทางภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ 

ฯลฯ ดงักล่าวแล้วข้างต้น แต่ทีส่�าคญัอย่างยิง่คอื กระบวนการท�าให้เป็นชายขอบทีส่มัพนัธ์กบัโครงสร้างความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจในสังคมไทย ซึ่งผู้มีอ�านาจครอบน�าการจัดประเภทกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม โดยรวมเอาผู้ที่มีอัตลักษณ์ 

เหมือนๆ กันไว้และกีดกันคนที่มีอัตลักษณ์แปลกต่างจากคนส่วนใหญ่ให้ไปอยู่ชายขอบของสังคม กระบวนการ 

ที่ทั้งผลักคนออกและรวมคนไว้ให้อยู่ในภาวะชายขอบของสังคมไทยที่ว่านี้ ได้แก่

(1) กระบวนกำรสร้ำงรัฐชำติไทย และกระบวนกำรสร้ำงควำมเป็นไทย (Thai-isation) ซึ่งเกิดขึ้น 

ในสมัยการก่อตัวของรัฐชาติและลัทธิชาตินิยมที่มีการสถาปนาความเป็นรัฐขึ้น มีการก�าหนดดินแดน

อาณาเขตและลากเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ ส�ารวจรวมผู้คนไว้ในรัฐชาติเดียว อยู่ภายใต้ระบบ 

การปกครองเดียวกันทั้งประเทศ และสร้างวัฒนธรรมแห่งชาติที่เป็นแบบแผนเดียวกันให้ทุกคนยึดถือ

ร่วมกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะน�าไปสู่เอกราชหรือความเป็นชาติเดียวกันได้ ผู้คน 

หลากหลายชาตพินัธุต่์างวฒันธรรมทีเ่คยอาศยัอยูป่ะปนกนัในดนิแดนแถบนีจ้�านวนไม่น้อยจงึกลายเป็น

คนชายขอบและต้องตกอยูใ่นภาวะชายขอบไปโดยปรยิาย เนือ่งจากมอีตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง

จากมาตรฐานของศูนย์กลาง และมีชีวิตประจ�าวันที่ต่างออกไปจากวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมักจะอยู่ 

ภายใต้วาทกรรมที่ว่า เพราะไม่เหมือนจึงไม่เป็นไทย และมักน�าไปสู่ความเชื่อว่าความแตกต่างเหล่านั้น

เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติได้โดยง่าย

(2) กำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมทันสมัย (modernisation) แม้สังคมไทยจะได้ชื่อว่าไม่ได้ตกอยู่ใน

อาณานิคมของมหาอ�านาจชาติใด แต่กระบวนการพัฒนาประเทศให้เป็นตะวันตก (westernisation) 

และการท�าให้ไทยเป็นชาติทันสมัยด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีนิยม เป็นแนวทางพัฒนาหลักที่รัฐไทย 

ใช้สร้างประเทศ เช่นเดยีวกบัการพฒันาทีเ่ป็นกระแสหลกัของโลก ภายใต้การด�าเนนินโยบายพฒันาด้วย

ระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม คือเลือกปฏิบัติ ให้ความส�าคัญกับเขตเมืองส่วนกลางมากกว่าภาคชนบท 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม หรือเลือกที่จะส่งเสริมบางส่วนของภาคเกษตร ท�าให้ 

คนบางกลุ่มถูกทอดทิ้ง ถูกกันออกจากกระแสพัฒนา ไม่ถูกให้ความส�าคัญ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก

การพัฒนาเท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 

(3) กำรขยำยตัวของทุนนิยมและกระแสโลกำภิวัตน์ (Globalisation) เมื่อสังคมไทยขับเคลื่อนไปด้วย

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ที่ยังมีข้อโต้แย้งในแง่ของความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรและ

ความต้องการผ่านกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุด และน�าไป

สูก่ารสร้างความไม่ยตุธิรรมทางเศรษฐกจิอย่างกว้างขวาง กดีกนัให้คนบางกลุม่ไร้อ�านาจต่อรองกบัตลาด 
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กลายเป็นคนชายขอบ (อานันท์, 2546) ขณะเดียวกัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่

เศรษฐกิจทุนนิยมไร้พรมแดนแผ่ขยายครอบโลกอย่างเสรี ก็มีข้อสังเกตว่ายิ่งแสดงให้เห็นความขัดแย้ง

กับประชาธิปไตย และยิ่งขยายช่องว่างระหว่างชนชั้นและความเหลื่อมล�้าไม่เป็นธรรมในสังคม (เกษียร, 

2550; เสกสรรค์, 2553) ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจนและคนรวยที่ห่าง 

กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง (นิคม, 2541; ปราณี, 2545; สมเกียรติ, 2553)

  ภาวะชายขอบที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์จึงสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกผู้คน ทุกหนทุกแห่ง และ 

ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แม้จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม การศึกษา  

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ หรือแม้แต่ทางเศรษฐกิจ ในแง่นี้ ความเป็นคนชายขอบจึงไม่ได้เป็นเพียง 

การถูกกันให้ไปอยู่ในต�าแหน่งทางสังคมที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ หรืออ�านาจเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่อง

ของความรู้และความจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาอธิบาย กลายเป็น ‘สามัญส�านึก’ ที่รับรู้และเข้าใจกันโดย 

ไม่ต้องตั้งค�าถาม คนชายขอบเองก็อาจจะรับหรืออ้างอิงไปเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองด้วย รวมทั้ง 

มีการต่อต้าน โต้แย้ง ปฏิเสธในเวลาเดียวกัน (ปริตตา, 2545) การท�าความเข้าใจหรือมองให้เห็น

ปรากฏการณ์ของคนชายขอบ อันรวมถึงความเป็นคนชายขอบ และกระบวนการท�าให้เป็นคนชายขอบ

นั้นจึงมักเน้นการศึกษาให้ครอบคลุมถึงวาทกรรมและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ที่ก�าหนดความหมาย 

ทางสังคมและภาพฝังใจที่ตายตัวให้กับคนกลุ่มต่างๆ ร่วมด้วย

กล่าวโดยสรปุ เหน็ได้ว่าปัญหาของการจดัประเภทคนบางกลุม่เป็นคนชายขอบนัน้ เกดิขึน้จากกระบวนการ

ใช้อ�านาจในโครงสร้างความสมัพนัธ์ทีค่นส่วนใหญ่มเีหนอืกว่าในรปูแบบต่างๆ สร้างวาทกรรมทีก่�าหนดการรบัรู้

การจัดประเภทและแนวคิดจ�าแนกแยกพวก (exclusion) คนในสังคมขึ้น โดยปฏิบัติการเชิงอ�านาจของ 

วาทกรรมการจ�าแนกแยกพวกในมิติต่างๆ ยังทรงอิทธิพลอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมไทยมาตราบจนถึง 

ทกุวนันี ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นเครือ่งมอืของรฐัเพือ่สร้างความชอบธรรมในการใช้ก�าลงัเข้าจดัการปัญหาบางอย่าง  

เช่น ปัญหาความมั่นคง ปัญหายาเสพติด และปัญหาการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น (ชูศักดิ์, 2541: 18)  

ทัง้ยงัมีกลุม่คนทีต่กอยู่ในภาวะชายขอบใหม่ๆ เพิม่ขึน้ในสงัคมสมยัใหม ่เช่น แม่วยัรุน่ พ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่ว ผูส้งูอายุ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี ผู้ติดยาเสพติด คนรักเพศเดียวกัน ที่ถือเป็นคนชายขอบในสวัสดิการสังคม เป็นต้น

4. จากคนชายขอบสู่วัฒนธรรมความยุติธรรมในสังคมไทย

การท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ความไม่เป็นธรรมในสงัคมไทยผ่านการปฏบิตักิบัประชากรชายขอบนัน้ สมควร

พจิารณาถงึวฒันธรรมความยตุธิรรมในสงัคมไทยควบคูไ่ปด้วย เนือ่งจากเป็นพืน้ฐานส�าคญัของการให้ความหมายกบั

ความยุติธรรม ความคิดเรื่องความเป็นธรรมที่มีนัยยะหมายถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงส่วนแบ่งทรัพยากร 

และคนด้อยโอกาสควรมีสิทธิได้รับบริการจากรัฐให้สามารถมีชีวิตและโอกาสที่เท่าเทียมกับคนอื่นนั้น เป็นเรื่อง 

ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็มีความคิดความเชื่อหลายประการที่มองไม่เห็นว่าทุกคนในสังคม 

มีความเป็นมนุษย์เท่ากัน และควรมีสิทธิได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ดี ภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมอุปถัมภ์และระบบศีลธรรมทาง 

พุทธศาสนา ซึ่งไม่มีค�าสอนในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม มีแต่เพียงค�าสอนให้ปฏิบัติหน้าที่แบบต่างตอบแทน 

ต่อกันของผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ กัน (King, 1995) สังคมไทยจึงไม่เคยมีควำมคิดเรื่องควำมยุติธรรมหรือ 
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ควำมเป็นธรรมเป็นแก่นส�ำคัญในแบบแผนควำม

สัมพันธ์ทำงสังคมแต่อย่ำงใด ในทางตรงข้าม ความ

ยตุธิรรมในสงัคมไทยหมายถงึการยอมรบัความสมัพนัธ์

ทีไ่ม่เสมอภาคระหว่างคนในแต่ละชัน้ทางสงัคม โดยให้

อ�านาจผูน้�าในแต่ละยคุสมยัเป็นผูจ้ดัสรรความยตุธิรรม 

กล่าวคอื ความยตุธิรรมในสมยัต้นกรงุเทพรตันโกสนิทร์

มีที่มาจากพุทธศาสนา ความยุติธรรมคือความถูกต้อง

ตามหลักธรรมะของพุทธศาสนา และเป็นฐานทาง

ความคิดให้แก่ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่าง 

พระมหากษตัรย์ิกบัประชาชน เนือ่งจากพระมหากษตัรย์ิ 

ซึง่มคีวามชอบธรรมในการเป็นผูป้กครองนัน้เป็นแหล่ง

ที่มาของความยุติธรรม (สายชล, 2546ก) ประชากรไทยไม่เคยเป็นพลเมืองที่มีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ 

เป็นปัจเจกชนไร้สังกัดที่มีความสัมพันธ์กันตามแนวนอนแต่อย่างใด

ลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมในสังคมไทย อาจแยกออกได้เป็นส่วนๆ ดังนี้

4.1 ความเป็นธรรมภายใต้ระบบศีลธรรมและศาสนา 

การที่สังคมไทย ไม่รู้สึกอ่อนไหว ต่อความไม่เป็นธรรมทางสังคมนั้น ส่วนหนึ่งเป็นอิทธิพลของพุทธศาสนา  

ที่ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่อธิบายโลกธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบความเชื่อทางศีลธรรมที่เป็นเหตุเป็นผล  

ด้วยหลกัความสมัพนัธ์ระหว่างเหตคุอื การกระท�า (กรรม) กบัผลของการกระท�านัน้ๆ (วบิาก) ทีด่�าเนนิไปตามกระบวน

แห่งเหตุปัจจัย โลกอยู่ภายใต้อ�านาจของกิเลสตัณหาและความทุกข์ จึงต้องข้ามไปด้วยการปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น 

และเชื่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ปรีชา, 2534; ชาญณรงค์, 2550) 

ทัศนะเรื่องความยุติธรรมของสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธเถรวาท เนื่องจากศาสนาพุทธยอมรับ

ความเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรม ความยุติธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ได้ตัดสินโดยยึดความเท่าเทียมกันของมนุษย์

เป็นเกณฑ์ ไม่ได้ถือว่าผู้ท�าความผิดเดียวกันย่อมได้รับโทษเดียวกันเช่นในทางกฎหมาย แต่อยู่ที่กรรมที่ท�ามาของ 

แต่ละคน ใครท�ากรรมมาอย่างไรก็ควรได้รับผลอย่างนั้น ทุกคนเสมอภาคกันในแง่ของโอกาสในการท�าความดีและ

การได้รบัผลกรรมตามทีท่�าไว้ ซึง่สามารถข้ามภพไปยงัโลกหน้าได้ด้วย ในแง่นี ้‘กรรม’ จงึเป็นพืน้ฐานความคดิส�าคญั

ในการพิจารณาเรื่องความเป็นธรรม (ปรีชา, 2534; สุวรรณา, 2550) ความยุติธรรมที่อิงอยู่กับกฎศีลธรรมมีลักษณะ

ดังนี้คือ 

(1)  ใช้กฎแห่งกรรมหรือหลักท�ำดีได้ดีท�ำชั่วได้ชั่วเป็นหลักประกันควำมยุติธรรม นั่นคือการยอมรับว่า  

มคีวามดแีละความชัว่ทีเ่ป็นภววสิยัอยูจ่รงิ ไม่ใช่เรือ่งของสงัคมวฒันธรรม กรรมทีม่นษุย์กระท�าด้วยเจตนา

ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมมีผลจริงเป็นความสุขหรือทุกข์ในที่สุด สิ่งนี้คือกฎสากลแห่งความยุติธรรมสูงสุด  

เป็นหลักประกันว่า ทุกคนจะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน (ชาญณรงค์, 2550:66) โดยนัยนี้ ค�าสอน

เรื่องกรรมเปิดโอกาสให้ความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ในทุกมิติกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เป็นเรื่องที่

เหมาะสมและเป็นธรรม การแบ่งชนชั้นและความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นเรื่องธรรมดา และ 

ชอบธรรมแล้วตามกฎแห่งกรรม และ 
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(2)  กำรผนวกแนวคิดเรื่องกรรมกับกำรเกิดใหม่เข้ำด้วยกันเป็นควำมเชื่อเรื่องเวียนว่ำยตำยเกิด  

ซึ่งแม้จะเป็นค�าอธิบายเพิ่มเติมและยืนยันว่าการรับผลของกรรมนั้นเป็นไปได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 

แต่ก็กลายเป็นข้อโต้แย้งต่อความคิดเรื่องความยุติธรรมทางศีลธรรมของพุทธศาสนาในหลายประเด็น 

เช่น การรบัผลกรรมในโลกหน้านัน้ขดัต่อหลกัการพืน้ฐานแห่งความยตุธิรรมทีผู่ถ้กูลงโทษต้องรูแ้ละเข้าใจ

ความผดิของตวัเอง แต่การเกดิใหม่โดยมผีลกรรมบางอย่างตดิตวัไปด้วยนัน้ไม่ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้า

ทางศีลธรรม (Kaufman, 2004 อ้างใน ชาญณรงค์, 2550) ส่งผลไปสู่การมองว่า กรรมเป็นเรื่องของ

ปัจเจกบุคคลที่ต้องรับผิดชอบกับการกระท�าของตัวเองตามยถากรรม มองทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็น

เรื่องของปัจเจกแต่ละคน แยกตัวโดดเดี่ยวจากคนอื่น ทุกข์หรือสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความรับผิดชอบ

ตามกฎศีลธรรม หน้าที่ของแต่ละคนคือสร้างกรรมให้ดีที่สุด และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้อง

กับความสุขหรือความทุกข์ของคนอื่น เพราะเป็นผลกรรมของแต่ละคน หากมองแง่นี้ การแก้ไขปัญหา

สังคมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงกลายเป็นการกระท�าที่ไม่เป็นธรรม เพราะไปละเมิดกฎแห่ง 

ความเป็นธรรม

แม้ตรรกะของค�าสอนทางพุทธศาสนาลักษณะนี้จะชี้น�าให้ยอมรับความแตกต่างที่ไม่เท่าเทียม ซึ่งเกิดขึ้นใน

ชีวิตปัจจุบันมากกว่าความเข้าใจว่า ความไม่เท่าเทียมกันและการกดขี่ทางสังคมบางอย่างแสดงถึงความไม่เป็นธรรม 

แต่อาจสรุปได้ว่า ภายใต้ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของศาสนาพุทธนั้น การกระท�าใดๆ ที่ด�าเนินไปอย่าง

สอดคล้องกับความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในธรรมชาติ (ปฏิจจสมุปบาท) ก็ถือว่าถูกต้องและเป็นธรรม (ชาญณรงค์, 

2550:139) ความเป็นธรรมจงึหมายถงึ การทีบ่คุคลได้รบัผล (ประโยชน์) ตอบแทนตามความเหมาะสมแห่งเหตปัุจจยั 

สถานภาพและการกระท�าของตน และมคีวามเป็นธรรมอยู ่2 ระดบั คอื ความยตุธิรรมทางศลีธรรมหรอืความยตุธิรรม

ตามธรรมชาติที่อิงอยู่กับค�าสอนเรื่องกฎแห่งกรรม และความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความเที่ยงธรรม  

(fairness) ในด้านต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิตในสังคม การกระจายรายได้หรือสวัสดิภาพทางสังคม 

และการได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตไปตามเป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของปัจเจกบุคคลด้วย (ชาญณรงค์, 

2550; เครอืข่ายพทุธกิา และศนูย์วจิยัทางมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2551) 

4.2 ความเป็นธรรมภายใต้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์

ความสัมพันธ์ทางสังคม และอาจรวมถึงความสัมพันธ์ทางอ�านาจทางการเมืองของไทยในช่วงที่เป็นรัฐ 

ก่อนสมยัใหม่นัน้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ระหว่างขนุนางกบัไพร่ ซึง่ก�าลงัคนในปกครองมคีวามส�าคญัมากกว่า

เชื้อชาติ ดังที่เสกสรรค์ (2553) สรุปว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของรัฐไทยโบราณนั้นเป็นความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ความภักดีค่อนข้างแคบและเปราะบาง ด้วยขึ้นอยู ่กับความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของชนชั้นปกครอง ดังนั้น  

ในความสัมพันธ์แบบบรรณาการ และกลไกการควบคุมก�าลังคนที่ไม่ได้มีผลสัมฤทธิ์นัก วิถีทางวัฒนธรรมหรือ 

ความสมัพนัธ์แบบนายบ่าวทีถ่กูก�ากบัโดยคณุธรรมทางศาสนา จงึกลายเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการยดึโยงความสมัพนัธ์

แบบอุปถัมภ์นี้ให้ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น 

โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างส�าคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะ 

การเลิกควบคุมก�าลังคนเข้าไว้ในสังกัด ระบบขึ้นต่อศูนย์อ�านาจหลวมๆ แบบเก่าถูกแทนที่ด้วยการใช้แนวคิดแบบ

อ�านาจอธปิไตยเหนอืดนิแดนแบบใหม่ มกีารจดัตัง้กระทรวง ทบวง กรมทีก่ลายเป็นกลไกการใช้อ�านาจตามบรรทดัฐาน

ใหม่ในการปกครอง นั่นคือประมวลกฎหมายฉบับต่างๆ ซึ่งกลายเป็นเส้นแบ่งส�าคัญระหว่างหน้าที่สาธารณะกับ 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย30



ผลประโยชน์ส่วนตวั (เสกสรรค์, 2553:51-52) แต่วฒันธรรมแบบอปุถมัภ์ยงัคงมบีทบาทส�าคญัในเครอืข่ายทางสงัคม 

ที่ประกอบด้วยคนในชนชั้น สถานะ และฐานะสูงต�่าไม่เท่ากัน การยืนยันสิทธิและความเสมอภาคระหว่างบุคคลไม่มี

ความส�าคัญแต่อย่างใด ความคิดเรื่องความยุติธรรมจึงเป็นเรื่องของแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างคนในชั้นทาง

สงัคมทีม่สีถานภาพ (ตามชาตกิ�าเนดิ) อ�านาจ และสทิธไิม่เท่าเทยีมกนั โดยคนในแต่ละชัน้ทางสงัคมรบัรูอ้ตัลกัษณ์ 

สถานภาพ และหน้าที่ที่แตกต่างของตัวเอง ผ่านการสร้างระบบสัญลักษณ์ พิธีกรรม และวิธีปฏิบัติต่างๆ ของรัฐ  

ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์นี้ยอมรับว่า ความยุติธรรมคือการได้และการเสียสิ่งต่างๆ ตามสถานภาพทางสังคม 

ที่ตนมีอยู่ ความไม่เสมอภาคจึงเป็นสิ่งที่ยุติธรรม 

โดยนัย พุทธศาสนาไม่ได้เป็นรากฐานของความยุติธรรมอีกต่อไป หากแต่เป็นพระปัญญาบารมีและ 

พระมหากรณุาธคิณุของพระมหากษตัรย์ิ ผูม้ชีาตกิ�าเนดิเป็น ‘เจ้า’ (royalty) ดงัทีส่มเดจ็ฯกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ 

ทรงชี้แจงว่า เฉพาะคนที่เกิดมาเป็น ‘เจ้า’ เท่านั้นที่มี ‘ideal’ ซึ่งแปลว่า ‘ศีลธรรม’ ผู้น�าหรือพระมหากษัตริย์จึง 

ย่อมมี ‘ศีลธรรม’ สูงส่งเหนือผู้อื่น ส่วนประชาชนคือคนที่ยังโง่อยู่ ย่อมไม่รู้ว่าอะไรคือความยุติธรรม ต้องรอให้ 

พระมหากษัตริย์ทรงอ�านวยความยุติธรรมให้บังเกิดแก่ชีวิตของทุกคนในรัฐ (สายชล, 2546ข) ดังนั้น พระบรม

ราชโองการคอืแหล่งทีม่าของความยตุธิรรม ชวีติของประชาชนจงึขึน้อยูก่บัความยตุธิรรมทีร่ฐัเป็นผูอ้�านวยให้มากขึน้

เรื่อยๆ ความรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด การได้รางวัลและการลงโทษมาจากรัฐที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้น

4.3 ความเป็นธรรมในยุคตามผู้นำา 

อทิธพิลของวฒันธรรมอปุถมัภ์ทีส่่งผ่านและยงัคงหลงเหลอือยูใ่นแบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมของไทยนัน้ 

ท�าให้การจดัสรรอ�านาจ ทรพัยากร และผลประโยชน์ทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมอืง มลีกัษณะเล่นพรรคเล่นพวก 

ซึ่งท�าให้การปกครองโดยหลักนิติธรรมพัฒนาได้ช้ามากในสังคมไทย (เสกสรรค์, 2553) ดังที่ปรากฏว่า ภายหลัง 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แนวคิดส�าคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลในการสร้างรัฐชาติไทยก็คือ ลัทธิผู้น�า  

(Elitism) ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาชาติขึ้นอยู่กับผู้น�าที่มีบุคลิกภาพพิเศษ รวมทั้งมีสติปัญญาและคุณธรรมเหนือกว่าผู้อื่น 

ผู้น�าชาติจึงส�าคัญต่อชะตากรรมของคนในชาติ มีอ�านาจสูงสุดที่จะปกครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข หรืออยู่ดี 

กินดี น�าไปสู่การยอมรับอ�านาจและความส�าคัญของผู้น�า โดยเฉพาะในฐานะผู้อ�านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

เสมอหน้ากันตามแต่สถานภาพ 

ความยุติธรรมในที่นี้ จึงเป็นความไม่เสมอภาคโดยไม่ขัดต่อค่านิยมเชิงศีลธรรมที่ยึดถือกันอยู่ในสังคมไทย  

ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักที่ต�่าที่สูง ความกตัญญูกตเวที ความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ ความเสียสละ การถือว่าส่วนรวมส�าคัญ

กว่าส่วนย่อย ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐสามารถกระท�าการใดๆ ในนามของผลประโยชน์ของชาติหรือสังคมส่วนรวมได้ 

โดยไม่ต้องค�านงึถงึความยตุธิรรม ดงัทีห่ลวงวจิติรวาทการระบวุ่า “สทิธทิีจ่ะท�าอะไรตามใจชอบโดยไม่คดิถงึประโยชน์

ส่วนรวมนัน้ควรรอนเสยีได้เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม เพราะถ้าปล่อยให้ประโยชน์ส่วนตวับคุคลขดักบัประโยชน์ส่วนรวม

อยู่ได้แล้ว ก็เป็นทางแห่งความล่มจมของชาติ” (หลวงวิจิตรวาทการ, 2502: 279)

ดงันัน้ ภายในสงัคมไทยทีธ่งชยั (2554) เรยีกว่า สงัคมอนิทรยีภาพแบบพทุธนัน้มแีนวคดิพืน้ฐานทีเ่น้นว่า สงัคม

จะปกติสุขและเคลื่อนตัวพัฒนาไปได้ก็ต่อเมื่อหน่วยต่างๆ ของสังคมรู้จักหน้าที่ของตนและท�างานอย่างประสาน

สอดคล้องกนั (harmony) เปรยีบเสมอืนอวยัวะต่างๆ ของร่างกายซึง่มหีน้าทีต่่างๆ กนั ความส�าคญัไม่เท่ากนั แต่ต้อง

ประสานสอดคล้องกันจึงจะไม่เจ็บป่วย สังคมไทยจึงประกอบด้วยผู้คนที่มีบุญบารมีไม่เท่ากัน และต้องยอมรับ 

ความสงูต�่านัน้ในความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล การเชือ่ฟังผูน้�าและการรบัผลประโยชน์จากการท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ

มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ 31



ทีแ่ตกต่างกนันัน้จงึเป็นคณุสมบตัอินัจ�าเป็นของบคุคลทีส่งักดัขึน้ต่อผูอ้ืน่ มากกว่าจะเป็นเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพซึง่เป็น

คุณสมบัติพื้นฐานของปัจเจกชน 

ดังจะได้เห็นได้ชัดเจนในเรื่องผลกระทบส�าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ก็คือ 

การผลกักรรมกรและชาวนาให้กลายเป็นชนชายขอบผูอ้ยูห่่างไกลจากการได้รบัความยตุธิรรม ขณะทีผู่น้�ารฐัยงัคงอยู่

ในฐานะเป็นแหล่งที่มาของความยุติธรรม ซึ่งยังคงมีความหมายอย่างแคบที่เป็นเพียงการท�าหน้าที่และแสวงหา 

ความเจริญก้าวหน้าของตนตามชั้นทางสังคมนั้นๆ โดยไม่ก้าวก่ายผู้อื่น ความยุติธรรมจึงไม่ได้หมายถึงการกระจาย

รายได้อย่างเสมอภาค ไม่ใช่การแข่งขันอย่างเสรีในภาคเศรษฐกิจ ไม่รังเกียจที่จะใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นคุณในระบบ

อุปถัมภ์ซึ่งไม่เสมอภาคและขาดเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน ในแง่นี้ ความยุติธรรมจึงไม่ได้หมายถึงความเป็นธรรม 

ทางสังคมแต่อย่างใด (สายชล, 2546ข) 

4.4 ความยุติธรรมสมัยใหม่และความเป็นธรรมทางสังคม

ระบบยุติธรรมในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ประเทศใน พ.ศ. 2475 เมือ่เปลีย่นอ�านาจตลุาการเป็นส่วนหนึง่ของอ�านาจอธปิไตย ซึง่มาจากปวงชนชาวไทย แทนที่

จะมาจากพระมหากษัตริย์ดังแต่ก่อน พระมหากษัตริย์เป็นเพียงผู้ใช้อ�านาจตุลาการทางศาลในนามของปวงชน 

ชาวไทย และเป็นการใช้อ�านาจภายใต้กฎหมายทีบ่ญัญตัขิึน้ นอกจากนีก้ย็งัมกีารก�าหนดในรฐัธรรมนญูถงึสทิธใินชวีติ 

ในเสรีภาพ ในทรัพย์สิน หน้าที่ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันของประชาชนทุกคน อันเป็นสิทธิตามธรรมชาติ 

ของมนุษย์ ความคิดส�าคัญที่แฝงอยู่ในระบบยุติธรรมปัจจุบันคือ distributive justice ซึ่งเกี่ยวพันกับการแบ่งสรร 

ปันส่วนสิทธิอ�านาจหน้าที่ และภาระความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกของสังคม 

ภายหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 เป็นต้นมา กล่าวได้ว่ามกีารขยายตวัของปรมิณฑลสาธารณะ ภาคประชา

สงัคม และการเมอืงภาคประชาชนเกดิขึน้อย่างกว้างขวางในสงัคมไทย โดยเฉพาะการขยายตวัของสทิธทิางการเมอืง 

(political right) และสิทธิพลเมือง (civil right) น�าไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องและผลักดันประเด็นปัญหาภายใต้

แนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในมิติของความเท่าเทียมเสมอภาคกันทางสังคม ทั้งนี้ 

อาจเป็นผลทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเศรษฐกจิในสงัคมไทยอย่างขนานใหญ่ช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้น

มา เช่น พื้นฐานเศรษฐกิจของภาคเอกชนพัฒนาเข้มแข็งขึ้น การขยายตัวเพิ่มขึ้นของความรู้และวิชาชีพต่างๆ ขณะที่

ภาคเกษตรกรรมในชนบทกม็กีารเคลือ่นตวัและขยายประสบการณ์กว้างขวาง การแบ่งแยกชนชัน้สงูต�่าตามฐานะทาง

เศรษฐกิจและรสนิยมทางวัฒนธรรมคลายตัวลง เปิดพื้นที่ให้อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากขึ้น การเคารพ

สิทธิพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาคประชาสังคมขยายตัวกว้างขวางในทุกประเด็นเคลื่อนไหวทาง

สังคม โดยเฉพาะในฐานะพลังต่อรองกับภาครัฐและภาคเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ค่านิยมของสังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นปัจเจกชนสูงขึ้น เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น รวมทั้งรู้สึกมีส่วนร่วม กล้าแสดงออก และแสดง

ความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น (ธีรยุทธ, 2548) 

ขณะเดียวกัน ผลกระทบจากการพัฒนาภายใต้แนวคิดก้าวหน้านิยม (Progressivism) ท�าให้เกิดค�าถาม 

ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนหรือตลาดด้วยการเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ที่กลับส่งผลเป็นความเหลื่อมล�้าในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความมั่งคั่งและอิทธิพลครอบน�าของ 

อภิสิทธิ์ชน การเมืองที่ยุติธรรม และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ซึ่งน�าไปสู่การตั้งค�าถามและตรวจสอบความไม่เป็นธรรม

ในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและมิติอื่นๆ มากขึ้น ทั้งยังกล่าวได้ว่า กระบวนทัศน์ในเรื่องความเป็นธรรมของสังคมไทย 
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ยงัได้รบัอทิธพิลจากการขบัเคลือ่นความคดิและการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมในระดบัสากล ทัง้จากประเดน็

เรื่องสิทธิมนุษยชน คุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขพื้นฐาน การแก้ปัญหาความยากจน 

ความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย ประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนท�าให้

ประเดน็ความเป็นธรรมทางสงัคมกลายเป็นประเดน็

ถกเถียงและถูกผลักดันอย่างกว้างขวางในสังคม

ตลอดมา โดยเฉพาะในการต่อสู้เรื่องสิทธิสังคม  

สิทธิชุมชน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญในการต่อสู้ต่อรองระหว่างรัฐและการเมือง 

ภาคประชาชนอย่างกว้างขวางในช่วงหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540

ความคดิเรือ่งความเป็นธรรมในสงัคมสมยัใหม่ ไม่เพยีงเกดิขึน้บนพืน้ฐานความคดิทีม่องว่ามนษุย์ทกุคนเกดิมา

เสมอภาค มคีณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์เท่าเทยีมกนั หากแต่ยงัอยูบ่นพืน้ฐานความคดิเรือ่งอืน่ๆ เช่น หลกัการพืน้ฐาน

ของแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่ถือเป็นหลักการสากล ที่ถือว่ามนุษย์มีสิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และมีศักดิ์ศรีมาตั้งแต่เกิด 

เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม และยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ทั้งในด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 

ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติ ทรัพย์สิน ชาติก�าเนิด หรือสถานภาพทางสังคม มนุษย์ทุกคนจึงควรได้รับ 

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสและสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันที่จะได้รับส่วนแบ่งในการจัดสรรทรัพยากร

และการดแูลจากสงัคม มโีอกาสในการเลอืกด�าเนนิชวีติเท่าๆ กนั รวมทัง้การรบัภาระมากน้อยแตกต่างกนัตามสถานะ 

และพยายามที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมด้วยกระบวนการให้เหตุผลที่เป็นทางโลกมากขึ้นกว่าทางศาสนา ทั้งนี้  

เพื่อให้คนด้อยโอกาสที่สุดในสังคมสามารถเข้าถึงได้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและโอกาสให้ทัดเทียมกับคนอื่น โดยรัฐ 

มบีทบาทส�าคญัในการจดัสรรทรพัยากรให้เท่าเทยีมกนั

อย่างไรกด็ ีในภาคปฏบิตักิารของวฒันธรรมยตุธิรรมในสงัคมไทยนัน้ แม้ในระบบกฎหมายไทยจะมพีฒันาการ

จากการสร้างระบบเพื่อน�าไปสู่การมีกฎหมาย การบังคับใช้ และการตีความชี้ขาดโดยกฎหมาย เพื่อให้เกิดความ 

เป็นธรรมตามกฎหมาย และแม้ว่าในกฎหมายระดบัต่างๆ จะมมีาตราว่าด้วยการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของ

ทุกคนในสังคม แต่ควำมเท่ำเทียมเสมอภำคกันในสังคมไทยยังเป็นเพียงอุดมคติของควำมเป็นธรรมทำงสังคม 

เนื่องจากมักจะพบเห็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตประจ�าวันได้เสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรชายขอบทั้ง

หลาย ไม่ว่าจะเป็นกรณคีนยากจน ได้แก่ ชาวนาชาวไร่ เกษตรกรทีไ่ม่มทีีด่นิท�ากนิ แรงงานรบัจ้าง คนทีไ่ม่มทีีอ่ยูอ่าศยั 

ฯลฯ ทีถ่อืได้ว่าเป็นประชากรชายขอบในมติขิองความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ และมกัจะต้องเสยีสละหรอืถกูเอารดัเอา

เปรียบในนามของการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านั้นน้อยมาก กิจกรรมเหล่านี้ 

ไม่ได้ด�าเนินไปอย่างอิสระบนพื้นฐานความยุติธรรมเสมอไป หากแต่สัมพันธ์อย่างยิ่งกับมิติทางการเมือง สังคมและ

วัฒนธรรม ดังกรณีของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในสังคมไทย ซึ่งเป็นคนชายขอบในทางพื้นที่

ภูมิศาสตร์ เนื่องจากมักอาศัยอยู่ตามพรมแดน หรืออาจข้ามไปมาระหว่างรัฐ ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 

ที่ใช้อ�านาจในการตั้งถิ่นฐาน การก�าหนดสถานะพลเมือง การเพิกถอนสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการได้รับสัญชาติ  
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ฯลฯ หรือกรณีชนมลายูมุสลิมที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลาม การก�าหนดนโยบายทางวัฒนธรรมภายใต้วิธีคิด 

ที่อิงอยู่กับพุทธศาสนาและวิถีไทยภาคกลาง จึงเป็นการครอบน�าและกีดกันอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่ส่งผลเป็น 

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จนทุกวันนี้

5. บทสรุปของ (การมองหา) ความเป็นธรรมในคนชายขอบ

การมองหาความเป็นธรรมในคนชายขอบท�าให้ได้เหน็ว่า สงัคมไทยมองควำมเป็นธรรมในควำมหมำยต่ำงๆ 

กัน มีทั้งที่เป็นความเป็นธรรมทางศีลธรรมภายใต้กฎแห่งกรรมของพุทธศาสนา ความยุติธรรมตามพันธะของระบบ

ควบคุมคนในสังกัดหรือวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ความยุติธรรมที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอ�านาจที่มีเหนือกว่า  

ทัง้อ�านาจทางการเมอืงการปกครอง ทางสงัคมวฒันธรรม และทางเศรษฐกจิ รวมทัง้ความเป็นธรรมทางสงัคมทีอ่งิกบั

สทิธมินษุยชน และการจดัสรรทรพัยากรของสงัคมให้คนด้อยโอกาสหรอืคนทีถ่กูกดทบัไว้ในสงัคมได้รบัโอกาสในชวีติ

เท่าเทียมกับคนอื่นๆ แต่ในกลุ่มประชากรที่เรียกว่าคนชายขอบ ที่ซึ่งความยุติธรรม ความเจริญก้าวหน้า โอกาส 

ในการด�ารงชีวิต สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และความเสมอภาคเท่าเทียมจากศูนย์กลางยังส่องลงไปไม่ถึงนั้น เป็นพื้นที่

ซึ่งแสดงให้เห็นการปะทะกันของความคิดว่าด้วยความเป็นธรรมในลักษณะและความหมายต่างๆ ชัดเจนที่สุด

สังคมไทยมีการศึกษาปรากฏการณ์ปัญหาของกลุ่มคนชายขอบไม่น้อย ทั้งในแง่ของกระบวนการเป็น 

คนชายขอบที่เกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทางตรงข้ามกัน คือ เกิดจากการถูกกีดกัน ถูกท�าให้ไร้อ�านาจ และถูกตีตรา ท�าให้

แปลกแยกจากสงัคมส่วนใหญ่และกลายเป็นคนชายขอบในทีส่ดุ และการเป็นคนชายขอบทีเ่กดิจากการถกูดงึให้เข้าไป

มส่ีวนร่วมกบักระบวนการ โดยเฉพาะการพฒันา แต่กลบัน�าไปสูก่ารสร้างอตัลกัษณ์ทีแ่ปลกแยกและเป็นคนชายขอบ 

(อานันท์, 2549) ในแง่ของการศึกษาถึงบริบทและเงื่อนไขปัจจัยของการท�าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลายเป็นคนชาย

ขอบ เช่น การสร้างวฒันธรรมแห่งชาตทิีก่ดความแตกต่างของชนกลุม่ต่างๆ ไว้ภายใต้ความเหมอืนของเอกลกัษณ์ไทย 

การเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตน์ และความพยายามสร้างอัตลักษณ์ความหมาย

ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ และในแง่ของการเผชิญความไม่เป็นธรรมลักษณะต่างๆ ของคนชายขอบ เช่น 

การถูกรอนหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต ไม่ได้รับหรือถูกบิดเบือนความเป็นธรรมจากกระบวนการ

ยุติธรรม การต่อสู้เรียกร้องเพื่อสิทธิในการร่วมจัดสรรทรัพยากรของสังคม การไม่ได้รับการยอมรับอย่างเสมอภาค 

เท่าเทียมในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง เป็นต้น (ดังตัวอย่างที่หยิบยกในบทโหมโรง)

ภายใต้สถานการณ์ไม่เป็นธรรมของกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้งที่เป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อย คนไร้รัฐ คนพลัดถิ่น 

แรงงานข้ามชาติ คนหลากหลายทางเพศ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ ผู้ติดยาเสพติด คนยากคนจน พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว ฯลฯ 

ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม การยอมรับในอัตลักษณ์ การสร้างความหมาย  

และการสร้างพื้นที่ทางสังคม หรือการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานและบริการสังคมก็ตาม ต่างสะท้อนให้เห็นถึง 

การตัง้ค�าถามกบัความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจในความสมัพนัธ์ทางสงัคม ทีเ่คยสร้างความรูแ้ละภาพความจรงิให้กบัสงัคม

และคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม และได้รับการปฏิบัติอย่างแตกต่างกันจากความแตกต่างของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น  

ความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของตนเองและคนอื่นๆ 

อย่างเสมอภาคกัน และทุกคนพร้อมที่จะกระจายผลประโยชน์และภาระรับผิดชอบทางสังคมตามสถานภาพ 

อย่างเหมาะสมนั้น ดูจะเป็นควำมเป็นธรรมที่ห่ำงไกลควำมเป็นจริงอย่ำงยิ่งส�ำหรับคนชำยขอบ ด้วยเหตุที่สังคม

ไทยยังคงมองคนชายขอบจากแง่มุมของความแตกต่าง ความเป็นอื่น และแทบจะไม่มีทางเท่าเทียมกันได้
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ประชากรชายขอบ:  

มุมมองในเชิงจำานวนและการกระจาย

Marginalised Populations: Numbers and Distribution Aspects

กาญจนา เทียนลาย1 และธีรนงค์ สกุลศร ี2 
Kanchana Thianlai, and Teeranong Sakulsri 

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนิยามความหมายในการจ�าแนกเพื่อจัดกลุ่มประชากร ซึ่งในบางกรณีส่งผล 
ต่อจ�านวน และการกระจายตัวของกลุ่มประชากรชายขอบในประเทศไทย โดยยก 4 กรณีตัวอย่างได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย  
คนไร้รัฐตามกฎหมาย หรือคนไร้สัญชาติ เด็กไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และคนจน บทความนี้พบว่าการให้ค�านิยามหรือความหมาย 
ของ “คนชายขอบ” มีระดับในการอธิบายความที่หลากหลาย และมีความเป็นพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม ในการนิยาม
ความหมายเพื่อท�าความเข้าใจกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในบางครั้งกลับยิ่งเพิ่มความรุนแรง หรือเป็นการตอกย�้าให้ภาพความเป็นชายขอบ
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Abstract

This article defines marginalised populations by group and considers their effect in numbers and dispersion 
in Thailand through four example cases, namely the ethnics, the stateless persons/children, migrant labour and the 
poor. Marginalised people are defined in several terms and dynamics through the context of social changes. To 
understand certain groups, sometimes a definition makes a group more marginalised. Nevertheless, such definition 
is an important implication for counting population that in addition affects policy direction and development.
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1. นำาเรื่อง

กระทรวงมหาดไทยและส�านกังานสถติแิห่งชาต ิถอืเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัเกบ็ข้อมลูประชากรระดบัชาติ 

โดยอาศยัแหล่งข้อมลูทางประชากรทีส่�าคญัคอื ระบบทะเบยีนราษฎรและส�ามะโนประชากร การเกบ็ข้อมลูประชากรนี้ 

สนันษิฐานว่า อาจเริม่ต้นจากการจดทะเบยีนชายฉกรรจ์เพือ่ไว้ใช้ในราชการสงคราม และมกีารพฒันาการเกบ็ข้อมลู

ประชากรเรื่อยมา จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2452 ก็มีการแจงนับประชากร

ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการท�าส�ามะโนประชากรครั้งแรก และท�าต่อมาเป็นระยะใน พ.ศ. 2462, 2472, 

2480 และ 2490 เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�าทะเบียนประชากร จนประมาณปี พ.ศ. 2495 จึงได้เริ่มแยก 

การท�าส�ามะโนประชากรออกจากทะเบียนราษฎรอย่างชัดเจน และมีการท�าส�ามะโนประชากรในความหมาย

ปัจจุบัน3เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2503 และต่อมาใน พ.ศ. 2513, 2523, 2533, 2543 และ 2553  

ส่วนการทะเบยีนราษฎรกไ็ด้มกีารพฒันาต่อเนือ่งโดยปรบัปรงุข้อมลูให้ทนัสมยัด้วยข้อมลูจากการจดทะเบยีนการเกดิ 

การตาย และการแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก แทนการแจงนับประชากรใหม่ทุก 10 ปีเหมือนในอดีต (รศรินทร์ และคณะ, 

2551) 

การนบัประชากรโดยทัว่ไปนัน้ มกีารแบ่งประชากรออกเป็นกลุม่ต่างๆ จะโดยตัง้ใจหรอืไม่กต็าม กระบวนการนี้ 

ได้ “กีดกัน” ประชากรบางกลุ่มให้หลุดออกไปจากสังคมไทย (social exclusion) ท�าให้เกิดภาพแบ่งแยกระหว่าง 

คนกลุม่ใหญ่และคนกลุม่น้อยในประเทศ และด้วยความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั เช่น ระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐั  

และประชาชนผูด้้อยฐานะทางเศรษฐกจิ จงึสร้างความเป็นชายชอบ (marginalisation) ให้กบัประชากรหลากหลายกลุม่  

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐที่ส่งผลส�าคัญต่อการให้นิยามความหมายในการจ�าแนก

ประชากรออกเป็นกลุ ่มต่างๆ ว่าเป็นกระบวนการส�าคัญที่ผลักให้ประชากรกลุ ่มต่างๆ กลายเป็นชายขอบ  

(marginalised) จากประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากนิยามดังกล่าวได้ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

การนับจ�านวนและการกระจายตัวของประชากรกลุ่มต่างๆ ซึ่งในบางครั้งกลายเป็นการกีดกันประชากรบางกลุ่ม 

ให้ออกไปอยู่นอกขอบมากยิ่งขึ้น

แนวคดิและกระบวนการให้นยิามสูค่วามเป็นชายขอบนัน้ ถกูน�าไปศกึษาชวีติของกลุม่คนทีถ่กูมองว่าไร้อ�านาจ

และด้อยสิทธิในสังคมไทยจากมุมมองหลากหลายสาขา ในมุมมองของนักสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา “คนชายขอบ” 

คอืกลุม่ประชากรทีอ่ยูช่ายขอบของสงัคม วฒันธรรม หรอืเศรษฐกจิหลกั หรอืคนกลุม่น้อยทีถ่กูเบยีดขบัให้อยูว่งนอก

ของประชากรกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึง ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกกีดกัน 

ออกจากระบบการต่อรองอ�านาจ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัสทิธขิัน้พืน้ฐานหรอืการจดัสรรทรพัยากร รวมทัง้กลุม่ประชากร

ที่ง่ายต่อการถูกครอบง�าทางความคิดและวัฒนธรรม ขาดความมั่นคงในสังคม ลักษณะ “คนชายขอบ” อาจแตกต่าง

จากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ 

และชนชั้นทางสังคม (สุริชัย, 2550; ชมพู, 2554; พงษ์เทพ, 2554; สุริยา และพัฒนา, 2542) 

3 ส�ามะโนประชากรในความหมายปัจจุบัน คือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคน เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทุกคนในขอบเขตที่ก�าหนด โดยข้อมูล
อ้างถึง ณ เวลาที่ก�าหนดไว้ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ และน�าเสนอผล ซึ่งในความหมายนี้ใช้กับส�ามะโนเคหะ (Housing Census) ด้วย
เช่นเดียวกัน แต่เปลี่ยนจากประชากรทุกคนเป็นที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนแทน (United Nations, 1997 อ้างใน รศรินทร์ และคณะ, 2551)
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คนชายขอบยังหมายถึง “ผู้ไร้อ�านาจ” ซึ่งได้แก่ การไร้อ�านาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็น 

ผลมาจากการไม่มีทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าไม่ถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์

จากทรพัยากรธรรมชาต ิและการเข้าไม่ถงึสวสัดกิารของรฐั (นภาพร, 2552) ในทางเศรษฐศาสตร์การเมอืง ความเป็น 

คนชายขอบคือคนที่ด้อยอ�านาจ คนที่ตกเป็นเบี้ยล่างของคนกลุ่มใหญ่ ยากไร้ เพศด้อย ไม่มีต�าแหน่งทางสังคม หรือ

เรยีกรวมๆ ว่าเป็น “คนอืน่” ท�าให้คนเหล่านีถ้กูกดีกนัซ�้าแล้วซ�้าเล่า มโีอกาสทีจ่ะถกูเบยีดขบัออกจากสงัคม ไม่ว่าจะ

เป็นในบรบิททางภมูศิาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การเมอืง และสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่ชาตพินัธุ์ 

(สุริชัย, 2550)

ส�าหรับกระบวนการท�าให้คนหรือคนกลุ่มใดเป็นชายขอบนั้น เป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดจากกลุ่มคน 

ที่เป็นคนชายขอบเอง แต่เกิดจากการถูกท�าให้กลายเป็นชายขอบโดยผู้มีอ�านาจเหนือกว่า ในงานศึกษาของ Sirnes 

(1999) ได้อธิบาย กระบวนการกลายเป็นชายขอบว่าก่อรูปขึ้นจากวาทกรรมของกรอบความคิดใหญ่ๆ 3 กรอบ 

(Sirnes, 1999 อ้างใน Andersson, 2003) คือ 

(1)  กรอบความคิดเรื่องความเสมอภาคหรือความไม่เท่าเทียม (equality/inequality discourse)  

ในกระบวนการตัดสินความเป็นชายขอบมักมองในแง่ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสวัสดิการของ 

ผู้ได้รับและไม่ได้รับสวัสดิการ 

(2) กรอบความคิดเรื่องความปกติหรือความเบี่ยงเบน (normality/deviance discourse)  

ในกระบวนการถูกท�าให้เป็นชายขอบมักตั้งอยู่บนฐานประสบการณ์และทัศนคติของคนในสังคมนั้นว่า 

คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่มคีวามเบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐานของสงัคม (social norms) และบรบิทของชมุชน 

(moral community) ที่อาศัยอยู่ 

(3)  กรอบความคิดเรื่อง “พวกเรา” หรือ “พวกเขา” (us/others discourse) ในกระบวนการถูกท�าให้

เป็นชายขอบมักจะผูกกับแนวคิดเรื่องความเป็นรัฐ-ชาติ ที่มีการแบ่งเราแบ่งเขา และแบ่งความแตกต่าง

ของกลุ่มคนตามอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และประเพณี 

ทัง้ 3 วาทกรรมเป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิความไม่เท่าเทยีมและความไม่เป็นธรรมทางสงัคม ความเป็น “คนชายชอบ” 

จึงเสมือนเป็นพื้นที่สีเทา (grey zone) ที่คนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้รับการยอมรับและขับออกจากกลุ่มใหญ่ในสังคม 

ได้เท่าๆ กัน ด้วยเหตุนี้ คนบางกลุ่มในสังคมไทยจึงมีภาพของความเป็นชายขอบที่ไม่ชัดเจน และมีโอกาสเปลี่ยน

สถานภาพเป็นชายขอบและไม่เป็นชายขอบได้เท่าๆ กนั การให้ความหมายของคนชายขอบในระยะหลงัจะหลกีเลีย่ง

การชี้เฉพาะเจาะจงความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยค�าจ�ากัดความที่ชัดเจน (Sirnes, 1999 อ้างใน 

Andersson, 2003)

ส�าหรับความหมายและคุณลักษณะของคนชายขอบนั้น Gurung & Kollmair (2005) อธิบายด้วย  

2 กรอบแนวคิดหลักๆ คือ (1) แนวคิดด้านสังคม (societal framework) ในมิติของประชากร ศาสนา วัฒนธรรม 

โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงทรัพยากรของปัจเจกหรือกลุ่ม โดยเน้น 

การท�าความเข้าใจ การอธิบายสาเหตุของการถูกเบียดขับ ความไม่เท่าเทียม ความอยุติธรรมของสังคม ซึ่งสอดคล้อง

กบักรอบแนวคดิเรือ่งความเสมอภาคหรอืความไม่เท่าเทยีมของ Sirnes และ (2) แนวคดิเกีย่วกบัขอบเขต เขตแดน 

(spatial framework) โดยใช้ที่ตั้งหรือระยะทางจากจุดศูนย์กลางการพัฒนาเป็นตัวก�าหนดความเป็นชายขอบ 
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ทั้งนี้ แนวคิดด้านสังคมและขอบเขตนี้มีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ ดังตัวอย่างการให้ความหมายว่ากลุ่มชาติพันธุ์

เป็นประชากรชายขอบนัน้ ขึน้อยูก่บัแนวคดิเชงิพืน้ที ่การอาศยัในพืน้ทีห่่างไกลหรอืตามตะเขบ็ชายแดน มวีฒันธรรม

ที่แตกต่างกับคนกลุ่มใหญ่ และส่วนทางสังคมก็คือ การไม่ได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน เช่น  

การศึกษา การท�างาน และสาธารณสุข เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่า ความเป็น “คนชายชอบ” เสมือนเป็นพื้นที่สีเทา (grey zone) ที่คน 

กลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้รับการยอมรับและขับออกจากกลุ่มใหญ่ในสังคมเท่าๆ กัน ซึ่งในระยะหลัง กลุ่มแนวคิดทฤษฎี

ต่างๆ หลีกเลี่ยงการให้ความหมายที่ชี้เฉพาะเจาะจงความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยค�าจ�ากัดความ 

ที่ชัดเจน (Pedersen, 1996 อ้างใน Andersson, 2003) ดังที่พบว่า คนบางกลุ่มในสังคมไทยมีภาพของความเป็น

ชายขอบที่ไม่ชัดเจน และในเวลาที่แตกต่างกัน ก็มีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพเป็นชายขอบและไม่เป็นชายขอบ 

ได้เท่าๆ กัน จากค�าจ�ากัดความดังกล่าว กลุ่ม “ประชากรชายขอบ” จึงอาจหมายถึง ชาวเขาเผ่าต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ 

ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพลี้ภัย คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ คนยากจน คนจนเมือง ชาวสลัม คนขอทาน คนเก็บขยะ คนไร้บ้าน 

คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงานนอกระบบ แรงงานเหมาช่วง ผู้ติดเชื้อเอดส์  

ผู้ติดยาเสพติด แม่เลี้ยงเดี่ยว คนรักเพศเดียวกัน และหญิงบริการ เป็นต้น

ขณะที่ความหมายของ “คนชายขอบ” สามารถลื่นไหลไปตามพลวัตของสิ่งต่างๆ ตามกระแสของการพัฒนา 

โลกาภวิตัน์ หรอืสิง่อืน่ใดกต็ามแต่ บทความนี ้ผูเ้ขยีนมวีตัถปุระสงค์หลกัคอื เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการนยิามความหมาย

ในการจ�าแนกเพือ่จดักลุม่ประชากร ซึง่ส่งผลต่อจ�านวนและการกระจายตวัของกลุม่ประชากรชายขอบในประเทศไทย 

โดยใช้กรอบความคิดของ Sirnes (1999) และ Gurung & Kollmair (2005) ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่อง 

ความเสมอภาคหรือเท่าเทียม (equality/inequality discourse) ความปกติหรือความเบี่ยงเบน (normality/ 

deviance discourse) ความเป็น “พวกเขา” “พวกเรา” (us/others discourse) และลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

(geography) เป็นกรอบในการอธิบาย 4 กรณีตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐตามกฎหมาย 

หรอืคนไร้สญัชาต ิเดก็ไร้สญัชาต ิแรงงานข้ามชาต ิและคนจน (ตาราง 1) และแสดงให้เหน็ถงึจ�านวนและการกระจาย

ตัวของกลุ่มประชากรชายขอบในประเทศไทยด้วยแผนที่

ตาราง 1 กรอบแนวคิดของการให้ค�าจ�ากัดความ “ประชากรชายขอบ”

ประชากรชายขอบ

กรอบแนวคิดของการศึกษา

ความเสมอภาคหรือ
ความไม่เท่าเทียม
(The equality/

inequality discourse

ความปกติหรือ 
ความเบี่ยงเบน

(The normality/
deviance discourse)

“พวกเขา”
 “พวกเรา”

(The us/others 
discourse)

ลักษณะ 
ทางภูมิศาสตร์
(Geography)

1. ชนกลุ่มน้อย √ √ √ √

2. คน/เด็กไร้สัญชาติ √ √ √ √

3. แรงงานข้ามชาติ √ √ √ √

4. คนจน √ √
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2. ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์
4
 (ethnic groups)

ในอดีต หากกล่าวถึง “ประชากรชายขอบ” (marginal people) ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า 

หมายถงึ “กลุม่ทีย่งัไม่ถกูกลนืเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ใหญ่อย่างสมบรูณ์ กลุม่ทีล่ะทิง้วฒันธรรมของตนไปบางส่วน และ

ยงัไม่เป็นทีย่อมรบัอย่างสมบรูณ์ในวฒันธรรมใหม่ทีก่ลายมาเป็นวถิชีวีติของตน ค�านีม้กัจะน�ามาใช้กบักลุม่คนทีอ่พยพ

เข้ามาอยู่ใหม่ ในกลุ่มคนนี้จะมีวัฒนธรรมต่างๆ ผสมกันมากมาย ดังนั้น ทัศนคติ คุณค่า และแบบอย่างพฤติกรรมที่

แสดงออกมาจงึมไิด้มลีกัษณะเป็นของวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่” (ราชบณัฑติยสถาน, 2524 อ้างใน สรุชิยั, 2550) 

นัยของความหมายข้างต้น ก็คือนิยามของ “ชนกลุ่มน้อย” (minority group) ที่หมายถึง “กลุ่มคนซึ่งก�าหนด

โดยขนาดหรือส่วนของประชากรว่ามีจ�านวนน้อยกว่าประชากรส่วนใหญ่ กล่าวคือ เป็นกลุ่มย่อย ซึ่งมีแบบอย่าง

วฒันธรรมย่อยอยูภ่ายในสงัคมใหญ่ ชนกลุม่น้อยต่างๆ มเีอกลกัษณ์หรอืพนัธะผกูพนักนัด้วยเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา 

หรอืลกัษณะอืน่ๆ ทางวฒันธรรมทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าต่างไปจากชนส่วนใหญ่ของสงัคม ในสงัคมทีม่ปัีญหาละเอยีดอ่อน

ในทางเชือ้ชาตมิกัพบว่า ชนกลุม่น้อยตกอยูใ่นฐานะทีถ่กูเดยีดฉนัท์และได้รบัการปฏบิตัไิม่เท่าเทยีมกบัคนกลุม่ใหญ่” 

(สุริชัย, 2550:11-12) 

กลุม่ชาตพินัธุห์รอืชนกลุม่น้อยในประเทศไทย เกดิขึน้เมือ่รฐับาลไทยไม่ยอมรบัว่าประเทศไทยมชีนเผ่าพืน้เมอืง 

จึงเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (นอกเหนือจากคนไทย) ว่า “ชนกลุ่มน้อย” โดยในความหมายของรัฐ คือ ชนเผ่าหรือ 

คนต่างชาตพินัธุท์ีอ่าศยัรวมกนักบัชนเผ่าอืน่ทีม่จี�านวนมากกว่า “ไม่ใช่/ไม่เป็นคนไทย” ตามกฎหมาย เป็นคนทีอ่พยพ

มาจากประเทศอืน่ทีไ่ม่ใช่คนไทยดัง้เดมิ ไม่ได้มสีญัชาตไิทย เข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยชัว่คราว หรอืมจี�านวนน้อย

เมือ่เทยีบกบัชนกลุม่ใหญ่ของประเทศไทย เป็นกลุม่ทีม่คีวามแตกต่างจากชนส่วนใหญ่ในด้านเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ ์ศาสนา 

ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ์ทางการเมือง สภาพทางภูมิศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน 

ในยุคสมัยของการก�าเนิดรัฐชาติ เมื่อมีการใช้หลักดินแดนก�าหนดเส้นพรมแดนระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์  

แต่ในความเป็นจริงแล้วการติดต่อทางสังคมระหว่างเส้นพรมแดนนี้ไม่สามารถแยกผู้คนขาดจากกันได้อย่างชัดเจน  

ในบริเวณตะเข็บชายแดนจึงมีการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างเป็นเสรี และห่างไกลต่อการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ  

ของรัฐ สิ่งเหล่านี้น�าไปสู่ปัญหาการ “ตกส�ารวจ” ของกลุ่มคนต่างๆ น�าไปสู่ปัญหาการที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

ด้วยความทีร่ฐัใช้กรอบคดิ “พวกเขา-พวกเรา” จ�าแนกคนทีผ่ดิแผกแตกต่างไปจากบรรทดัฐานของสงัคม และ

อยู่ไกลความเจริญหรือศูนย์กลาง มาเป็นกรอบในทางการเมืองปกครองคนในประเทศ ด้วยทัศนะที่ว่าหากคนกลุ่มนี้

มีจ�านวนมากและมีอ�านาจในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจแล้ว อาจมีผลกระทบต่อโครงสร้างอ�านาจ รูปแบบ 

การปกครอง รวมทัง้เสถยีรภาพและการพฒันาของประเทศได้ จงึเป็นทีม่าให้รฐัได้ก�าหนดแนวนโยบายผสมกลมกลนื 

(assimilation) นโยบายการปราบปรามและควบคมุ นโยบายแบ่งแยกและปกครองในการปกครองดแูลคนกลุม่น้อย 

โดยรฐัมแีนวนโยบายทีแ่บ่งออกเป็น 2 วธิคีดิหลกั คอื พจิารณาคนกลุม่น้อยว่าเป็น “คนใน” คอืนบัรวมเข้าเป็นพลเมอืง

4 ค�า ‘ชนกลุ่มน้อย’ (minority) มักใช้เรียกกลุ่มคนในประเทศไทยที่มิใช่คนไทย มีจ�านวนน้อยกว่า และมีวัฒนธรรมแตกต่างจากคนไทย
ส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงทัศนะเชิงอคติทางวัฒนธรรม (ethnocentrism) ที่แบ่งคนออกเป็นไทย-ไม่ไทย โดยใช้จ�านวนและการยึดมาตรฐานทาง
สงัคมวฒันธรรมของคนกลุม่ใหญ่กว่าก�าหนด ในทางวชิาการจงึมกัใช้ค�าว่า ‘กลุม่ชาตพินัธุ’์ (ethnic groups) ซึง่เป็นทศันะทีใ่ห้ความส�าคญั
กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ethnic identity) และความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity) ของกลุ่มชนต่างๆ (บรรณาธิการ)
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ของรัฐ (inclusion) หรือมองว่าเป็น “คนนอก” คือ มิใช่คนของรัฐ (exclusion) กล่าวคือเป็นการปกครอง 

แบบกลมกลืนหรือแบ่งแยก (กฤตยา, 2550) 

ท�าให้รัฐชาติในยุคสมัยหนึ่งพยายามหลอมละลายความแตกต่างด้วยนโยบายเชื้อชาติเดียวประเทศเดียว  

(one race one nation) ซึ่งในปัจจุบันยังมีอีกหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงมีปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายไทย 

หลายกลุ่มยังคงสามารถธ�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองได้ และอีกหลายกลุ่มถูกรัฐผนวกและกลืนกลายวัฒนธรรม

และอัตลักษณ์ชาติพันธุ ์ของตนเองและยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยโดยดี โดยไม่ถูกรัฐนิยามให้เป็น  

“คนชำยขอบ” ในสังคมไทย

จากแนวนโยบายที่เกิดขึ้นจากวิธีคิดหลักดังกล่าว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดระเบียบ

เพื่อควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย โดยการออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจ�าแนกประชากรกลุ่มนี้ ทั้งสิ้น 19 กลุ่ม  

แตล่ะกลุ่มจะได้รับสถานะบคุคลและสทิธิในการท�างานและการเดนิทางออกนอกพื้นทีท่ี่อาศยัอยู่แตกต่างกนั ขณะที่

คนกลุม่นีแ้ต่เดมิกอ็าศยับนผนืแผ่นดนิไทยและมปีระวตัศิาสตร์การตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทยมายาวนานกว่าประชากร

กลุ่มใหญ่ของประเทศไทย แต่ประชากรเหล่านี้ยังคงไม่ได้สิทธิ หรือถูกจ�ากัดสิทธิในการอยู่อาศัย การท�างาน  

การศึกษา และการได้รับบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะการถูกจ�ากัดสิทธิในการเดินทาง เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ 

ในการเป็นคนไทย และไม่สามารถออกนอกเขตควบคุมเพื่อประกอบอาชีพในเขตอื่นได้ ท�าให้เมื่อประชากรกลุ่มนี้

ต้องการย้ายถิ่นออกไปท�างานนอกเขตควบคุม และได้กลายเป็นแรงงานย้ายถิ่นเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย 

(ทิพย์วรรณ, 2551) 

ใน พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์  

ได้ท�าการส�ารวจและจ�าแนกประชากรกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ชาวเขา ชนกลุ่มน้อย และไทยพื้นราบ  

ทั้งหมด 21 ชาติพันธุ์ พบว่า กลุ่มชาวเขาเป็นกลุ่มที่มีจ�านวนมากที่สุด คือ มีจ�านวนสูงถึง 923,257 คน ชนกลุ่มน้อย 

จ�านวน 67,172 คน และชาวไทยราบ จ�านวน 212,720 คน รวมจ�านวนของประชากรกลุม่ดงักล่าว คอื 1,203,149 คน 

จากตวัเลขของส�านกับรหิารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย เมือ่เดอืนมถินุายน 2553 พบว่า มชีนกลุม่น้อย

ที่มีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศรวมจ�านวน 303,610 คน ส่วนมากกระจายตัวอยู่ในจังหวัดที่มี 

พื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางเมืองหลวงของประเทศไทย หรือตามตะเข็บชายแดน โดยที่จังหวัดทางภาคเหนือจะมี 

ชนกลุ่มน้อยอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของภูมิศาสตร์ที่ว่า ผู้ที่อยู่ขอบริมของแผนที่ก็คือคนชายขอบ

ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย โดยในจ�านวน 303,610 คนนี้ เป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นรุ่นพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย  

รวม 233,811 คน ซึ่งในฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ ส่วนชนกลุ่มน้อยที่เป็นรุ่นลูก  

(ที่เกิดในประเทศไทย) ได้รับเลข 13 หลักที่ขึ้นต้นด้วย ‘7’ มีจ�านวน 69,799 คน (ตาราง 2 และรูปที่ 1)  

(กฤตยา, 2554)

แม้ว่าประเทศไทยจะให้สถานะทางการทะเบียนกับคนกลุ ่มนี้ เพื่อให้ได้สิทธิพิสูจน์ตัวบุคคลให้ได้รับ 

สัญชาติไทย แต่คนกลุ่มนี้ก็ถูกจัดเป็น “พลเมืองชั้นสอง” มีสิทธิไม่เท่าเทียมเหมือนกับคนไทยทั่วไป 
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ตาราง 2 จ�านวนประชากรชนกลุ่มน้อย ที่ได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลัก 
ขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ และ ‘7’ ใน 10 จังหวัดแรก

จังหวัด รวมชนกลุ่มน้อย (คน)
ชนกลุ่มน้อย (คน)

รุ่นพ่อแม่ (เลข 6) รุ่นลูก (เลข 7) 

เชียงใหม่ 74,717 57,334 17,383

กาญจนบุรี 54,472 44,304 10,168

เชียงราย 53,372 40,601 12,771

ตาก 27,792 24,109 3,683

แม่ฮ่องสอน 19,122 15,635 3,487

ระนอง 15,287 15,136 151

กรุงเทพมหานคร 12,094 5,158 6,936

ราชบุรี 7,778 5,811 1,967

ตราด 6,293 5,200 1,093

สระบุรี 4,596 301 4,295

จังหวัดอื่นๆ 28,087 20,222 7,865

รวมทั่วประเทศ 303,610 233,811 69,799 

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

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

ที่มา:  ปรับจาก กฤตยา, 2554 (ค�านวณจากสถิติของ 
ส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  
ณ เดือนมิถุนายน 2553)
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ในจ�านวน “ชนกลุ่มน้อย” ที่มีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ 7 นี้ ตาม พ.ร.บ.การท�างานคนต่างด้าว  

พ.ศ. 2551 สามารถขอใบอนุญาตท�างานได้ จากสถิติการขอรับใบอนุญาตท�างานชั่วคราวรายปีของคนกลุ่มนี้ พบว่า 

ใน พ.ศ. 2553 มีแรงงาน “ชนกลุ่มน้อย” ที่ได้รับอนุญาตท�างานประมาณ 23,340 คน เป็นไทใหญ่มากที่สุด จ�านวน 

11,792 คน รองลงมาเป็นพม่าและกะเหรี่ยง จ�านวน 2,488 และ 1,531 คน ตามล�าดับ กระจายอยู่ในภาคเหนือ  

คือ เชียงใหม่ สูงที่สุด (ร้อยละ 38 หรือ 8,870 คน) เชียงราย (ร้อยละ 16 หรือ 4,254 คน) รองลงมาคือ กรุงเทพฯ 

(ร้อยละ 12 หรือ 2,792 คน) และราชบุรี (ร้อยละ 6 หรือ 1,430 คน) และที่น่าสนใจคือมีจ�านวนแรงงานชนกลุ่มน้อย

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จ�านวนน้อยมาก (ตาราง 3)

ตาราง 3 จ�านวนของแรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย พ.ศ. 2553

จังหวัด จ�านวน (คน)

1. เชียงใหม่ 8,870 

2. เชียงราย 4,254 

3. กรุงเทพมหานคร 2,792 

4. ราชบุรี 1,430 

5. แม่ฮ่องสอน 1,165 

6. ล�าพูน 941 

7. ตาก 534 

8. ปทุมธานี 491 

9. นครปฐม 474 

10. สมุทรปราการ 338 

จังหวัดอื่นๆ 2,051 

รวมทั่วประเทศ 23,340 

ที่มา: กรมการจัดหางาน ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553

การที่รัฐมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยแตกต่างจากคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ โดยใช้กรอบคิดที่ว่า  

‘ไม่เป็นพวกเรา’ มองว่า ‘เป็นคนอื่น’ โดยให้ความส�าคัญกับสัญชาติเป็นหลัก ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ 

หรือสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับคนในประเทศ คนกลุ่มนี้จึงเข้าไม่ถึงทรัพยากรด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับ 

สัญชาติไทย การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการต่างๆ อันจะน�าไปสู่ 

การมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต ไม่มีอ�านาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่เป็นผลมาจากการไม่มีทรัพย์สินหรือปัจจัย

ในการผลิต ส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าของรายได้ ที่ท�าให้เขากลายเป็น ‘คนชายขอบ’ นอกจากนี้แล้ว การมีอคติทาง

ชาติพันธุ์ (การดูถูกเหยียดหยาม) ที่ถูกมองว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด เป็นพวกตัดไม้ท�าลายป่า ก็ยิ่งท�าให้เกิดการเลือกปฏิบัติและมีอคติต่อประชากรกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งเพิ่ม 

ความเป็นชายขอบให้กับคนกลุ่มนี้มากกว่าเดิม
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3. คนไร้รัฐตามกฎหมาย หรือคนไร้สัญชาติ เด็กไร้สัญชาติ

ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู ้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for  

Refugees - UNHCR) ให้นิยาม ‘คนไร้รัฐตามกฎหมาย’ (de jure stateless) ว่าคือ ผู้ที่ไม่ได้ถูกนับรวมว่าเป็น  

‘คนชาติ’ (nationals) โดยกฎหมายของรัฐใดๆ เลย มีคนจ�านวนหลายล้านคนบนโลกใบนี้ที่เป็น ‘คนไร้รัฐตาม 

ข้อเท็จจริง’ (de facto stateless) เนื่องจากเป็นผู้พลัดถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเอง หรือไม่สามารถ

พสิจูน์สญัชาตขิองตนเองได้ หรอือยูร่ะหว่างการรอพสิจูน์สญัชาต ิคอื แม้จะเป็นพลเมอืงของรฐัแต่กไ็ม่ได้รบัการปกป้อง

คุ้มครองจากรัฐ คนส่วนหนึ่งของกลุ่มหลังนี้จึงเป็น ‘คนไร้สัญชาติ’ (nationality-less) แต่มิได้ไร้รัฐ ทั้งนี้เพราะ 

ภาวะไร้รัฐและไร้สัญชาติมักมาจากการเลือกปฏิบัติจากรัฐในการพิจารณาให้สัญชาติต่อคนในรัฐตนเอง จึงท�าให้ 

คนไร้รัฐมีความเป็นอยู่ในสภาพเปราะบาง และมีโอกาสสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ และ 

ถูกเลือกปฏิบัติ (กฤตยา, 2554) 

คนไร้สัญชาติ (stateless person) หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้มีสถานะเป็นสมาชิกของ 

ประเทศใด หรือไม่มีประเทศใดรับว่าเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นสมาชิกของประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีฐานะทางกฎหมาย

ที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย เพียงแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ หรือไม่มีโอกาสพิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลักฐานในการพิสูจน์  

ซึ่งบางครั้งรัฐก็เรียกคนไร้สัญชาตินี้ว่าคนไร้รัฐ หากพิจารณาจากหลักการจดทะเบียนราษฎรแล้ว คนไร้รัฐ 

ในประเทศไทยอาจเกดิขึน้ได้จาก 3 สถานการณ์ ได้แก่ (1) เกดิก่อนการมทีะเบยีนราษฎร และตกหล่นจากการส�ารวจ 

(2) ไม่ได้แจ้งเกิด และ (3) ถูกถอนชื่อออก และบุคคลนั้นๆ ก็ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร (พันธุ์ทิพย์, 2550)

ใน พ.ศ. 2548 รัฐไทยประกาศ ‘ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ โดยพยายามจัดท�า

ทะเบียนประวัติให้กับบุคคลไร้สัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่ประจ�าในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา แต่ใน

กระบวนการส�ารวจเพื่อท�าทะเบียนประวัติเกิดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างกว้างขวางในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่ม

บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศที่มีความเกี่ยวพันกับผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิม ปรากฏว่า 

คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการส�ารวจ ผู้ได้รับการส�ารวจกลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และเนื่องจากมีการตรวจสอบ

พบว่า มีการทุจริตผ่านกระบวนการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีการส�ารวจแล้วไม่ส่งข้อมูล

ให้อ�าเภอ ท�าให้การท�างานในภาพรวมต้องสะดุด จนต้องปิดการส�ารวจลงในปี 2552 หลังพบการทุจริตดังกล่าว  

(ดรุณี และคณะ, 2553)

จากข้อมูลของส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย พบว่า ในเดือนมิถุนายน 2553 มีประชากร 

ที่ไม่มีสถานะบุคคลจ�านวน 210,182 คน (ตาราง 4) และพบว่าประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยกระจายอยู่ใน 

จังหวัดที่เป็นชายแดนติดกับพม่า ซึ่งประชากรกลุ่มนี้มีอยู่มากเกินกว่า 10,000 คน ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย  

(53,962 คน) เชียงใหม่ (35,279 คน) ตาก (31,267 คน) กาญจนบุรี (25,421 คน) ระนอง (110,546 คน) และ

แม่ฮ่องสอน (10,102 คน) ตามล�าดับ (กฤตยา, 2554)
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ตาราง 4 จ�านวนประชากรที่เป็นคนไร้สัญชาติ ที่ได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’ ใน 10 จังหวัด

จังหวัด จ�านวนผู้ไม่มีสถานะ (คน)

เชียงราย 53,962

เชียงใหม่ 35,279

ตาก 31,267

กาญจนบุรี 25,421

ระนอง 10,546

แม่ฮ่องสอน 10,102

ราชบุรี 8,242

ตราด 5,312

ประจวบคีรีขันธ์ 5,276

ชุมพร 1,694

จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ 23,081

รวมทั่วประเทศ 210,182

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

หากพิจารณาสถานะทางการทะเบียนของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับประเด็น ‘เด็กไร้สัญชาติ’  

กจ็ะพบว่ามคีวามเชือ่มโยงกนั เนือ่งจากการทีไ่ม่ได้ถกูนบัรวมว่าเป็น ‘คนชาต’ิ (nationals) โดยกฎหมายของรฐัใดๆ 

เลย ส่งผลให้เด็กที่เกิดจากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองด้วย เด็กกลุ่มนี้จึงถูกผลักให้เป็น “คนชายขอบ” 

โดยเฉพาะเมื่อรัฐได้ผูกติดเรื่องสัญชาติ หรือการมีหมายเลข 13 หลัก หรือมีบัตรประชาชนไทย เข้ากับสิทธิ 

ขัน้พืน้ฐานของประชาชน ถงึแม้ว่ารฐัไทยได้พยายามทีจ่ะด�าเนนิการตามหลกัสทิธมินษุยชนด้วยการให้บคุคลไร้สญัชาติ 

มีหมายเลขประจ�าตัวเช่นเดียวกับพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ความเป็นชายขอบของประชากรกลุ่มนี้ 

ยังคงถูกก�าหนดด้วยแนวคิดเรื่องความปกติหรือความเบี่ยงเบน และ “พวกเรา” หรือ “พวกเขา” (Sirnes, 1999  

อ้างใน Andersson, 2003)

ยิง่ไปกว่านัน้ เดก็ทีเ่กดิจากแรงงานข้ามชาตเิข้าเมอืงผดิกฎหมายทีอ่าจกลายเป็นเดก็ไร้สญัชาต ิเมือ่ประเทศไทย

ไม่ได้ให้สัญชาติไทยกับลูกแรงงานที่เกิดในไทย ขณะที่แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากก็ไม่ได้รับรองสิทธิการเป็น 

พลเมืองของประเทศต้นทาง เช่น เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ชาวไทใหญ่จะกลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ เพราะทั้งรัฐบาลไทย 

และพม่าไม่ได้ให้การรับรองสิทธิการเป็นพลเมืองของชาวไทใหญ่ และเมื่อผนวกกับอคติทางชาติพันธุ์ ยิ่งท�าให้ 

เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กชายขอบที่ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไร้อนาคต มีโอกาสถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น เรื่องการศึกษา  

และสุขภาพ ขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินท�ากิน น�าไปสู่การเป็นแรงงานราคาถูกที่ไม่ได้รับการคุ้มครองแรงงานตาม

กฎหมายแรงงานของประเทศใดๆ เลย รวมทัง้การขาดอสิระในการเดนิทางออกนอกพืน้ทีท่ีอ่ยูป่ระจ�า (กฤตยา, 2554)

จากข้อมูลการส�ารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในเด็กอายุต�่ากว่า  

5 ปี จ�านวน 4,566,922 คน มีเด็กถึง 18,995 คนที่ไม่มีใบเกิด และในจ�านวนนี้มีเด็ก 8,999 คนที่ไม่ได้แจ้งเกิด  

(รูปที่ 2) ซึ่งหมายความว่า เด็กกลุ่มนี้อาจกลายเป็น ‘เด็กไร้สัญชาติ’ เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กไม่ได้ถูกบันทึก
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อย่างเป็นทางการในระบบใดๆ ของรัฐบาลไทย ซึ่งปกติแล้ว รัฐไทยจะให้การรับรองว่า บุคคลใดมีสัญชาติไทย ก็ต่อ

เมื่อบุคคลนั้นมีใบเกิด และมีการแจ้งเกิดกับส�านักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น ดังนั้น เด็กกลุ่มนี้ 

จึงมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับสิทธิที่จะมีหมายเลขประจ�าตัว13 หลัก หรือถือบัตรประชาชนไทย 

รูปที่ 2 จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี จ�าแนกตามการมีสูติบัตร (ใบเกิด) การแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2551
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ที่มา: การส�ารวจเด็กและเยาวชน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551

ยิ่งไปกว่านั้น ในจ�านวนเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศพม่า  

ลาว และกัมพูชา ที่ไม่มีใบเกิดและไม่ได้แจ้งเกิดอีก 4,304 คน ซึ่งหมายความว่าเด็กกลุ่มนี้ได้กลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ

ในประเทศไทย (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ที่ไม่ได้แจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�าแนกตามเหตุผล พ.ศ. 2551
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ที่มา: การส�ารวจเด็กและเยาวชน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2551
หมายเหตุ: อื่นๆ คือ ค่าใช้จ่ายสูง ต้องเดินทางไปแจ้งเกิดไกล ไม่ทราบว่าจะแจ้งเกิดที่ไหน และไม่ทราบเหตุผลที่ไม่แจ้งเกิด
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3. แรงงานข้ามชาติ 

“แรงงานข้ามชาติ” หรือที่เรียกตามภาษาราชการว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการ

เคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งสู ่อีกประเทศหนึ่ง โดยมีลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับอีกสังคมและ/หรืออีก 

วฒันธรรมหนึง่ผ่านการว่าจ้างแรงงาน การเคลือ่นย้ายลกัษณะดงักล่าวนีเ้กดิขึน้ในแทบทกุภมูภิาคของโลก โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารคมนาคมมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของมนุษย์ดังเช่นอดีต ผนวกกับปัจจัย 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่มีความรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น  

จนอาจกล่าวได้ว่า “แรงงานข้ามชาติ” เป็นผลอันเกิดจากภาวะ “ทุนนิยมโลกาภิวัตน์” 

ในท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ ระบบทนุนยิม รวมทัง้ระบบเศรษฐกจิโลกในรปูของการบรูณาการทางเศรษฐกจิ

ระหว่างประเทศ (economic integration) เครือข่ายเชื่อมโยงทางสังคม (social networking) และระบบติดต่อ

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ที่ผลักดันให้มีการเปิดเสรีด้านการค้า ภายใต้สมมติฐาน 

ที่ว่า การเปิดเสรีจะท�าให้เศรษฐกิจและการบริโภคขยายตัวและส่งผลให้ระดับความเป็นอยู่ของประชากรสูงขึ้น  

ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศยากจนหรือร�่ารวยต่างมีส่วนร่วมในกระบวนการเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ

ประเทศยากจน (พงษ์เทพ, 2554) มผีลให้กลุม่คนทีด้่อยโอกาสทางการศกึษา เศรษฐกจิ และสงัคม มโีอกาสถกูครอบง�า

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ “แรงงาน” ในฐานะที่เป็นปัจจัยส�าคัญของกระบวนการผลิต การพึ่งพาระบบตลาด  

ผนวกกับความอ่อนแอของสังคม ท�าให้ประชากรกลุ่มนี้ยิ่งถูกลดทอนอ�านาจการต่อรอง และถูกเบียดขับให้ไปอยู่ 

ชายขอบของสังคมเพิ่มขึ้น (สุริชัย, 2550; ชมพู, 2554)

การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก ได้ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุดึงดูดส�าคัญที่ท�าให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงาน 

ข้ามพรมแดนโดยการลักลอบเข้าเมือง เพื่อเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศต้นทางของตนเอง โดยเฉพาะ

แรงงานจากพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ตั้งแต่ประมาณต้นทศวรรษ 2530  

ด้วยเหตุที่แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการลักลอบผ่านทางพรมแดน ส่งผลให้มีสถานะเป็น 

ผู ้หลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมาย ในแง่ของผู ้ประกอบการ แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นที่ต้องการในกิจการ 

หลายประเภท เช่น งานในภาคเกษตร ประมงทางทะเล คนรับใช้ในบ้าน และงานก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากแรงงาน

ไทยไม่นิยมท�า เพราะเป็นงานที่หนัก และเป็นงานประเภท 3D นั่นคือ สกปรก (dirty) ยากล�าบาก (difficult)  

และอันตราย (dangerous) แม้ว่าการเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะเป็นการผิดกฎหมายก็ตาม แต่ภาครัฐ 

กม็นีโยบายเพือ่ผ่อนปรนให้แรงงานข้ามชาตเิหล่านีส้ามารถท�างานในประเทศไทยได้ โดยมสีถานะการอยูใ่นประเทศ

แบบชั่วคราวเพื่อรอการส่งตัวกลับ 

นโยบายที่รัฐใช้ในการปกครองคนกลุ ่มนี้เรียกว่าเป็นนโยบาย “ผ่อนผัน” ให้คนกลุ ่มที่มีสถานะเป็น 

ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย สามารถท�างานได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐก�าหนด โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี 

ประกาศเป็นครั้งๆ ไป ทั้งนี้ มติ ครม. ในช่วง 2539-2543 เน้นการจดทะเบียนเฉพาะตัวแรงงานเท่านั้น และอนุญาต

ให้ท�างานในบางจังหวัด และเริ่มบังคับให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพใน 2542 ส่วนมติ ครม. 2544 เป็นต้นมา ได้เริ่ม 

อนุญาตให้ท�างานได้ในทุกจังหวัด (กฤตยา, 2550)
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ตาราง 5 จ�านวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตท�างานตามเงื่อนไขของมติ ครม. พ.ศ. 2539-2550 

มติครม. ปี พ.ศ. จ�านวนจังหวัดที่อนุญาต จ�านวนแรงงานที่มาจดทะเบียน

2539 43 293,654

2541 54 90,91115

2542 37 99,974

2543 37 99,656

2544 ทั่วประเทศ 568,249

2545 ทั่วประเทศ 430,074

2546 ทั่วประเทศ 288,780

2547 ทั่วประเทศ 844,387

2548/1 ทั่วประเทศ 705,2936

2548/2 ทั่วประเทศ 208,5626

2549 ทั่วประเทศ 460,0146

2550 ทั่วประเทศ 501,5707

ที่มา: กฤตยา และกุลภา, 2552

จนกระทัง่ในปี 2547 รฐับาลไทยมนีโยบายทีจ่ะบรหิารจดัการแรงงานข้ามชาตทิัง้ระบบ โดยให้แรงงานทีท่�างาน

ในประเทศไทยทั้งหมด ไม่ว่าจะเคยขออนุญาตท�างานหรือไม่ รวมทั้งครอบครัวและผู้ติดตาม ขึ้นทะเบียนรายงานตัว

ต่อกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลัก ขึ้นต้นด้วยรหัส 00 และสามารถยื่นขอใบอนุญาตท�างาน

จากกระทรวงแรงงานได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการทราบจ�านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยทั้งหมด  

เพื่อน�าไปสู ่กระบวนการท�าให้ถูกกฎหมาย โดยการให้ประเทศต้นทางพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสารแทน

หนังสือเดินทางต่อไป แต่จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ทราบว่า แท้ที่จริงแล้วประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติอยู ่ 

จ�านวนเท่าไร

“แรงงานข้ามชาติ” ในประเทศไทยจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มประชากรชายขอบ ทั้งที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและ 

ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มผิดกฎหมายก็ถูกท�าให้กลายเป็นชายขอบมากยิ่งขึ้น และด้วยระบบตลาดแรงงาน  

5 มติปี 2539 ผ่อนผันให้จดทะเบียนได้ 2 ปี ในปี 2540 มีผู้มาต่ออายุรวม 88,644 คน ซึ่งถ้าน�าตัวเลขนี้มารวมกับจ�านวนที่มาจดทะเบียน
ในปี 2541 ท�าให้จ�านวนแรงงานต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันในปี 2541 มีจ�านวน 179,955 คน 
6 จ�านวน 705,293 คน มาจากผลการต่ออายุใบอนุญาตท�างานของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในปี 2547 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 
2548, จ�านวน 208,562 คน มาจากผลการด�าเนินการตามมติ ครม. ต้นปี 2549 ที่ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2548  
ที่ให้มีการประกันตนแรงงานใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อนคนละ 10,000 บาท (ส�าหรับคนที่มีชื่ออยู่ใน ทร. 38/1) และ 50,000 บาท 
(ส�าหรับคนที่ไม่มีชื่อยู่ใน ทร. 38/1) และให้แรงงานกลุ่มใหม่นี้มาจดทะเบียนในช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 2549 จ�านวน 460,014 คน  
มาจากผลการต่ออายุใบอนุญาตท�างานของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในปี 2547 และมาต่ออายุใบอนุญาตท�างานในปี 2548  
(ที่มา: กลุ่มพิจารณาอนุญาตท�างานของคนงานต่างด้าวนอกระบบ ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว วันที่ 21 ก.ค. 2549)
7 ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการท�างานของคนต่างด้าว ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2551
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ที่ท�าให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร “กลุ ่มชาติพันธุ ์” ที่มักจะเป็นกลุ ่มด้อยโอกาสในประเทศต้นทาง เช่น  

ใน 3 ประเทศต้นทางที่กล่าวข้างต้น เปลี่ยนสถานภาพของตนเองมาเป็นลูกจ้างในตลาดแรงงานของประเทศไทย  

เพื่อรายได้และชีวิตที่ดีกว่า 

ขณะเดียวกัน ทัศนะที่สังคมไทยมองว่า แรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทย ใช้บริการสุขภาพของคนไทย 

เป็นแหล่งที่มาของโรคระบาด เป็นต้นเหตุหรือก่ออาชญากรรม มีสถานะด้อยกว่าคนไทย และเป็นภัยต่อความมั่นคง

ของชาตินั้น แสดงให้เห็นอิทธิพลของแนวคิดเรื่องพวกเรา-พวกเขา (the us/others discourse) ซึ่งยิ่งท�าให้แรงงาน

ข้ามชาติถูกกีดกันออกจากสังคมส่วนใหญ่ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่ระดับนโยบาย การออกกฎหมาย 

พระราชบัญญัติ ระเบียบต่างๆ จนถึงในระดับปฏิบัติที่ส่งผลให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ไม่ได้รับการปฏิบัติ

ในมาตรฐานเดียวกับแรงงานอื่นทั่วไป ไม่มีความมั่นคงในการท�างาน ไม่มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการแรงงานภายใต้ 

ระบบการประกันสังคมและได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ปรีดา, 2551) รวมทั้ง 

มีความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการท�างาน ที่อยู่อาศัย ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การดูแลสุขภาพ ความรุนแรง 

และการทารุณกรรมในที่ท�างาน และการถูกลดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เมื่อมองในแง่ของความเสมอภาคหรือ

ความไม่เท่าเทียม (the equality/inequality discourse) แล้ว แรงงานข้ามชาติจึงยิ่งถูกตอกย�้าเรื่องความเป็น 

ชายขอบมากขึ้น

ในประเทศไทย มแีรงงานข้ามชาตเิข้าเมอืงผดิกฎหมาย และได้รบับตัรอนญุาตท�างานชัว่คราว ในปี พ.ศ. 2553 

จ�านวน 955,595 คน โดยแรงงานเข้าเมอืงผดิกฎหมายได้รบัใบอนญุาตในกรงุเทพมหานครและสมทุรสาครมากทีส่ดุ 

คือ 168,442 และ 124,513 คน ตามล�าดับ รองลงมาอยู่ในเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต เป็นจ�านวน 61,389 

53,985 และ 49,058 คน ตามล�าดับ (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553) (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แผนที่แสดงจ�านวนแรงงานข้ามชาติ 
เข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รับบัตรอนุญาต 
ท�างานชั่วคราวในประเทศไทย

ที่มา: ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2553
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นอกจากนี้ ตัวเลขจากส�านักบริหารการทะเบียน (2553) ณ เดือนมิถุนายน มีจ�านวนแรงงานเข้าเมือง 

ผิดกฎหมายที่มาขึ้นทะเบียนรายงานตัวต่อกระทรวงมหาดไทย และได้รับหมายเลข 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย ‘00’  

ซึ่งทางราชการหมายถึง แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียนจากประเทศพม่า ลาว กัมพูชา จ�านวนทั้งสิ้น 2,487,045 คน 

จะเห็นได้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมของประเทศ โดยใน 6 จังหวัด

ทีม่จี�านวนแรงงานข้ามชาตเิกนิกว่า 1 แสนคน ได้แก่ กรงุเทพมหานคร จ�านวน 434,612 คน รองลงมาคอื สมทุรสาคร 

จ�านวน 245,071 คน ตาก จ�านวน 172,649 คน เชียงใหม่ ชลบุรี และสมุทรปราการ จ�านวน 121,952 คน  

169,133 คน และ 103,766 คนตามล�าดับ (กฤตยา, 2554)

ตาราง 6 จ�านวนแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียน (ได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข “00”)

จังหวัด แรงงานข้ามชาติขึ้นทะเบียน (คน)

1. กรุงเทพมหานคร 434,612

2. สมุทรสาคร 245,071

3. ตาก 172,649

4. เชียงใหม่ 121,952

5. ชลบุรี 119,133

6. สมุทรปราการ 103,766

7. สุราษฎร์ธานี 94,825

8. ภูเก็ต 94,293

9. ระนอง 93,515

10. ปทุมธานี 79,564

จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ 927,665

รวมทั่วประเทศ 2,487,045

ที่มา: ปรับจาก กฤตยา, 2554 (ค�านวณจากข้อมูลส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 2553)

4. คนยากจน

“คนจน” เป็นกลุ่มประชากรที่รัฐนิยามด้วยการวัดและจ�าแนกด้วยเส้นความยากจน (poverty line)8 โดยใช้

วธิคี�านวณว่า รายได้ขนาดใดทีค่นจะสามารถใช้ยงัชพีและด�ารงชวีติต่อไปได้ (เพือ่อาหารกีแ่คลลอรีส่�าหรบัการบรโิภค 

เครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, เสื้อผ้า, เชื้อเพลิง ฯลฯ) และนิยามว่าคนที่มีรายได้ต�่ากว่า 

เส้นความยากจน (เช่น 922 บาทต่อเดือนต่อคนในปี 2545) เป็นคนยากจน โดยการวัดความยากจนในเชิงสัมบูรณ์นี้ 

เริ่มใช้ตั้งแต่ประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ตามค�าแนะน�าของ

ธนาคารโลก 

8 เส้นความยากจน (Poverty line) เป็นเครื่องมือส�าหรับใช้จัดการความยากจน โดยค�านวณจากต้นทุนหรือค่าใข้จ่ายของปัจเจกบุคคล 
ในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต
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การวดัความยากจนเริม่ต้นขึน้ใน พ.ศ. 2504 และจดัท�าอย่างต่อเนือ่งทกุ 5 ปี แต่เนือ่งจากสภาพทางเศรษฐกจิ

ของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสภาพทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง จึงก�าหนดให้ท�าการส�ารวจทุก 2 ปี 

ตั้งแต่ปี 2530 (วิทยากร และคณะ, 2545) และจัดท�าทุกปีตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป เส้นความยากจนของคนไทย

ตั้งแต่ปี 2531-2553 มีการปรับสูงขึ้นจากเดิม โดยพิจารณาร่วมกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ  

ในปี 2531 ได้นิยามว่าประชากรที่มีความยากจนคือปัจเจกที่มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการ 

ที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ต�่ากว่า 633 บาทต่อเดือนต่อคน ขณะที่ปี 2553 ประชากรที่มีความยากจนคือปัจเจก 

ที่มีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้าบริการที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ต�่ากว่า 1,678 บาท/เดือน

ด้วยการใช้เกณฑ์ความยากจนเพื่อค�านวณหาจ�านวนคนยากจนในประเทศไทย พบว่า ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ. 2504-2539) ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี จ�านวนคนยากจนและ 

สดัส่วนคนยากจนต่อประชากรทัง้หมด มแีนวโน้มลดลงจาก 22.1 ล้านคน หรอืร้อยละ 42.21 ในปี 2531 เหลอื 14.75 

ล้านคน หรือร้อยละ 8.5 ในปี 2539 ต่อมาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 จ�านวนคนยากจนและสัดส่วน 

คนยากจนต่อประชากรทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเป็น 10.2 ล้านคน หรือร้อยละ 17.46 ในปี 2541 และจ�านวนคนยากจน

และสดัส่วนคนยากจนต่อประชากรทัง้หมด เริม่ลดลงเป็น 9.1 ล้านคน หรอืร้อยละ 14.93 ในปี 2545 และเป็น 11.16 

ล้านคน หรือร้อยละ 7 ในปี 2547 และในปี 2553 ประเทศไทยจะมีจ�านวนคนจนร้อยละ 7.75 หรือประมาณ 

5,076,700 คน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) โดยรัฐเชื่อว่าการที่ 

จ�านวนคนจนลดลงเช่นนี้ เป็นการลดช่องว่างความยากจนลง ความรุนแรงของปัญหาความยากจนก็ลดลงอย่าง 

ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การวัดหรือจ�าแนกคนจนด้วยวิธีนี้ เป็นการวัดหรือจ�าแนกโดยคนภายนอก (external one)  

ไม่ได้เกิดขึ้นและท�าโดยคนจนเอง เป็นการมองความยากจนในลักษณะที่เป็นปัจเจก (individualistic view)  

และไม่ได้สนใจสาเหตพุืน้ฐานหรอืการเปลีย่นแปลงของความยากจนทีเ่ป็นผลจากการพฒันา ซึง่ประเทศก�าลงัพฒันา

หลายประเทศมักกีดกันกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ออกจากวิถีทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการให้ความส�าคัญกับการผลิต

ด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผลิตด้านอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มประชากรที่อยู่ในเมืองหรือในชนบทที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจจะถูกกีดกัน

ให้ออกไปอยู่ขอบนอกหรือชายขอบของระบบในลักษณะที่ไม่มีโอกาสได้รับผลอันเกิดจากการพัฒนา ประชากรกลุ่ม

นี้มักจะขาดแคลนหรือได้รับปัจจัยในการผลิตที่ไม่เหมาะสม (เช่น ไม่มีที่ดิน แห้งแล้ง) ไม่มีอาชีพ รายได้ต�่า ต้องกู้หนี้

ยืมสิน มีการศึกษาต�่า ท�าให้ไม่สามารถแข่งขันกับคนที่ร�่ารวยได้ รวมทั้งการที่สังคมมองว่า คนจนเกิดจากการไม่รู้จัก

อดออม เป็นพวกตกงาน ไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก และบางครั้งถูกเรียกว่า พวกจนซ�้าซาก และยัง

ได้รับผลกระทบจากการขาดบริการด้านสังคมและสวัสดิการ ซึ่งกระบวนการที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มถูกกีดออกจาก

การมีส่วนร่วมทั้งหมดหรือบางส่วนในสังคมที่เขามีชีวิตอยู่ จะส่งผลให้เกิดภาวะด้อยโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่น่าพิจารณาเพิ่มเติมคือ ในสมัยรัฐบาลทักษิณ พ.ศ. 2547 ได้จัดให้มีการลงทะเบียนคนจน ปรากฏว่า

มีผู้มาลงทะเบียนคนจนถึง 8,258,435 คน หรือร้อยละ 13.2 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรวมเอา “คนอยากจน”  

เข้าไว้ด้วย ซึง่เป็นนโยบายทีต้่องการแก้ปัญหาสงัคมและความยากจนเชงิบรูณาการ ทีจ่ะขจดัความยากจนให้หมดไป

ใน 6 ปี และเมื่อพิจารณาร้อยละของคนจนแต่ละจังหวัด พบว่าจังหวัดทางภาคเหนือจะอยู่ในล�าดับต้นๆ ที่มี 

ร้อยละของผูท้ีม่าจดทะเบยีนคนจนสงู โดยจงัหวดัน่านมคีนจนมากทีส่ดุ คอื ร้อยละ 20.5 รองลงมาคอื เลย แม่ฮ่องสอน 

ล�าพูน พะเยา ร้อยละ 19.3, 19.1, 18.8 และ 18.7 ตามล�าดับ (ตาราง 7)
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ตาราง 7 แสดงจ�านวนผู้จดทะเบียนคนจนรายจังหวัด เรียงตามร้อยละผู้จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2547

ล�าดับ จังหวัด
จ�านวนประชากร 
ในจังหวัด (คน)

จ�านวนผู้จดทะเบียน 
(คน)

จ�านวนครัวเรือน
ที่จดทะเบียน

ร้อยละ

1 น่าน 487,742 100,001 80,955 20.5

2 เลย 635,587 122,929 99,433 19.3

3 แม่ฮ่องสอน 240,014 45,947 38,305 19.1

4 ล�าพูน 407,202 76,599 66,918 18.8

5 พะเยา 508,554 95,326 80,791 18.7

6 มหาสารคาม 942,909 170,386 135,500 18.1

7 กาฬสินธุ์ 990,212 172,795 141,228 17.5

8 แพร่ 485,121 83,704 71,111 17.3

9 เชียงราย 1,274,214 219,353 184,154 17.2

10 ระนอง 163,160 27,791 21,968 17.0

จังหวัดอื่นๆ 56,665,157 7,143,604 5,725,461 12.6

รวม 76 จังหวัด 62,799,872 8,258,435 6,645,824 13.2

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

เมือ่พจิารณาตวัเลขจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน โดยส�านกังานสถติแิห่งชาต ิปี 2547 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ที่นิยามคนจนด้วยการวัดด้วยเส้นความยากจน และตัวเลขของผู้ที่มาจดทะเบียน

คนจนในสมัยรัฐบาลทักษิณ (รูปที่ 5 และตาราง 8) ซึ่งเป็นข้อมูลของปี 2547 เหมือนกัน จะพบว่า แม้ว่าจะเป็น 

หน่วยงานภาครัฐที่ท�าการเก็บข้อมูลคนจนในประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อมีนิยามความหมายคนจนแตกต่างกัน 

กล่าวคอื คนยากจน ในความหมายของ สศช. คอื คนทีม่รีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจน (แตกต่างกนัไปแต่ละจงัหวดั) 

แต่ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลเองที่มีนโยบายให้ประชาชนมาลงทะเบียนคนจน (กระทรวงมหาดไทยรับเป็นเจ้าภาพ)  

โดยให้ประชาชนมาลงทะเบียนใน 7 ปัญหา ได้แก่ ที่ดินท�ากิน คนแร่ร่อน ผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย กลุ่มนักเรียน

นักศึกษาที่ประกอบอาชีพไม่เหมาะสม กลุ ่มคนที่ถูกหลอกลวง หนี้สินภาคประชาชน ที่อยู ่อาศัยของคนจน  

โดยจะเห็นได้ว่าจ�านวนที่รวบรวมได้นั้นแตกต่างกันถึง 1,239,734 คน 

9 ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2555, จาก http://www.khonthai.com/webpnr/stpnr1_link.php 
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รูปที่ 5 แสดงร้อยละคนจนทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2531-2553
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สมัยรัฐบาลทักษิณ
เปดใหลงทะเบียนคนจน ในป 2547

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้ สศช. ปี 2554 (สศช., 2554)

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

สศช. ปี 2547 การลงทะเบียนคนจนปี 2547

จังหวัด จ�านวน (คน) จังหวัด จ�านวน (คน)

1 สุรินทร์  451,200 1 นครราชสีมา 433,650

2 ชัยภูมิ  367,300 2 กรุงเทพมหานคร 389,992

3 สกลนคร  366,400 3 ขอนแก่น 299,469

4 อุดรธานี  327,900 4 อุบลราชธานี 260,929

5 เชียงใหม่  319,700 5 ศรีสะเกษ 246,749

6 ศรีสะเกษ  319,300 6 เชียงใหม่ 243,877

7 บุรีรัมย์  298,000 7 บุรีรัมย์ 236,322

8 อุบลราชธานี  276,900 8 เชียงราย 219,353

9 กาฬสินธุ์  236,400 9 อุดรธานี 218,360

10 เพชรบูรณ์  227,200 10 ร้อยเอ็ด 213,586

จังหวัดอื่นๆ  3,828,400 จังหวัดอื่นๆ 5,496,147

รวม 76 จังหวัด  7,018,700 รวม 76 จังหวัด 8,258,434

หมายเหตุ: ข้อมูลจากสศช. ได้จากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย  
ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สศช. 2554 และข้อมูลจากการลงทะเบียนคนจน ได้จากตาราง 1  
แสดงข้อมูลพื้นฐานจ�านวนผู้มาจดทะเบียน 
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การจดทะเบียนคนจนสมัยรัฐบาลทักษิณได้ให้บทเรียนกับรัฐในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล ในแง่ที่ 

การมข้ีอมลูไม่สอดคล้องกบัความจรงิ ย่อมส่งผลต่อคนกลุม่นัน้ๆ ไม่ทางตรงกท็างอ้อม รวมทัง้ยงัส่งผลต่อการก�าหนด

นโยบายที่ผิดเป้าหมายและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงด้วย ดังเช่นกรณีของการได้รับข้อมูลเท็จจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัชมุชนแออดั ซึง่เข้าใจว่าเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคนจนมจี�านวนมหาศาล โดยระบวุ่าในประเทศไทย

มีการบุกรุกที่ดินถึง 5,000 ชุมชน รวม 1.6 ล้านครอบครัว จนก่อให้เกิดโครงการบ้านเอื้ออาทร และบ้านมั่นคง  

แต่ความจริงแล้ว ความต้องการที่อยู่อาศัยมีน้อยมาก สิ่งที่สร้างขึ้นมากลับกลายเป็นเอื้ออาทรแก่ผู้รับเหมาและ 

ผู้ร่วมทุนมากกว่า สร้างออกมาจนเกินความต้องการขายไม่ออก (โสภณ, ม.ป.ป.)

เมื่อพิจารณาข้อมูลในปี 2553 จากการกระจายตัวของจ�านวนคนจนจากข้อมูลการส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน (สศช., 2554) จะพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ�านวนคนจนมากกว่าภาคอื่นๆ  

โดย 6 อันดับแรกที่มีจ�านวนคนจนมากที่สุด ได้แก่ ศรีสะเกษ จ�านวน 552,000 คน บุรีรัมย์ จ�านวน 335,700 คน 

กาฬสินธุ์ จ�านวน 324,200 คน นครราชสีมา จ�านวน 227,000 คน นครพนม จ�านวน 213,300 คน และสกลนคร 

จ�านวน 206,700 คน (ตาราง 9 และ รูปที่ 6)

ตาราง 9 จ�านวนคนจน 10 จังหวัดแรกของประเทศไทย พ.ศ. 2553

อันดับ จังหวัด จ�านวน (คน)

1 ศรีสะเกษ 552,000 

2 บุรีรัมย์ 335,700 

3 กาฬสินธุ์ 324,200 

4 นครราชสีมา 227,000 

5 นครพนม 213,300 

6 สกลนคร 206,700 

7 ตาก 197,600 

8 แม่ฮ่องสอน 170,100 

9 เพชรบูรณ์ 163,900 

10 ชัยภูมิ 161,200 

จังหวัดอื่นๆ 2,525,000 

ทั่วประเทศ 5,076,700 

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้ สศช. ปี 2554 (สศช., 2554) 
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รูปที่ 6 แผนที่แสดงจ�านวนคนจนที่กระจายตัว 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2553

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผล 
โดยส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจาย 
รายได้ สศช. ปี 2554 (สศช., 2554) 

5. บทสรุป 

อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการของการสร้างความหมายเพื่อการแยกแยะกลุ่มชนต่างๆ ของรัฐ บนพื้นฐานของ

ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของสังคมไทยนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนการสร้างรัฐชาติ เมื่อผู้น�าทางการเมือง

และการปกครองในศูนย์กลางของอ�านาจ เริ่มสร้างภาพของความเป็นคนอื่น (the otherness) ให้กับคนในชาติ  

ด้วยทัศนะที่มองว่า ความเจริญหรือความศิวิไลซ์นั้นเข้มข้นอยู่ในศูนย์กลาง คนที่อยู่ห่างออกไปจากศูนย์กลางจึง 

ห่างไกลความเจริญ เป็น ‘คนบ้านนอก’ และถ้าอยู่ห่างออกไปกว่านั้นอีกก็ถึงกับเรียกว่าเป็น ‘คนป่า’ ทั้งๆ ที่พวกเขา

ต่างก็เป็นพลเมืองร่วมชาติเดียวกัน 

นัยที่เกิดขึ้นจากการสร้างภาพดังกล่าว ได้กลายเป็นวาทกรรม (discourse) หรือการนิยามความหมาย 

เชิงอ�านาจ ที่ผลักให้คนที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของอ�านาจตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า สภาวะชายขอบของสังคม 

(marginality) เท่ากับเป็นกระบวนการกีดกันให้คนที่อยู่ห่างไกลเหล่านั้น ไม่ได้รับหรือสูญเสียสิทธิที่พึงมีพึงได้ 

จากการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นธรรม ในทางสังคมศาสตร์เรียกกระบวนการดังกล่าวนี้ว่า กระบวนการสร้างสภาวะ

ความเป็นชายขอบ (marginalisation) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับกลุ่มชนที่อยู่ห่างไกลจากอ�านาจ ทั้งในแง่ของ 
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ระยะทางและความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มคนที่ยิ่งอยู่ห่างไกลจากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจก็จะยิ่งไร้อ�านาจมากขึ้น 

ดังเช่นในอดีตที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชาวเขาในบริเวณชายแดน หรือตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันพบว่า การนิยาม “คนชายขอบ” นั้นมีความหลากหลายในระดับของการอธิบายความหมาย ทั้งยัง

ซ้อนทับกันด้วยแนวคิดต่างๆ และมีความเป็นพลวัต แต่ไม่ว่าจะใช้มุมมองเช่นใดในการมองเห็นคนชายขอบ ต่างก็มี

นยัส�าคญัต่อการนบัจ�านวนประชากร การเข้าถงึคนกลุม่ต่างๆ ของภาครฐั และส่งผลต่อทศิทางในการก�าหนดนโยบาย

ของประเทศให้เกิดประโยชน์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และในทางกลับกันพบว่า นโยบายในการพัฒนา

ประเทศก็ส่งผลต่อการให้ความหมายของการเป็น “ประชากรชายขอบ” และการนับจ�านวนประชากรเช่นเดียวกัน

กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาในบทความนี้ ได้สะท้อนให้เห็นภาพของความเป็นชายขอบว่าสามารถ

เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่ถูกมองเป็น “คนนอก” คือมิใช่พลเมืองของรัฐ แม้หลายคนจะมีบรรพบุรุษอยู่ในประเทศไทย 

มาเป็นเวลานาน เช่น กรณ ีชนกลุม่น้อยหรอืกลุม่ชาตพินัธุ ์คนไร้รฐัตามกฎหมาย หรอืคนไร้สญัชาต ิเดก็ไร้สญัชาติ 

และแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มคนที่ถือเป็น “คนใน” หรือเป็นพลเมืองของรัฐ ได้แก่ กลุ่มคนยากจน ซึ่งพบว่า  

แต่ละหน่วยงานจดัเกบ็ข้อมลูตวัเลขไปตามเป้าหมายทีแ่ตกต่างกนั จ�านวนของประชากรทีไ่ด้ในการจดัเกบ็จงึแตกต่าง

กันอย่างยิ่ง 

ประชากรชายขอบบางกลุม่ไม่มกีารจดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง อาจเป็นเพราะกลุม่คนดงักล่าว

ไม่ถูกมองว่ามีนัยส�าคัญใดต่อการพัฒนาประเทศ และรัฐไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนากลุ่มคนเหล่านั้น  

เมื่อมีความต้องการในการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหรือรัฐบาลในยุคสมัยใดที่เห็นความส�าคัญต่อกลุ่มคน 

ดังกล่าวจึงมีการรวมรวมข้อมูลขึ้นครั้งหนึ่ง เช่น ในกลุ่มของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐตามกฎหมาย  

หรือคนไร้สัญชาติ และเด็กไร้สัญชาติ ส�าหรับในกลุ ่มของแรงงานข้ามชาติที่รัฐไทยเริ่มก�าหนดให้แนวทาง 

ให้มีการรับรองสถานะแรงงานข้ามชาติให้เป็นบุคคลที่สามารถจะท�างานและอยู่อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย 

ได้นั้น จึงเริ่มรวบรวมตัวเลขของแรงงานข้ามชาตินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

อย่างไรก็ตาม หากวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในแต่ละยุคสมัย ก็จะพบว่ามีนัยส�าคัญ 

ต่อจ�านวนของกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติในแต่ละช่วงเวลา ดังกรณีกลุ่มคนยากจน ที่ถูกนิยามใหม่อย่างสัมพันธ์

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ซึ่งพบว่า แม้จะมีการส�ารวจประชากรยากจนในปีเดียวกัน  

แต่ด้วยวตัถปุระสงค์ในการส�ารวจทีแ่ตกต่างกนั ตวัเลขทีไ่ด้จงึแตกต่างกนัตามไปด้วย เช่น การส�ารวจภาวะเศรษฐกจิ

และสังคมของครัวเรือน ในปี 2547 โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลผลโดยส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และการกระจายรายได้นัน้ แตกต่างจากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบยีนคนจนในสมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทกัษณิ ชนิวตัร 

เป็นจ�านวนถึง 1.2 ล้านคน

ท้ายที่สุดคือ การก�าหนดนิยามหรือความหมายของกลุ่มประชากรใดก็ตาม ควรค�านึงถึงความหลากหลาย 

และพลวัตของการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ในแต่ละสังคมเป็นส�าคัญ ด้วยเหตุที่ในบางครั้งความหมายเหล่านี้ 

กลับยิ่งเพิ่มความรุนแรง หรือเป็นการตอกย�า้ให้ภาพความเป็น “ประชากรชายขอบ” ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีนัยส�าคัญต่อการนับรวมคนหรือกีดกันคน ทั้งในมิติของจ�านวนประชากรและการกระจายตัว  

รวมถึงการส่งผลต่อทิศทางในการก�าหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศในท้ายที่สุด
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สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับ 

ต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้: ความยืดหยุ่นคือหนทางออก

Policy Stances on Protracted Refugee Situations  

in Countries of First Asylum in Southeast Asia:  

Towards a Flexible Approach

สักกรินทร์ นิยมศิลป์ 1 

Sakkarin Niyomsilpa

บทคัดย่อ

ปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อเป็นปัญหาส�าคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เป็นชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาว 
โรฮิงญาจากพม่า และผู้ลี้ภัยชาวขแมร์กรอมจากเวียดนาม ซึ่งมีจ�านวนรวมกันหลายแสนคน ท่ามกลางปัญหาดังกล่าว ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มิได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 และยังมีนโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่มิได้ 
ให้ความส�าคญักบัการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองผูล้ีภ้ยั แต่เป็นมมุมองด้านความมัน่คงทีต้่องการควบคมุการเข้าเมอืงของคนต่างด้าวเป็นหลกั 
จงึขาดการพฒันากลไกระดบัภมูภิาคเพือ่จดัการปัญหาผูล้ีภ้ยัร่วมกนั ท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาผูล้ีภ้ยัได้อย่างถาวร สวนทางกบัภมูภิาคอืน่ๆ 
ของโลก เช่น กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาในแอฟริกาและละตินอเมริกา ที่ร่วมมือกันแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดหยุ่นบนพื้นฐานของหลัก 
สิทธิมนุษยชน จนสามารถคลี่คลายปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อลงได้ในหลายกรณี น�าไปสู่การออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและท�าให้ประเทศ
ส่วนใหญ่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ในที่สุด เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในพม่าปัจจุบันก�าลังมี 
แนวโน้มทีด่ขีึน้ จงึเป็นโอกาสทีป่ระเทศไทยและประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้อืน่ๆ จะปรบัเปลีย่นมมุมองต่อปัญหาผูล้ีภ้ยัและ
ก�าหนดท่าทใีนการแก้ปัญหาแบบยดืหยุน่มากขึน้ รวมทัง้ขยายความร่วมมอืในระดบัภมูภิาค ทัง้ในกรอบอาเซยีนและกบัประเทศทีส่ามอืน่ๆ 
โดยน�ามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการก�าหนดนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวรต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:  ผูล้ีภ้ยั, ผูพ้ลดัถิน่, โรฮงิญา, ขแมร์กรอม, ชนกลุม่น้อย, สถานการณ์ผูล้ีภ้ยัแบบยดืเยือ้, การแก้ปัญหาผูล้ีภ้ยัอย่างถาวร, อนสุญัญา
ว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 

1 อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



Abstract

Protracted refugee situations (PRS) are a major challenge in Southeast Asia, especially those involving ethnic 
groups, the Rohingya from Myanmar and the Khmer Krom from Vietnam. Although many Southeast Asian countries 
have shouldered refugee burdens for many years, most of these countries have not ratified the United Nations  
Convention Relating to the Status of Refugees (CRSR) in 1951, as well as its 1967 Protocol. Moreover, major countries 
of first asylum like Thailand and Malaysia have not adopted human rights - based approaches to dealing with refugee 
issues but rather are strongly influenced by the security mindset of migration - control in their policies. ASEAN  
countries have also been very slow in moving towards a regional cooperation framework to find durable solutions 
to refugee problems. In contrast, other developing countries in Africa and Latin America have made much more 
progress in regional cooperation on refugee issues based on human rights principles. Many of these countries have 
introduced refugee laws and subsequently become parties to the CRSR. As political reforms in Myanmar are  
underway, now is an opportune time for Thailand and other countries in the region to rethink and reconsider their 
policy stances on refugees so as to adopt a more flexible approach based on human rights principles.  
Regional cooperation initiatives also should be taken with a view to exploring and managing durable solutions to 
refugee related challenges.

Keywords: refugees, displaced persons, Rohingya, Khmer Krom, ethnic groups, protracted refugee situations, durable 
solutions for refugee challenges, United Nations Convention Relating to the Status of Refugees.
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1. นำาเรื่อง

ผู้ลี้ภัย2 (refugees) และผู้แสวงหาการลี้ภัย3 (asylum seekers) เป็นกลุ่มบุคคลที่หนีการประหัตประหาร 
การเข่นฆ่าทารนุ การบงัคบัใช้แรงงานทาส และภยัคกุคามต่อชวีติและทรพัย์สนิ จนต้องละทิง้ภมูลิ�าเนาและทรพัย์สนิ
ของตนเพื่อไปตายดาบหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นการลี้ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใกล้เคียง หากเป็นการ 
ลี้ภัยข้ามพรมแดนก็มักจะถูกควบคุมในสถานที่พักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดน ถูกจ�ากัดสิทธิต่างๆ รวมทั้งโอกาส 
ในการท�ามาหาเลี้ยงชีพ และไม่รู ้อนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ในบางประเทศนั้น ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาการลี้ภัย 
อาจถูกจับคุมขังในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และอาจถูกผลักดันออกนอกประเทศ ในบางกรณีผู้ลี้ภัย 
แทบหาแผ่นดินยืนไม่ได้ เนื่องจากถูกผลักไสออกจากประเทศบ้านเกิดของตนเอง ไม่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
ปลายทาง อีกทั้งไม่ได้รับการรับรองสถานภาพความเป็นพลเมืองจากรัฐใดรัฐหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหา 
การลี้ภัยจึงเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ชายขอบของสังคม ทั้งในด้านกายภาพ ในด้านการเมืองและกฎหมาย และในด้าน
จิตใจ โดยบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ขาดอ�านาจต่อรองกับองค์กรของรัฐ ทั้งในประเทศต้นทาง ประเทศผู้รับ รวมถึง
หน่วยงานระหว่างประเทศในการด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวร

ผูล้ีภ้ยัเป็นหนึง่ในกลุม่บคุคลในความห่วงใย4 (Persons of Concern หรอื POCs) ของส�านกังานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2553  
ทั่วโลกมี Persons of Concern ทั้งสิ้นถึง 33.9 ล้านคน เป็นผู้ลี้ภัยจ�านวน 10.55 ล้านคน (รูปที่ 1) ประเทศต้นทาง
ของผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียและแอฟริกา โดยประเทศต้นทางที่ส�าคัญได้แก่ อัฟกานิสถาน อิรัก โซมาเลีย 
คองโก และพม่า ส่วนประเทศแรกรบัผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวปีเอเชยีด้วยกนั ได้แก่ ปากสีถาน อหิร่าน ซเีรยี 
เยอรมนี และจอร์แดน (ตาราง 1) ทั้งนี้ ผู้ลี้ภัยส่วนใหญ่อยู่ในข่ายสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อ5 (protracted  
refugee situation หรือ PRS) โดยในจ�านวนผู้ลี้ภัยประมาณ 10.55 ล้านคนนั้น มีผู้ลี้ภัยจ�านวนราว 7.2 ล้านคน 
ที่อยู่ในข่ายสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในพื้นที่ 30 แห่งทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย โดยภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ส�าคัญที่เกิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อ ทั้งจากการเป็นประเทศต้นทางและ
ประเทศแรกรับผู้ลี้ภัย ประเทศต้นทางผู้ลี้ภัยที่ส�าคัญในภูมิภาค ได้แก่ พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
แรกรับหลักๆ ได้แก่ ไทย และมาเลเซีย (ตาราง 2) นอกจากนี้ยังมีปัญหาผู้แสวงหาการลี้ภัยจากเวียดนามจ�านวน 
ไม่น้อยที่อพยพเข้าไปอาศัยในกัมพูชา 

2 อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ให้ค�านิยาม และความหมายของสถานภาพผู้ลี้ภัยว่า ผู้ลี้ภัย หมายถึง บุคคลที่จ�าเป็นต้อง
ทิ้งประเทศบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากความหวาดกลัวการถูกประหัตประหารหรือได้รับการคุกคามต่อชีวิตเนื่องจากสาเหตุข้อหนึ่งข้อใด 
เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิกภาพในกลุ่มทางสังคม สมาชิกภาพในกลุ่มความคิดทางการเมือง
3 ผู้แสวงหาการลี้ภัยที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติจาก UNHCR และได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสถานภาพผู้ลี้ภัย  
และได้รับการคุ้มครองจาก UNHCR และประเทศผู้รับ
4 กลุม่บคุคลในความห่วงใยหรอื POCs ประกอบด้วย ผูล้ีภ้ยั (refugees) ผูแ้สวงหาการลีภ้ยั (asylum seekers) ผูพ้ลดัถิน่ภายในประเทศ 
(internally displaced persons หรือ IDPs) บุคคลไร้รัฐ (stateless persons) ผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับประเทศ (returned refugees)  
ผู้พลัดถิ่นที่เดินทางกลับภูมิล�าเนาเดิม (returned IDPs) และกลุ่มอื่นๆ 
5 UNHCR ได้นิยามสถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อไว้ว่า เป็นสถานการณ์ที่ผู้ลี้ภัยจ�านวนไม่น้อยกว่า 25,000 คน ลี้ภัยในอีกประเทศหนึ่ง
เป็นเวลายาวนานห้าปีขึ้นไปโดยยังไม่มีทางออกในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร (one in which refugees have sought asylum in  
another country (or countries) and have since been displaced for five years or longer ‘without immediate prospects 
of implementation of durable solutions’ (Long, 2011; Hansen et al., 2008)

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 63



รูปที่ 1 บุคคลในความห่วงใย (Persons of Concern) ของ UNHCR
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ตาราง 1 ประเทศต้นทางและประเทศแรกรับผู้ลี้ภัย

ประเทศต้นทาง จ�านวนคน (ล้านคน) ประเทศแรกรับ จ�านวน (ล้านคน)

อัฟกานิสถาน 3.05 ปากีสถาน 1.9

อิรัก 1.7 อิหร่าน 1.1

โซมาเลีย 0.77 ซีเรีย 1.0

คองโก 0.48 เยอรมนี 0.59

พม่า 0.42 จอร์แดน 0.45

ที่มา: UN Statistical Yearbook (2010)

บทความนีต้้องการชีใ้ห้เหน็ว่า ผูล้ีภ้ยัเป็นประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วพนักบัการคุม้ครองสทิธมินษุยชนสากล ผูล้ีภ้ยั

และผู้แสวงหาการลี้ภัยส่วนใหญ่ต้องอพยพออกจากภูมิล�าเนาของตนก็เนื่องมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐ/

กลุม่คนผูม้อี�านาจเหนอืกว่า จนท�าให้กลุม่การเมอืงบางกลุม่ ชนกลุม่น้อย กลุม่คนต่างศาสนา ลทัธ ิและเผ่าพนัธุ ์ฯลฯ  

ต้องกลายเป็นคนชายขอบของสังคมที่ต้องอพยพเพื่อหนีการคุกคาม และ/หรือภัยอันตรายอื่นๆ เช่น สงคราม  

โรคระบาด ภัยธรรมชาติ ความอดอยาก เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการคุ้มครอง 

สทิธมินุษยชนของผูล้ีภ้ยัในประเทศแรกรบั ควบคูไ่ปกบัการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ทัง้ในประเทศต้นทาง 

ประเทศแรกรับ และประเทศที่สาม โดยบทความนี้จะหยิบยกประเด็นปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นตัวอย่าง เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

กับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยของภูมิภาคอื่น เพื่อชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมา นโยบายการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มิได้ค�านึงถึงแนวคิดการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework 

of protection) แต่เป็นกรอบแนวคดิแบบการควบคมุการเข้าเมอืงของคนต่างด้าว (migration - control oriented 

approach) เป็นหลัก ด้วยเห็นว่าปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติ อีกทั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  

การย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะของการย้ายถิ่นแบบผสมผสาน (mixed migration flows) 

มากขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนยากที่จะแยกแยะว่าการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเป็นผล 
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มาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ท�าให้การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัย (refugee protection) กับการควบคุมการเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย (migration control) ของแรงงานข้ามชาติทับซ้อนกันจนส่งผลทางลบต่อการคุ้มครองสิทธิและ 

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างจริงจัง 

อย่างไรก็ตาม บทความนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์หรือนโยบายการแก้ไข

ปัญหาผู้ลี้ภัย แต่ต้องการชี้ให้เห็นถึงการขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะในประเทศไทย  

และเสนอแนะให้มกีารปรบักระบวนทศัน์ในการพจิารณาปัญหาผูล้ีภ้ยั โดยน�ามติด้ิานการคุม้ครองสทิธมินุษยชนของ

ผู้ลี้ภัยเข้ามาประกอบ นอกเหนือจากมิติด้านความมั่นคงที่เป็นแนวคิดหลักของไทยมาโดยตลอด และปรับแนวทาง

การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ผสมผสานระหว่างแนวทางการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การส่งกลับโดยสมัครใจ 

และการอนุญาตให้อยู่อาศัยและท�ามาหาเลี้ยงชีพในประเทศแรกรับได้ในบางระดับ แทนนโยบายการส่งกลับที่เป็น

นโยบายหลกัทีใ่ช้อยูจ่นถงึปัจจบุนัโดยไม่ค�านงึถงึสภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากการแก้ไขปัญหาแบบยดืหยุน่

ที่ด�าเนินการในหลายประเทศทั่วโลกนั้น ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อให้คลี่คลายลงได้

ในหลายภูมิภาคของโลก 

เนื้อหาในบทความนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยที่เป็นสากล 

ส่วนทีส่องคอืแนวทางการแก้ปัญหาผูล้ีภ้ยัของประเทศแรกรบัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ส่วนทีส่ามเป็นกรณี

ตวัอย่างของปัญหาผูล้ีภ้ยัแบบยดืเยือ้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้และการด�าเนนิการในปัจจบุนั และส่วนสดุท้าย

เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ตาราง 2 สถานการณ์ผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในเอเชีย (สิ้นปี พ.ศ. 2549)

กลุ่มผู้ลี้ภัย ประเทศต้นทาง ประเทศที่พักพิง จ�านวน

พิหาร อินเดีย บังกลาเทศ 250,000 - 500,000

พม่าและชนกลุ่มน้อย พม่า ไทย 400,000

ชิน พม่า อินเดีย
มาเลเซีย

50,000
16,000

โรฮิงญา พม่า บังกลาเทศ
มาเลเซีย

128,000 - 178,000
42,800

ชนกลุ่มน้อยของภูฏาน ภูฏาน เนปาล
อินเดีย

107,200 - 122,200
15,000 - 30,000

จักมา บังกลาเทศ อินเดีย 20,000 - 35,000

กลุ่มมุสลิมจากมินดาเนา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 68,600

ทมิฬ ศรีลังกา อินเดีย 99,600

ธิเบต จีน เนปาล
อินเดีย

20,200
92,000 - 110,000

เกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ จีน 30,000

เวียดนามเชื้อสายจีน เวียดนาม จีน 300,000

ที่มา: Lui (2007)
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2. ผู้ลี้ภัย สิทธิมนุษยชน และแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยสากล

ปัญหาผูล้ีภ้ยัสมัพนัธ์กบัการละเมดิสทิธมินษุยชนอย่างแยกไม่ออก แม้ว่าองค์การสหประชาชาตจิะมคีณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Security Council (UNSC) รวมทั้งหน่วยงาน United  

Nations Human Rights Council (UNHRC) ภายใต้เวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (United Nations General 

Asembly) เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลก แต่งานของ UNHRC เป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล

ภายในรัฐของตนเอง ขณะที่ United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) นั้น ท�าหน้าที่ดูแล 

สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลต่างๆ ที่อยู่นอกประเทศของตน โดยองค์การสหประชาชาติถือว่าผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหา 

การลี้ภัยต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิ 

ในการด�ารงชีวิต การคุ้มครองจากการทรมานและการปฏิบัติที่เลวร้ายต่างๆ สิทธิความเป็นพลเมือง เสรีภาพในการ

เคลื่อนย้าย สิทธิในการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศของตน และสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เดินทางกลับประเทศ

ของตน (หากได้รับอันตราย) ส�าหรับผู้ลี้ภัยแล้ว ความคุ้มครองช่วยเหลือที่ส�าคัญประกอบด้วย ความคุ้มครองจาก 

การผลักดันกลับ ความช่วยเหลือในกระบวนการแสวงหาที่พักพิง ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ความคุ้มครอง 

ความปลอดภัยและการให้ที่พักพิง ความช่วยเหลือในการส่งกลับโดยสมัครใจ และความช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐาน

หลายประเทศทั่วโลกมักยึดแนวทางปฏิบัติต่อปัญหาผู้ลี้ภัยตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 

และพธิสีารทีเ่กีย่วข้อง ปัจจบุนัม ี144 ประเทศเข้าเป็นภาคขีองอนสุญัญาฉบบันี ้แม้ว่าบางประเทศจะมไิด้ให้สตัยาบนั

ในอนสุญัญาดงักล่าว แต่ส่วนใหญ่กย็ดึถอืหลกัปฏบิตัขิองกฎหมายระหว่างประเทศทีใ่กล้เคยีงกนั โดยเฉพาะหลกัการ

เรือ่ง “non - refoulement” (หลกัการห้ามผลกัดนักลบั) ทีป่รากฏในมาตรา 33 ของอนสุญัญาฯ ทีร่ะบวุ่า “ประเทศ

ภาคีจะไม่ผลักดันหรือส่งกลับผู้ลี้ภัยไปยังพื้นที่ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพของผู้ลี้ภัยในด้านเผ่าพันธุ์ 

ศาสนา ความเป็นพลเมอืง การเป็นสมาชกิของกลุม่ทางสงัคม หรอืการแสดงความเหน็ทางการเมอืง” แต่บางประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย นอกจากมิได้เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ แล้ว ยังมีการด�าเนินการที่ขัดกับ

หลักการห้ามผลักดันกลับในหลายโอกาส เช่น การผลักดันผู้แสวงหาการลี้ภัยชาวโรฮิงญาออกนอกน่านน�้า ซึ่งน�าไป

สู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงโดยประชาคมระหว่างประเทศ ส�าหรับการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน (durable 

solutions) ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

2.1 การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ (local integration
6
) 

ประกอบด้วยมติทิางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม มติทิางการเมอืงได้แก่ การได้รบัสทิธแิละบรกิาร

ต่างๆ เช่นเดียวกับพลเมืองคนหนึ่ง ที่ส�าคัญคือบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา สิทธิในการท�างาน การคุ้มครอง

ทรพัย์สนิส่วนบคุคล และในระยะยาว อาจมกีารเปิดทางให้ได้รบัสถานภาพผูม้ถีิน่ทีอ่ยูถ่าวร (permanent resident) 

หรือการได้โอนสัญชาติต่อไป มิติทางเศรษฐกิจได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาตนเองและการท�ามาหาเลี้ยงชีพ 

โดยรัฐผู้รับควรส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือมีที่ดินท�ากินในชนบท มีโอกาสได้รับคุณวุฒิทาง 

6 Local integration อาจมีหลายระดับ โดยขั้นสูงสุดคือการตั้งถิ่นฐานและได้รับการโอนสัญชาติในรัฐผู้รับ แต่ในระดับรองลงมา 
ก็อาจถือเป็น local integration ด้วย เช่น การได้รับการจัดสรรที่ดิน การอนุญาตให้ท�างาน การให้เสรีภาพด้านการเดินทาง การได้รับ 
สวัสดิการสังคม หรือสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้จะใช้ค�าว่า local integration เป็นหลัก ซึ่งสื่อ 
ความหมายได้ดีกว่าภาษาไทยที่แปลว่า การตั้งถิ่นฐานในรัฐผู้รับ

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย66



การศึกษา ส่วนมิติทางสังคมวัฒนธรรมได้แก่ การมีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยไม่ถูกกีดกันหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ด้านหนึ่งผู้ลี้ภัยต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบด้าน และในอีกด้านหนึ่งชุมชนต้องเปิดรับผู้ลี้ภัยให้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของสังคมนั้นๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการเตรียมการและสร้างกลไกให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยคงความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมไว้ 

อย่างไรกต็าม การตัง้ถิน่ฐานในรฐัผูร้บัไม่ใช่เรือ่งง่าย เนือ่งจากปัญหาผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่ถกูมองว่าเป็นปัญหาความ

มั่นคงและสร้างปัญหาอาชญากรรม อีกทั้งประเทศผู้รับส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับภาระเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยตามล�าพัง อย่างไร

ก็ตาม มีตัวอย่างความส�าเร็จของ local integration ในระดับต่างๆ เช่น การจัดสรรที่ดินให้กับผู้ลี้ภัยในอูกันดาและ

แซมเบียเพื่อให้ช่วยเหลือตนเองและสร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเอื้อต่อกระบวนการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศโดยสมัคร

ใจเพือ่เริม่ต้นชวีติใหม่ในเวลาต่อมา และบางส่วนกไ็ด้ตัง้ถิน่ฐานในรฐัผูร้บัและเป็นก�าลงัทางเศรษฐกจิของชมุชนนัน้ๆ 

ความส�าเรจ็ของ local integration จ�าเป็นต้องมเีงือ่นไขและการเตรยีมการทีเ่หมาะสม องค์ประกอบทีส่�าคญั

ได้แก่ ความยนิยอมพร้อมใจของรฐัและสงัคมของผูร้บั ความช่วยเหลอืสนบัสนนุจากต่างประเทศ เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ

ที่เอื้ออ�านวยให้เกิดการจ้างงานกับผู้ลี้ภัย และกระบวนการที่น�าไปสู่การตั้งถิ่นฐานทั้งในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคม ภายใต้บริบทต่างๆ ดังนี้ (Hansen et al., 2008)

(1) ความคล้ายคลึงกันด้านภาษา วัฒนธรรม และชาติพันธุ ์ ระหว่างผู้ลี้ภัยกับชุมชนในรัฐผู ้รับ เช่น  

ชาวขแมร์กรอมกบัชาวเขมรในกมัพชูา (แม้ว่าจะยงัมปัีญหาในแง่ปฏบิตัหิลายประการ) ชาวบรูนุดทีีอ่พยพ

เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแคว้น Kigoura ของแทนซาเนีย 

(2) อปุสงค์และอปุทานแรงงานทีเ่หมาะสม โดยผูล้ีภ้ยัเป็นทรพัยากรด้านแรงงานทีร่ฐัผูร้บัต้องการ และชมุชน

ในรัฐผู้รับมีทัศนคติที่ดีหรือให้การยอมรับการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยนั้นๆ เช่น กรณีผู้ลี้ภัยจากรวันดา 

ในอูกันดา และผู้ลี้ภัยจากแองโกลาในแซมเบีย 

(3) Local integration เป็นส่วนหนึง่ของแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกบัแนวทางอืน่ๆ โดยเฉพาะการส่งผูล้ีภ้ยั

กลับโดยสมัครใจ และการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ซึ่งเมื่อจ�านวนผู้ลี้ภัยลดลงมากแล้ว และส่วนหนึ่ง

ไม่ต้องการเดินทางกลับ รัฐผู้รับจะอนุญาตให้มีการตั้งถิ่นฐานได้เพื่อแก้ปัญหายืดเยื้อของผู้ลี้ภัย ดังเช่น 

กรณทีีไ่ลบเีรยีอนญุาตให้ผูล้ีภ้ยัจากเซยีร่าเลโอนตัง้ถิน่ฐานในประเทศได้ภายหลงัผูล้ีภ้ยัส่วนใหญ่เดนิทาง

กลบัประเทศตนโดยสมคัรใจแล้ว ส่วนกาน่ากไ็ด้อนญุาตให้ผูล้ีภ้ยัจากไลบเีรยีตัง้ถิน่ฐานในกาน่าได้ เป็นต้น 

2.2 การตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม 

โดยทั่วไป UNHCR และประเทศที่สามจะเลือกผู้ที่ต้องการการคุ้มครองช่วยเหลือก่อน โดยเฉพาะครอบครัว 

ที่ประสบกับการคุกคาม แต่ในทางปฏิบัติ มีการคัดเลือกผู้ลี้ภัยจากพื้นฐานการศึกษาที่เอื้อต่อการปรับตัวในสังคม

ตะวันตกก่อนกลุ่มอื่น แนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามนี้ เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยเรื้อรัง

ที่ไม่สามารถหาทางออกโดยแนวทางอื่นๆ ได้ ในแต่ละปีมีการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามด้วยจ�านวนที่จ�ากัด เช่น  

ในปี พ.ศ. 2553 มีการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยเพียง 98,800 คนใน 22 ประเทศ โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากพม่า (19,400 คน) 

อิรัก (16,000 คน) ภูฏาน (14,800 คน) โซมาเลีย (5,400 คน) และคองโก (4,500 คน) ส่วนใหญ่เป็นการตั้งถิ่นฐาน

ในสหรฐัฯ แคนาดา ออสเตรเลยี และประเทศในแถบสแกนดเินเวยี (UNHCR, 2010) ซึง่น้อยมากเมือ่เทยีบกบัจ�านวน

ผู้ลี้ภัยกว่าสิบล้านคน 

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 67



แนวทางการแก้ปัญหาเช่นนีเ้กดิขึน้อย่างเป็นระบบตัง้แต่ปี พ.ศ. 2499 เพือ่แก้ปัญหาผูล้ีภ้ยัจากฮงัการจี�านวน

ประมาณ 200,000 คน หลังจากนั้น ได้น�ามาใช้อย่างจริงจังจนประสบความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยจาก 

อนิโดจนีในช่วงทศวรรษ 2530 โดยส่วนใหญ่เป็นการตัง้ถิน่ฐานในสหรฐัฯ ออสเตรเลยี แคนาดา และอืน่ๆ ความส�าเรจ็

ในการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามขึ้นกับความสามารถในการปรับตัวของผู้ลี้ภัย เนื่องจากประเทศที่สามมีวิถีชีวิต 

ภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสังคมเดิมของผู้ลี้ภัย ดังนั้น พื้นฐานการศึกษาและการเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศของผูล้ีภ้ยัจงึมคีวามส�าคญัในการปรบัตวั ซึง่ประเทศตะวนัตกมแีนวโน้มทีจ่ะคดัเลอืกผูล้ีภ้ยัระดบัหวักะทิ

ที่มีคุณภาพและมีโอกาสการจ้างงานสูงก่อนกลุ่มอื่น 

2.3 การส่งกลับประเทศโดยสมัครใจ 

เป็นแนวทางแก้ปัญหาทีห่ลายประเทศประกาศเป็นนโยบายหลกั เนือ่งจากผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้ไปตัง้ถิน่ฐาน

ในประเทศทีส่ามมจี�านวนน้อยจนไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างจรงิจงั ในปี พ.ศ. 2553 มผีูล้ีภ้ยัทีเ่ดนิทางกลบัประเทศ

โดยสมัครใจจ�านวน 197,600 คน กว่าครึ่งหนึ่งเป็นชาวอัฟกัน (118,000 คน) รองลงมาเป็นผู้ลี้ภัยที่เดินทาง 

กลับคองโก รวันดา ซูดาน และศรีลังกา (UNHCR, 2010) โดยทั่วไปความรู้สึกผูกพันกับถิ่นที่อยู่อาศัย (sense of 

place) เป็นแรงผลกัดนัให้ผูล้ีภ้ยัเดนิทางกลบัประเทศตน อย่างไรกต็าม ส�าหรบัปัญหาผูล้ีภ้ยัเรือ้รงัทีม่ผีูล้ีภ้ยัอาศยัอยู่

ในประเทศแรกรบันานนบัสบิปี และมบีตุรทีเ่กดิในศนูย์พกัพงิทีม่คีวามผกูพนัหรอืเครอืข่ายทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในศนูย์ฯ 

และกับชุมชนใกล้เคียง จนเกิดรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวบุคคล (person) สถานที่ (place) และวิถีการด�ารงชีวิต 

(practice) จนไม่ต้องการเดินทางกลับภูมิล�าเนาเดิมของบรรพบุรุษอีกต่อไป เนื่องจากเกิดความรู้สึกผูกพันกับถิ่น 

ที่อยู่อาศัย (sense of place) ในรัฐผู้รับแล้ว นอกจากนี้ กลุ่มต่อต้านรัฐบาลหรือผู้น�าชนกลุ่มน้อยก็คงไม่สามารถ 

เดินทางกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ เนื่องจากอาจถูกด�าเนินคดีทางกฎหมายในที่สุด 

3. แนวทางการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นพ้องกันว่า ปัญหาผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นความมั่นคงที่ส�าคัญ 

แต่กลบัขาดการพฒันากรอบกฎหมายทีมุ่ง่ปกป้องคุม้ครองสทิธขิองผูล้ีภ้ยัโดยตรง อกีทัง้ส่วนใหญ่ไม่ยอมรบักฎหมาย

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัย และขาดการจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่อจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย ยกเว้นเพียง 

สามประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเต ที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 

และพิธีสารต่อท้าย พ.ศ. 2510 โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดในภูมิภาคในเรื่องระบบกฎหมายและ 

การจดัตัง้กลไกทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองผูล้ีภ้ยั กมัพชูาได้ด�าเนนิรอยตามโดยได้ออกกฎหมายทีเ่กีย่วข้องในปี 2551 

แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ส่วนอินโดนีเซียซึ่งประสบปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลมากขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มว่า 

จะพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2494 ในอนาคต (Cheung, 2011)

โดยทัว่ไปนโยบายการจดัการปัญหาผูล้ีภ้ยัของประเทศส่วนใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นนโยบาย

เฉพาะหน้า หน่วยงานหลักที่ก�าหนดนโยบายมักเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย และต�ารวจ 

ตรวจคนเข้าเมืองที่ปรับท่าทีไปตามกระแสทางการเมืองในแต่ละช่วง ท่าทีต่อผู้ลี้ภัยมักถูกเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐาน

ที่ว่าผู้ลี้ภัยอาจเป็นผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจที่ต้องการแสวงหาโอกาสท�างานในต่างประเทศ ท�าให้แนวคิดเรื่องการจัด 

การผู้ลี้ภัยเป็นกรอบแนวคิดแบบควบคุมการเข้าเมืองของคนต่างด้าว (migration - control oriented approach) 

มากกว่าการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework of protection) อันน�าไปสู่การจับกุมผู้ลี้ภัย

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย68



และผลักดันคนเหล่านี้ออกนอกประเทศในฐานะแรงงานผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่รวมทั้ง

ไทยมีนโยบายแก้ปัญหาให้ผู้ลี้ภัยเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจควบคู่ไปกับการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม 

ยกเว้นกัมพูชาที่ประกาศนโยบายให้ผู้ลี้ภัยเชื้อสายเขมรจากเวียดนามสามารถตั้งถิ่นฐานในกัมพูชาได้ เช่นเดียวกับ

ปาปัวนิวกินีที่อนุญาตให้ผู ้ลี้ภัยจากอิเรียนจายาของอินโดนีเซียตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตอนในของปาปัวนิวกินีได้  

ส่วนมาเลเซยีเคยก�าหนดท่าทใีห้ชาวโรฮงิญาจากพม่าสามารถอยูอ่าศยัและท�างานในมาเลเซยีได้อย่างถกูต้อง ซึง่เป็น

มาตรการที่เอื้อต่อแนวทาง local integration ในอนาคต แต่ได้ระงับการด�าเนินการในเรื่องนี้ในเวลาต่อมา 

ประเทศไทยมิได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 และพิธีสารต่อท้าย พ.ศ. 2510  

อีกทั้งมิได้ยอมรับสถานะและสิทธิของผู้ลี้ภัยตามมาตรฐานอนุสัญญาฯ กล่าวคือ สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับกลับถิ่นฐานที่

เป็นอนัตราย และสทิธทิางเศรษฐกจิสงัคมทีเ่ท่าเทยีมกบัคนต่างชาตทิีเ่ข้าประเทศ ในทางปฏบิตั ิประเทศไทยอนโุลม

ให้ทีพ่กัพงิกบัผูล้ีภ้ยัจากการสูร้บในประเทศเพือ่นบ้านหลากหลายสญัชาตมิาตลอดหลายทศวรรษ นบัตัง้แต่ยคุสงคราม

อนิโดจนีเป็นต้นมา ไทยเป็นประเทศแรกรบัแก่ผูล้ีภ้ยัจ�านวนรวมกนัถงึประมาณ 3 ล้านคน โดยในอดตีผูล้ีภ้ยัสงคราม

อินโดจีนและสงครามเย็นจากลาว กัมพูชา และเวียดนาม ได้อพยพเข้ามาอยู่ในไทยจ�านวนมาก และรัฐบาลไทย 

ร่วมกับ UNHCR และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ได้ให้การคุ้มครองในฐานะผู้ลี้ภัย ก่อนที่จะส่งบุคคลเหล่านี้

กลับมาตุภูมิของตนเองเมื่อสถานการณ์สงบลง หรือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามจนหมดสิ้นในปี 2542 นอกจากนี้ 

ยังให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า ซึ่งยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในภาคเหนือและภาคตะวันตก 

ของไทยประมาณ 140,000 คน และนอกค่ายพักพิงอีกราว 200,000 คนในปัจจุบัน 

เนื่องจากไทยมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 อีกทั้งมิได้ออกกฎหมายผู้ลี้ภัยโดยตรง 

ท�าให้กฎหมายหลักที่ไทยใช้บังคับได้แก่ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (แก้ไขปี พ.ศ. 2545) ซึ่งให้อ�านาจต�ารวจ 

ตรวจคนเข้าเมืองบังคับใช้กฎหมายนี้ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เนื้อหาในบางมาตรามีดังนี้

มาตรา 11 ก�าหนดให้บคุคลซึง่เดนิทางเข้ามาหรอืออกไปนอกราชอาณาจกัรต้องเดนิทางเข้ามาหรอืออกไป

ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง และเขตท่าสถานีที่ก�าหนด 

มาตรา 12 ห้ามมใิห้คนต่างด้าวประเภทต่างๆ เข้ามาในราชอาณาจกัร ซึง่รวมถงึผูท้ีไ่ม่มหีนงัสอืเดนิทางหรอื

มีหนังสือเดินทางแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตรา เป็นต้น โดย พ.ร.บ.นี้มีบทลงโทษกับผู้ที่หลบหนี

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและผู้ที่น�าพาคนเหล่านี้เข้ามาในราชอาณาจักร 

มาตรา 62 ก�าหนดให้ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 

20,000 บาท เป็นต้น นอกจากนี ้เจ้าหน้าทีร่ฐัยงัสามารถส่งบคุคลเหล่านีก้ลบัออกนอกประเทศได้ 

มาตรา 17 เปิดทางให้มีข้อยกเว้น คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

สามารถอนญุาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยูใ่นราชอาณาจกัรภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนด หรอือาจยกเว้น

ไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยจึงมีช่องทางเข้ามาอาศัยพักพิงในประเทศไทย 

เมือ่กระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบและเสนอขออนมุตัจิากคณะรฐัมนตร ีทัง้นี ้รฐับาลไทยพจิารณา

ว่า การให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยในไทยเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและชั่วคราวเท่านั้น ส่วนการ 

แก้ปญัหาระยะยาว ได้แก่ การส่งผู้ลี้ภยักลบัประเทศของตนเอง หรือส่งไปตั้งถิ่นฐานในประเทศ

ที่สามเป็นหลัก โดยประเทศไทยไม่มีนโยบายให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศ

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 69



มาเลเซียเป็นประเทศที่มีผู้ลี้ภัยมากเป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศไทย  

คาดว่ามีผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียประมาณ 130,000 คนในปี 2549 (Adnan, 2007) ส่วนใหญ่ 

เป็นผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย7 มาเลเซียไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แต่ใช้กฎหมาย  

Immigration Act 1959/63 ทีแ่บ่งชาวต่างชาตอิอกเป็น 2 กลุม่คอื ผูเ้ข้าเมอืงถกูกฎหมาย และผูเ้ข้าเมอืงผดิกฎหมาย 

ต่อมากฎหมายดังกล่าวฉบับแก้ไขในปี 2545 ได้เพิ่มบทลงโทษผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงการจับกุมคุมขัง 

การโบย และการส่งกลับ รวมทั้งลงโทษผู้ให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าว ท�าให้ NGOs ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างเกรง

การถูกลงโทษ และจ�ากัดบทบาทของตนเอง ท�าให้ UNHCR ต้องรับภาระหนัก ทั้งในด้านการคุ้มครอง การให้ความ

ช่วยเหลอื และการขึน้ทะเบียนผู้ลีภ้ยั แต่มาเลเซยีไม่ยอมรบัการขึน้ทะเบยีนดงักลา่วอย่างเป็นทางการ ในทางปฏิบัติ 

มีการผ่อนผันในเรื่องนี้สลับกับการกวดขันจับกุมผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นช่วงๆ8 โดยมาเลเซียเห็นว่าการแก้

ปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างถาวรคือการส่งไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามเป็นหลัก ต่อมาในปี 2548 มาเลเซียได้เริ่มผลักดัน

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศจ�านวนหลายแสนคน ซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัย 

จ�านวนหนึง่ ท�าให้เกดิปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนกั จนในทีส่ดุต้องอนญุาตให้ผูท้ีถ่กูผลกัดนัออกไปกลบัเข้ามาได้ 

จ�านวนหนึ่ง โดยให้ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง (Cheung, 2011)

แม้ในทางปฏบิตั ิมาเลเซยีจะมคีวามอดทนและยดืหยุน่กบัผูล้ีภ้ยัในประเทศ และผูล้ีภ้ยัส่วนหนึง่ได้อาศยัปะปน

กับชาวมาเลเซียทั่วไปในเมืองใหญ่ แต่ผู้ลี้ภัยยังประสบปัญหาด้านการคุ้มครองและการเข้าถึงบริการสาธารณะ 

ของรฐั เนือ่งจากนโยบายทีไ่ม่ชดัเจนของรฐั โดยกระทรวงสาธารณสขุของมาเลเซยีได้แถลงว่าจะให้สทิธเิข้าถงึบรกิาร

ด้านสาธารณสุขกับผู้ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR โดยคิดค่าบริการเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติ  

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรฐักลบัมไิด้ถอืปฏบิตั ินอกจากนี ้ลกูของผูล้ีภ้ยัในมาเลเซยีจ�านวนไม่น้อยไม่ได้รบั

สูติบัตรและเอกสารบุคคล ท�าให้กลายเป็นคนไร้รัฐที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐ แม้ว่ามาเลเซียจะอยู่

ในภาคีอนุสัญญาคุ้มครองสิทธิเด็กก็ตาม ลูกของผู้ลี้ภัยจึงไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนของรัฐ และส่วนหนึ่ง 

ต้องเข้าศึกษาในโรงเรียนขององค์กรการกุศลแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา (FIDH, 2008) 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ประสบปัญหาผู้ลี้ภัยไม่มาก ปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอิรัก 

อหิร่าน และปาเลสไตน์จ�านวนหนึง่ ในอดตีความขดัแย้งระหว่างรฐับาลและกองโจรแบ่งแยกดนิแดนในเกาะมนิดาเนา

ได้ก่อให้เกดิปัญหาผูล้ีภ้ยัและผูพ้ลดัถิน่จ�านวนนบัแสนคน แต่สถานการณ์ขดัแย้งได้คลีค่ลายลงมากภายหลงัการพฒันา

ประชาธปิไตยในฟิลปิปินส์และการลดบทบาททหารในทางการเมอืง ท�าให้การเจรจาสนัตภิาพมคีวามก้าวหน้าอย่างมาก  

ในบรรดาประเทศอาเซียนด้วยกัน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ก้าวหน้าในเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัยมากที่สุดในปัจจุบัน 

โดยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 และพิธีสารต่อท้าย พ.ศ. 2510 รวมทั้งออกกฎหมาย

เกี่ยวกับการให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัยด้วย นอกจากนี้ ได้มีการลงนามในข้อตกลงสามฝ่ายกับ UNHCR และ IOM เมื่อปี 

2552 เพื่อจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยที่รอการเดินทางไปประเทศที่สามส�าหรับผู้ที่ต้องการการคุ้มครองเร่งด่วน 

ซึง่ได้ด�าเนนิการแล้ว (RCOA, 2011) ซึง่ถอืได้ว่าฟิลปิปินส์เป็นตวัอย่างทีด่ขีองอาเซยีนในการพฒันาการคุม้ครองผูล้ีภ้ยั

7 ประกอบด้วยผู้ลี้ภัยจากอาเจะห์ในอินโดนีเซีย ชาวโรฮิงญา ชิน ไทยใหญ่ กะเรนนี มอญจากพม่า ชาวเนปาล ชาวศรีลังกา และ 
กลุ่มมุสลิมจากมินดาเนาในฟิลิปปินส์
8 ในปี 2548 มกีารจบักมุคมุขงัผูล้ีภ้ยัจ�านวนหนึง่ แต่ต่อมาได้มกีารปล่อยตวัผูล้ีภ้ยัหลายร้อยคนภายหลงัการร้องขอโดย UNHCR (Adnan, 
2007)
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ส�าหรับอินโดนีเซีย แม้จะเป็นประเทศใหญ่และมีผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศไม่มากนัก แต่ต้องประสบปัญหา 

ผู้พลัดถิ่นในประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งระหว่างชนพื้นเมืองตามเกาะต่างๆ จ�านวนมาก 

เนื่องจากตั้งอยู่ห่างไกลจากประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีสภาพเป็นเกาะ ท�าให้

อินโดนีเซียมีผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศไม่มากนัก ตัวเลขผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ในฐานะ 

Persons of Concern เมื่อสิ้นปี 2552 มีจ�านวน 2,571 คน ส่วนใหญ่จากตะวันออกกลาง เป็นชาวอัฟกานิสถาน 

ร้อยละ 63 ชาวอิรักร้อยละ 13 ชาวศรีลังการ้อยละ 8.5 ชาวพม่าร้อยละ 6 ชาวอิหร่านร้อยละ 3 (Taylor &  

Rafferty - Brown, 2010) ทั้งนี้ อินโดนีเซียมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 และพิธีสาร 

ต่อท้าย พ.ศ. 2510 แต่ได้แสดงเจตจ�านงทีจ่ะเข้าเป็นภาคอีนสุญัญาดงักล่าวในหลายโอกาส อย่างไรกต็าม อนิโดนเีซยี

มีกฎหมาย No. 377 of 1999 เรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศที่ให้อ�านาจประธานาธิบดีในการให้ที่พักพิง 

แก่ผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้ออกค�าสั่งส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองปี 2545 ว่าผู้ลี้ภัยจะได้รับการพิสูจน์และ 

ขึ้นทะเบียนโดย UNHCR และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองจากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น 

ความก้าวหน้าอย่างมากในเรื่องการคุ้มครองผู้ลี้ภัยส�าหรับประเทศที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 

ปี 2494 โดยผู้ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR จะได้รับหนังสือรับรองทั้งภาษาอังกฤษและบาฮาซาในฐานะ Person of 

Concern ซึ่งต้องได้รับการต่ออายุทุก 1 - 2 เดือน หากต่อมาได้รับการรับรองเป็นผู้ลี้ภัยก็จะได้รับเอกสารรับรองซึ่ง

มีอายุคราวละ 1 ปี (Taylor & Rafferty - Brown, 2010) อย่างไรก็ตาม ผู้ลี้ภัยในอินโดนีเซียไม่สามารถท�างานได้ 

และบุตรของผู้ลี้ภัยก็ไม่ได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาในอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียเห็นว่าการตั้งถิ่นฐาน 

ในประเทศที่สามเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ส�าหรับแนวทาง local integration จะใช้กับผู้พลัดถิ่น

ในประเทศเป็นหลกั โดยอนิโดนเีซยีประสบปัญหาผูพ้ลดัถิน่ในประเทศ (Internally Displaced Persons หรอื IDPs) 

จ�านวนหลายแสนคน ซึ่งแม้ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับบังกลาเทศ แม้จะเป็นประเทศในเอเชียใต้ แต่ก็เป็นประเทศที่รองรับผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่ามากเป็น

อนัดบัสองรองจากไทย (ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮงิญา) บงักลาเทศไม่ได้มกีฎหมายเฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบัผูล้ีภ้ยัแต่อย่างใด 

กฎหมายเข้าเมืองได้แก่ Passport Act of 1990 และ Foreigners Act of 1946 ก�าหนดให้ผู้เข้าเมืองโดยไม่มีวีซ่า

เป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งบทลงโทษได้แก่ถูกจับกุมคุมขังไม่เกิน 5 ปี ปรับ และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง  

แต่ในทางปฏิบัติบังกลาเทศได้ให้การคุ้มครองผู้หนีภัยการสู้รบและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้ที่พักพิงกับผู้ลี้ภัย

มาตั้งแต่ปี 2491 แต่ไม่มีนโยบายให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานในประเทศ ส่วนอินเดีย มีผู้ลี้ภัยชาวชินจากพม่าประมาณ  

60,000 คน อินเดียมีกฎหมาย Foreigners Act of 1946 ที่ให้อ�านาจรัฐบาลช่วยเหลือคุ้มครองผู้ลี้ภัย รวมทั้ง 

มีนโยบายจัดสรรที่ดินและบริการสาธารณะ และออกเอกสารการเดินทางแก่ผู้ลี้ภัยด้วยเหตุผลทางการเมืองและ

ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ แต่นโยบายดังกล่าวมุ่งไปยังผู้ลี้ภัยจากธิเบตและศรีลังกามากกว่าผู้ลี้ภัยจากพม่า  

โดยผู้ลี้ภัยจ�านวนมากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยกับ UNHCR

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 71



4. ประเด็นปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

4.1 ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า

ผู้ลี้ภัยจากพม่าได้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในไทยเป็นระลอกๆ ในอดีตชนเผ่ากะเหรี่ยง กะเรนนี ไทยใหญ่ และอื่นๆ 

จ�านวนไม่มากนักหนีภัยการสู้รบกับรัฐบาลกลางพม่าเข้ามาในไทย ภายหลังพม่าเป็นเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 

2491 และเริ่มเข้าควบคุมรัฐต่างๆ คนเหล่านี้ได้เข้ามาผสมกลมกลืนกับชุมชนไทยตามแนวชายแดน บางส่วนหนีภัย

เข้ามาชั่วคราวและเดินทางกลับภูมิล�าเนาเดิมของตนในเวลาต่อมา แต่เมื่อการสู้รบขยายขอบเขตจนผู้ลี้ภัยมีจ�านวน

มากขึ้น รัฐบาลไทยจึงอนุญาตให้มีพื้นที่พักพิงชั่วคราวในปี 2527 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อเกิดการปราบปรามกลุ่ม

นักศึกษาและปัญญาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า ปี 2531 กลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนพม่าได้หนีการ 

ปราบปรามของรัฐบาลเข้ามาในไทย โดยกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้รับความคุ้มครองโดย UNHCR และได้รับ 

ความช่วยเหลือให้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามในเวลาต่อมา ทางการไทยเรียกผู้ลี้ภัยจากพม่าว่า ‘ผู้หนีภัย

จากการสู้รบ’ 

ปัจจุบัน มีผู้ลี้ภัยจากพม่าอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งใน 4 จังหวัดของไทย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน  

ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี จ�านวนประมาณ 140,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและกะเรนนี นอกจากนี้  

ยังมีผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่พักพิง ประกอบด้วยบุคคลที่เคยอยู่ในพื้นที่พักพิงแต่ออกไปท�างานข้างนอก และ 

ผูท้ีห่นภียัเข้ามาแต่ไม่มโีอกาสเข้าถงึทีพ่กัพงิหรอืไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าไปอาศยัอยูใ่นพืน้ทีพ่กัพงิอกีราว 200,000 คน 

โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานของพม่า (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552)

ส�าหรับการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยจากพม่านั้น มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินการบ่อยครั้ง ในปี 2542 

ทางการไทยได้ตั้งคณะกรรมการจังหวัดขึ้น เพื่อก�าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง

ว่าเข้าข่ายเป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบหรือไม่ ผู้ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่นอกที่พักพิงจะถูกถือว่าเป็น 

ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และอาจถูกจับกุมคุมขังและถูกส่งกลับ ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์

ยึดสถานเอกอัครราชทูตพม่าในปี พ.ศ. 2542 และยึดโรงพยาบาลราชบุรีในปี พ.ศ. 2543 โดยกลุ่มนักศึกษาและ 

ผู้ลี้ภัยจากพม่า9 ทางการไทยได้ระงับการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยภายใต้การด�าเนินงานของคณะกรรมการจังหวัดในปี  

พ.ศ. 2544 เพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการสร้างปัญหาความมั่นคงในไทยของผู้ลี้ภัย และต้องการลด 

แรงจูงใจมิให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย 

ต่อมาเมื่อกลุ่มปัญญาชนพม่าที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR พยายามเดินขบวนประท้วงรัฐบาลพม่าในไทย  

ทางการไทยได้สัง่ให้ UNHCR ระงบัการขึน้ทะเบยีนผูล้ีภ้ยัรายใหม่จากพม่าในปี พ.ศ. 2548 ท�าให้ UNHCR หนัมาขึน้

ทะเบยีนผูล้ีภ้ยัในฐานะบคุคลในความห่วงใย (Persons of Concern หรอื POCs) ระยะเวลาหนึง่ ต่อมาทางการไทย

ได้รื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อก�าหนดสถานภาพของผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงขึ้นใหม่ สลับกับการระงับ 

การด�าเนินงานเป็นช่วงๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ท�าให้ขาดนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

9 พลิกแฟ้ม - ยึดสถานทูต - รพ.ราชบุรี ปิดฉาก...กองก�าลังติดอาวุธ. (24 พฤศจิกายน 2551). คมชัดลึก.
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4.2 ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ชาวโรฮิงญาจากทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ประมาณ 250,000 คน ได้หลบหนี

การกวาดล้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลทหารพม่าเข้าไปในบังกลาเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีชาวโรฮิงญาจ�านวนหนึ่งลี้ภัยทางเรือเข้าไปอาศัยอยู่ในมาเลเซีย โดยผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศ

จ�านวนหนึง่อาศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภ้ยั แต่ส่วนใหญ่อาศยัในทีพ่กัพงิใกล้ค่ายผูล้ีภ้ยั และจ�านวนหนึง่อาศยัปะปนกบัชมุชน

ชาวบังกลาเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่ Cox’s Bazaar District ส่วนชาวโรฮิงญาในมาเลเซียส่วนใหญ่อาศัยและ

ท�างานรับจ้างในเขตเมืองใหญ่ของมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีชาวโรฮิงญาจ�านวนไม่มากนักลี้ภัยทางเรือเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

ชาวโรฮิงญาเป็นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ (เดิมคือแคว้นอาระกัน) ในพม่า มีชาติพันธุ์ ภาษา และ

วัฒนธรรมแตกต่างจากชาวพม่าอย่างชัดเจน และมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับราชอาณาจักรพม่า 

มาตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคม โดยในปี 2327 ราชอาณาจักรพม่าได้เข้ารุกรานแคว้นอาระกันและขับไล่ชาวพื้นเมือง

จ�านวนมาก ต่อมาในยคุอาณานคิมองักฤษ (พ.ศ. 2367 - 2491) ชาวพืน้เมอืงได้ต่อต้านรฐับาลกลางบ่อยครัง้ เมือ่พม่า

ได้เอกราชจากอังกฤษ ได้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและชาวพื้นเมืองในแคว้นอาระกันเพิ่มขึ้น ต่อมา 

ในปี 2517 ได้มกีารจดัตัง้รฐัยะไข่ขึน้แทนทีแ่คว้นอาระกนั ทางรฐับาลกลางพม่าถอืว่า ชาวโรฮงิญามใิช่ประชาชนพม่า

แต่เป็นคนต่างด้าว โดยออกบัตรประจ�าตัวคนต่างด้าวให้ และในปี 2521 ทางการพม่าได้ออกปฏิบัติการที่เรียกว่า 

Nagamin (Operation Dragon King) เพื่อส�ารวจส�ามะโนประชากรและออกบัตรประจ�าตัวประชาชน โดยแยก 

คนที่ถือว่าเป็นชาวต่างด้าวออกจากพลเมืองชาวพม่า 

ปฏิบัติการดังกล่าวน�าไปสู่กระแสต่อต้านและความรุนแรง จนท�าให้ชาวโรฮิงญาราว 200,000 คนอพยพ 

ข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศ โดยองค์การสหประชาชาติได้เข้าให้ความช่วยเหลือ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย  

ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับประเทศ แต่ในปี 2525 ทางการพม่าได้แก้กฎหมายการเป็นพลเมืองพม่า 

(Myanmar Citizenship Law) แยกชาวโรฮิงญาออกจากชนกลุ่มน้อย 135 กลุ่มที่ถือเป็นพลเมืองพม่า ส่งผลให้ 

ชาวโรฮิงญากลายเป็นคนไร้สัญชาติ ภายหลังการเลือกตั้งในปี 2533 และพรรค NLD ภายใต้การน�าของอองซานซูจี

ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ทางการพม่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และออกปฏิบัติการที่เรียกว่า Pyi Thaya 

(Prosperous Country) ได้ระดมจัดตั้งกองก�าลังผสมทหาร ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง ต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง  

และอื่นๆ ปราบปรามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยอย่างหนัก จนท�าให้ชาวโรฮิงญาประมาณ 250,000 คน

อพยพลี้ภัยไปยังบังกลาเทศอีกรอบหนึ่ง และอีกราว 15,000 คนลี้ภัยไปยังมาเลเซีย 

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 73



รูปที่ 2 แผนที่ประเทศพม่า

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

ในช่วงแรก ทางการบังกลาเทศยอมรับชาวโรฮิงญาเป็นผู้ลี้ภัย เนื่องจากเป็นชาวมุสลิมที่มีความใกล้ชิดด้าน 

ภาษาและวฒันธรรมกบัตนและให้ความช่วยเหลอืร่วมกบัองค์การสหประชาชาต ิแต่ต่อมาบงักลาเทศได้เจรจากบัพม่า

เพื่อส่งกลับชาวโรฮิงญาไปยังภูมิล�าเนาเดิมเกือบทั้งหมด ยกเว้นชาวโรฮิงญาจ�านวน 28,000 คนที่ยังอาศัยอยู่ในค่าย 

ผู้ลี้ภัย 2 แห่งที่ Nayapura และ Kutupalong และยุติการยอมรับสถานะผู้ลี้ภัยแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางปี 

2535 เป็นต้นมา ท�าให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ราว 200,000 คนไม่สามารถอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยได้ ส�าหรับผู้ลี้ภัยในศูนย์ฯ 

จะได้รบัความช่วยเหลอืเป็นคปูองอาหาร ซึง่ต่อมา UNHCR ออกบตัรประจ�าตวัเป็นรายบคุคล ทางการบงักลาเทศไม่

อนุญาตให้ผู้ลี้ภัยออกไปนอกศูนย์ฯ ไม่อนุญาตให้ท�างาน และไม่ต้องการให้ตั้งถิ่นฐานในประเทศ เนื่องจากปัญหา

ความหนาแน่นของประชากรและปัญหาสิง่แวดล้อมในบงักลาเทศเอง แต่ในทางปฏบิตั ิผูล้ีภ้ยัในศนูย์ฯ จ�านวนไม่น้อย

ได้เลด็ลอดออกไปท�างานในหมูบ้่านใกล้เคยีง ส่วนผูล้ีภ้ยัทีอ่าศยัอยูน่อกศนูย์ฯ จ�านวนประมาณ 200,000 คนได้อาศยั

ใกล้ชิดปะปนกับชาวบังกลาเทศมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ จนเกิดการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการของคนเหล่านี้ 

ในพื้นที่จิตตะกอง (de facto integration) โดยอาศัยความใกล้ชิดด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน 

เนื่องจากผู้ลี้ภัยนอกศูนย์ฯ ไม่ได้รับการยอมรับสถานภาพผู้ลี้ภัยจากทางการบังกลาเทศ ท�าให้มีการตรวจค้น 

จับกุมและผลักดันคนเหล่านี้ออกนอกประเทศในหลายโอกาส เช่น ในช่วงปลายปี 2552 และต้นปี 2553 ด้วยเหตุนี้ 

ผู ้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่อาศัยอยู่นอกศูนย์ฯ จึงอยู ่ในสถานะเป็นคนไร้รัฐ ไม่สามารถกลับประเทศพม่าในฐานะ 

พลเมืองพม่าได้ และไม่ได้รับการยอมรับสถานภาพผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศ (Cheung, 2011)
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ส�าหรบัชาวโรฮงิญาจ�านวน 15,000 คนทีอ่พยพไปยงัมาเลเซยีในช่วงต้นทศวรรษ 1990 นัน้ ได้รบัการคุม้ครอง

จากทางการมาเลเซียโดยอนุญาตให้ UNHCR และ Malaysian Red Crescent Society ให้การช่วยเหลือ  

อกีทัง้ทางการมาเลเซยีได้วางเฉยต่อการเข้าสูต่ลาดแรงงานของคนเหล่านี ้เนือ่งจากภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศ 

รวมทั้งอนุญาตให้คนเหล่านี้เข้าถึงบริการด้านธารณสุขและการศึกษาได้ จนเกิด de facto integration ของ 

คนเหล่านี้ภายใต้บริบทสังคมพหุลักษณ์ของมาเลเซีย ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีตลาดแรงงาน 

ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และสลังงอร์

อย่างไรก็ตาม นโยบายต่อผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาของมาเลเซียได้เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปี 2545 ภายหลัง 

การแก้กฎหมายเข้าเมือง (Immigration Act) โดยมีการเพิ่มโทษผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย นโยบายดังกล่าวน�าไปสู่ 

การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวออกนอกประเทศจ�านวนมากถึง 300,000 คนในปี 2545 และอีกราว  

400,000 คนในปี 2548 ซึ่งรวมถึงชาวโรฮิงญาด้วย แต่มาตรการดังกล่าวท�าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

อย่างหนักในมาเลเซีย จนต้องผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวลง และอนุญาตให้ชาวโรฮิงญาที่ยังอาศัยอยู่ในมาเลเซีย

สามารถอยู่ได้อย่างถูกกฎหมายและท�างานได้ รวมถึงให้เด็กชาวโรฮิงญามีโอกาสเข้ารับการศึกษาได้ โดยทางการ

มาเลเซยีได้มอบให้หน่วยงานระดบัท้องถิน่ด�าเนนิการในเรือ่งนี ้แต่ต่อมาได้เกดิปัญหาคอรปัชัน่ขึน้โดยมกีารสวมสทิธิ

การขอใบอนุญาตการอยู่อาศัย (residence permits) ให้กับแรงงานต่างด้าวอื่นที่มิใช่ชาวโรฮิงญา น�าไปสู่การระงับ

การออกใบอนุญาตดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2549 กระนั้นก็ตาม ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในบังกลาเทศจ�านวนหนึ่งยังคง

มุง่หน้ามายงัมาเลเซยีในลกัษณะของผูล้ีภ้ยัทางเรอืเพือ่หวงัทีจ่ะตัง้ถิน่ฐานในประเทศนี ้ในปี 2554 ผูล้ีภ้ยัชาวโรฮงิญา

ที่อาศัยในมาเลเซียได้เพิ่มจ�านวนเป็น 20,000 คน แต่ทางการมาเลเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะออก residence permits 

รอบใหม่ให้กับชาวโรฮิงญาแต่อย่างใด (Cheung, 2011)

4.3 ผู้ลี้ภัยชาวขแมร์กรอม (เขมรล่าง)

ชาวขแมร์กรอม10เป็นกลุ่มชนเชื้อสายเขมรที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของเวียดนามบริเวณปากแม่น�า้โขง และทาง

ภาคตะวันออกของกัมพูชาที่ติดต่อกับเวียดนาม ขแมร์กรอมเป็นชาวพุทธนิกายเถรวาทที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี 

และภาษาคล้ายคลึงกับชาวกัมพูชา ทางการเวียดนามประเมินว่ามีชาวขแมร์กรอมที่อาศัยอยู่ในเวียดนามประมาณ

หนึ่งล้านคน ส่วนทางการกัมพูชาประเมินว่ามีชาวขแมร์กรอมอาศัยอยู่ในกัมพูชาประมาณ 82,000 คน แต่คาดว่า

ตวัเลขทีแ่ท้จรงิจะสงูกว่านีม้าก (CCHR, 2011) ชาวขแมร์กรอมสบืเชือ้สายมาจากอาณาจกัรขอมทีเ่คยปกครองพืน้ที่

ภาคใต้ของเวยีดนามในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่9 - 17 ก่อนทีเ่วยีดนามจะแผ่อ�านาจเข้ามาในพืน้ทีแ่ถบนีใ้นครสิต์ศตวรรษ

ที่ 17 ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองอินโดจีน ดินแดนซึ่งชาวขแมร์กรอมอาศัยอยู่ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

โคชินไชน่าของฝรั่งเศส โดยในช่วงแรกฝรั่งเศสยอมรับเขตปกครองของชาวขแมร์กรอมตามที่กัมพูชาเรียกร้อง  

แต่ในปี 2492 ฝรั่งเศสได้ผนวกจังหวัดต่างๆ ที่ขแมร์กรอมอาศัยอยู่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนาม เมื่อเวียดนาม 

ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ชาวขแมร์กรอมก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเองอย่างเหนียวแน่น ทั้งด้านภาษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

10 เขมรกรอม เป็นค�าเรียกของชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เรียกกลุ่มชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์กรอมหรือ 
เขมรล่าง แต่ชาวเขมรเรียกชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามว่า ขแมร์กรอม

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 75



รูปที่ 3 ชุมชนชาวขแมร์กรอมในเวียดนาม

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

ในยุคสงครามเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามใต้ได้ใช้นโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (assimilation) ให้ 

ชาวขแมร์กรอมเป็นส่วนหนึง่ของเวยีดนาม โดยออกประกาศให้ชาวขแมร์กรอมเป็นชาวเวยีดนามทีส่บืเชือ้สายมาจาก

เขมร แต่พยายามจ�ากดัการเรยีนการสอนทีใ่ช้ภาษาเขมร และผลกัดนัให้ชาวขแมร์กรอมเข้าศกึษาในระบบการศกึษา

ของเวียดนาม นอกจากนี้ ยังต่อต้านพุทธศาสนาในแบบของชาวขแมร์กรอม ทั้งในรูปของการจ�ากัดการใช้ที่ดิน  

และสิทธิอื่นๆ ต่อมาเมื่อสหรัฐฯ ท�าสงครามกับเวียดนามเหนือ มีการระดมกองก�าลังชาวเวียดนามรวมถึง 

ชาวขแมร์กรอมต่อสู้กับกองก�าลังเวียดกง เมื่อเวียดนามรวมประเทศได้ในปี 2518 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถือว่า

ชาวขแมร์กรอมเป็นศัตรู และพยายามให้ชาวเวียดนามเข้าครอบครองที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ที่ชาวขแมร์กรอมอาศัยอยู่

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในอินโดจีนส่งผลกระทบโดยตรงกับชาวขแมร์กรอม เมื่อเขมรแดงครอง

อ�านาจในกัมพูชาช่วงปี 2518 - 2521 ผู้น�าเขมรแดงเชื่อว่าชาวขแมร์กรอมเป็นบุคคลที่มีร่างกายเป็นเขมรแต่มีจิตใจ

เป็นเวยีดนาม จงึได้พยายามกลนืชนกลุม่น้อยให้เป็นคนเขมรทีม่วีฒันธรรมแบบเขมรภาคกลาง น�าไปสูก่ารกวาดล้าง

ชาวขแมร์กรอมจ�านวนมาก เช่นทีจ่งัหวดัโพสตั (Pursat) เมือ่เวยีดนามเข้าล้มล้างระบบการปกครองของเขมรแดงใน

ปี 2522 ได้เกณฑ์ชาวขแมร์กรอมจ�านวนมากเข้าสูร้บกบักมัพชูา เมือ่สงครามสิน้สดุและชาวขแมร์กรอมเดนิทางกลบั

เวยีดนามกพ็บว่าทีน่าจ�านวนมากได้ถกูยดึครองโดยชาวเวยีดนามแล้ว ด้วยเหตนุีช้าวขแมร์กรอมจ�านวนมากจงึถกูลด

สถานภาพจากชาวนามาเป็นแรงงานรับจ้าง และระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้ถูกท�าลายลง กลายเป็น 

คนกลุ่มน้อยที่อยู่ชายขอบของสังคมและไม่สามารถหันไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลใดได้ โดยทางการเวียดนาม

เห็นว่าชาวขแมร์กรอมเป็นคนเขมรที่ต ่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ส่วนทางการกัมพูชาก็ปักใจว่า 

ชาวขแมร์กรอมเป็นสปายของเวียดนาม

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย76



ปัจจุบัน ชาวขแมร์กรอมยังคงประสบปัญหาการละเมิดสิทธิหลายประการ ทั้งด้านการศึกษา ประเพณีปฏิบัติ 

และเสรภีาพทางศาสนา ในด้านการศกึษานัน้ ทางการเวยีดนามได้สัง่ปิดโรงเรยีนทัง้หมดทีส่อนภาษาเขมร แต่อนญุาต

ให้มกีารสอนภาษาเขมรโดยพระในวดัได้ในขอบเขตทีจ่�ากดั ส่วนเดก็ชาวขแมร์กรอมทีเ่ข้าโรงเรยีนเวยีดนามกไ็ม่เข้าใจ

ภาษาเวยีดนามและต้องออกจากโรงเรยีนถงึประมาณครึง่หนึง่ ในด้านศาสนาและวฒันธรรม ทางการเวยีดนามได้ห้าม

การแต่งกายพืน้เมอืงของชาวขแมร์กรอม เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นการกระท�าทีแ่บ่งแยก และจ�ากดักจิกรรมด้านวฒันธรรม

ต่างๆ นอกจากนี้ มีการจับกุมและด�าเนินคดีพระชาวขแมร์กรอมที่พกพาต�าราภาษาเขมร หรือเดินทางโดยไม่ขอ

อนญุาตล่วงหน้าจากทางการ การละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานดงักล่าวท�าให้ชาวขแมร์กรอมส่วนหนึง่อพยพเข้ามายงักมัพชูา 

เนื่องจากชาวขแมร์กรอมยังรู้สึกผูกพันกับสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชา ด้วยเหตุนี้ เจ้านโรดมสีหนุของกัมพูชาจึงได้

ประกาศในปี 2535 ว่า ชาวขแมร์กรอมที่เกิดในเวียดนามและอาศัยในดินแดนของกัมพูชาควรได้รับสิทธิในฐานะ

พลเมอืงกมัพชูา ต่อมา UNHCR ได้รบัแจ้งจากทางการกมัพชูาในปี 2548 ว่า กมัพชูาถอืว่าชาวขแมร์กรอมเป็นพลเมอืง

กัมพูชาและสามารถเดินทางเข้าออกกัมพูชาได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ทั้งยังประกาศว่าชาวขแมร์กรอมในกัมพูชาจะได้รับ

สิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับพลเมืองชาวกัมพูชา 

แม้กัมพูชาจะถือว่าชาวขแมร์กรอมเป็นพลเมืองของกัมพูชา แต่ในทางปฏิบัติชาวขแมร์กรอมจ�านวนมาก 

กลับไม่ได้รับการออกบัตรประจ�าตัวประชาชน ด้วยเหตุผลว่าไม่มีภูมิล�าเนาที่แน่นอนในกัมพูชา อีกทั้งถูกหาว่าเป็น

ชาวเวียดนาม เนื่องจากเกิดในเวียดนามและมีชื่อเป็นภาษาเวียดนาม ท�าให้ชาวขแมร์กรอมจ�านวนมากไม่ได้รับสิทธิ

ต่างๆ อาทิ การศึกษา การจ้างงาน การถือครองที่ดิน บางส่วนหาทางออกโดยการเปลี่ยนชื่อสกุลเป็นภาษาเขมรและ

แจ้งว่าตนเกิดในกัมพูชา ซึ่งเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีชาวขแมร์กรอมบางส่วนอพยพออกจาก

เวียดนามเพื่อขอลี้ภัยในประเทศไทย แต่ UNHCR ปฏิเสธการขอลี้ภัยดังกล่าว เนื่องจากถือว่าคนเหล่านี้เป็นพลเมือง

กัมพูชา ซึ่งสามารถหนีภัยคุกคามจากเวียดนามเข้ามาอาศัยในกัมพูชาได้อยู่แล้ว คนเหล่านี้จึงถูกทางการไทย 

ส่งกลับไปยังกัมพูชา แต่บุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถขอแปลงสัญชาติเป็นชาวกัมพูชาก็ได้ข้ามพรมแดนกลับ 

มายังไทยอีก และผันตัวเองเป็นแรงงานข้ามชาติในที่สุด (CCHR, 2011)

5. สรุปและข้อเสนอแนะ

ปัญหาผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปัญหาระหว่างประเทศที่เกี่ยวพันกับปัญหาภายในของ

บางประเทศในภูมิภาค ที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ แม้ปัญหาดังกล่าวจะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน

หลายปีและหลายประเทศต้องรับภาระดูแลผู้ลี้ภัยจ�านวนมาก แต่ความร่วมมือระดับภูมิภาคในการแก้ไขปัญหา 

ผูอ้พยพเรือ้รงัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้กลบัเป็นสิง่ทีถ่กูมองข้าม ทัง้ๆ ทีป่ระเทศในภมูภิาคนีเ้คยประสบความส�าเรจ็

ในการแก้ไขปัญหาผูอ้พยพลีภ้ยัจากอนิโดจนีร่วมกนัมาก่อนเมือ่สบิกว่าปีทีผ่่านมานีเ้อง โดยแผนปฏบิตักิารแก้ไขปัญหา

ผู้ลี้ภัยจากอินโดจีน (Comprehensive Plan of Action for Indochinese Refugees หรือ CPA) ได้แก้ปัญหา 

ผู้ลี้ภัยจากอินโดจีนจ�านวนหลายแสนคน 

แนวทางการแก้ปัญหาของ CPA ในอดตี มพีืน้ฐานอยูบ่นการรบัผูล้ีภ้ยัไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศทีส่าม ควบคูก่บั

การช่วยเหลือในการส่งกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ พร้อมกับการให้ความช่วยเหลือในการตั้งถิ่นฐานอย่าง

ปลอดภัย ท�าให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ยังคงยึดแนวทางดังกล่าวอย่างเหนียวแน่นในการแก้ไข

ปัญหาผูล้ีภ้ยัในปัจจบุนั แต่ด้วยเงือ่นไขของการเมอืงระหว่างประเทศทีแ่ตกต่างไปอนัเนือ่งมาจากการยตุสิงครามเยน็ 

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 77



อีกทั้งปัญหาผู้อพยพลี้ภัยในภูมิภาคอื่น เช่น เอเชียกลาง ยุโรปตะวันออก ทวีจ�านวนมากขึ้น ท�าให้ประเทศที่สาม 

ไม่พร้อมทีจ่ะรบัผูล้ีภ้ยัจ�านวนนบัแสนคนจากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ไปตัง้ถิน่ฐานในประเทศตนดงัเช่นในอดตี ท�าให้

แนวทางการแก้ปัญหาแบบ CPA ไม่สามารถเกดิขึน้ได้ ปัญหาผูล้ีภ้ยัปัจจบุนัจงึกลายเป็นปัญหาเรือ้รงั และจ�าเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนมุมมองในการแก้ไขปัญหาให้ยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมเพื่อคลี่คลายปัญหา ดังข้อพิจารณาต่อไปนี้

5.1 พัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอย่างจริงจัง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง ประเทศที่สาม องค์การระหว่างประเทศ 

และองค์กรพัฒนาเอกชน จนน�าไปสู่การแบ่งเบาภาระ และพัฒนาหลักเกณฑ์ ระบบกฎหมาย กลไก และขีดความ

สามารถของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในระดับภูมิภาค โดยไม่ต้องติดยึดแนวทางการส่ง

ผูล้ีภ้ยักลบัหรอืการตัง้ถิน่ฐานในประเทศตะวนัตกเท่านัน้ แต่อาจเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของภมูภิาคอืน่ เช่น แอฟรกิา 

และละตนิอเมรกิา ทีป่ระสบปัญหาผูล้ีภ้ยัและสามารถพฒันาความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาผูอ้พยพลีภ้ยัจนคลีค่ลาย

ลงได้ด้วยความยืดหยุ่น 

ที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกในการหารือ  

Bali Regional Ministerial Conference on People, Smuggling, Trafficking in Persons and Related  

Transnational Crime หรือเรียกย่อๆ ว่า Bali Process ซึ่งเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ อาชญากรรม

ข้ามชาต ิแรงงานข้ามชาต ิปัญหาผูอ้พยพ และปัญหาความมัน่คงระหว่างประเทศ ทีเ่ริม่ขึน้ในปี 2545 โดยมปีระเทศ

ต่างๆ กว่า 30 ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม จนมีการตั้งกลไกชั่วคราวขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทาง 

ความร่วมมือเพื่อลดปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ

สมาชิก แต่ที่ผ่านมา การเจรจายังขาดกรอบความร่วมมือที่ชัดเจน ตลอดจนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม Bali Process Steering Group เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ที่นครบริสเบน 

ได้มีการพิจารณากรอบความร่วมมือ (Regional Cooperation Framework) ที่ไม่ผูกมัด (non - binding) ตาม 

ข้อเสนอของ UNHCR ซึง่อาจน�าไปสูแ่นวทางความร่วมมอืทีเ่ป็นรปูธรรมในเรือ่งการจดัการปัญหาผูล้ีภ้ยั โดยทีป่ระชมุ

ได้เสนอให้มกีารจดัตัง้ Regional Support Office (RSO) เพือ่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมอืในการแลกเปลีย่น

ข้อมลูระหว่างประเทศ และพฒันาขดีความสามารถของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของ Bali Process นอกจากนี ้ได้มกีาร

หารือแนวทางความร่วมมือตามข้อเสนอของการประชุม Workshop on Regional Cooperation and Irregular 

Migration ที่กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเสนอให้มีความร่วมมือในเรื่องกระบวนการจัดการ

ผู้ลี้ภัย การแบ่งเบาภาระร่วมกันของประเทศต่างๆ ความร่วมมือในการส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศและการตั้งถิ่นฐาน11 

เป็นต้น ซึ่งคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาอีกไม่ต�่ากว่า 2 - 3 ปี ก่อนที่จะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  

แต่นับว่าเป็นพัฒนาการที่ส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคในอนาคต

11 Bali Process Steering Group on the Operationalisation of the Regional Cooperation Framework in the Asia Pacific 
Region, October 2011
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ในกรณีของแอฟริกา องค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization for African Unity หรือ OAU) ได้ร่วมมือกัน

ภายใต้ Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa ค.ศ. 1969 ซึ่งยึด

แนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 เป็นพื้นฐาน และขยายขอบเขตความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที่ของประเทศต้นทางและประเทศแรกรับในการแบ่งเบาภาระและการส่งกลับผู้ลี้ภัยโดย

ปลอดภยั นอกจากนี ้อนสุญัญาของ OAU ดงักล่าวยงัน�าไปสูก่ารออกกฎหมายเกีย่วกบัการคุม้ครองผูล้ีภ้ยัทีส่อดคล้อง

กันระหว่างประเทศสมาชิกหลายประเทศ เช่น มาลาวี ไนจีเรีย กาน่า ไลบีเรีย เป็นต้น จนท�าให้ OAU Convention 

ได้รับการยกย่องว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ยืดหยุ่นและให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่ดีที่สุดฉบับหนึ่ง 

ส่วนภูมิภาคละตินอเมริกาก็ได้รับรอง Cartagena Declaration on Refugees ในปี 2527 โดยน�าอนุสัญญา

ว่าด้วยสถานภาพผูล้ีภ้ยัปี 2494 มาเป็นพืน้ฐานเช่นกนั และขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากขึน้ อกีทัง้เสรมิสร้างความ

ร่วมมือในการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปรับปรุงกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยใน

ประเทศสมาชิก การก�าหนดมาตรฐานขั้นต�า่ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ลี้ภัย การสนับสนุนให้ประเทศในภูมิภาคให้

สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยปี 2494 จนส่งผลให้ประเทศในละตินอเมริกาส่วนใหญ่ให้สัตยาบันกับ 

อนุสัญญาฯ ดังกล่าวแล้วในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2547 ประเทศในละตินอเมริกาได้ฉลองการครบรอบ 20 ปี 

ของ Cartegena Declaration และได้ออกค�าประกาศและแผนปฏบิตักิารเพือ่คุม้ครองผูล้ีภ้ยั (Mexico Declaration 

and Plan of Action to Strengthen International Protection of Refugees in Latin America) เพิ่มเติม  

ซึ่งช่วยพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัย ริเริ่มโครงการ Solidarity Cities Program เพื่อให้เกิด 

การพึ่งพาตนเองมากขึ้น รวมถึง local integration ของผู้ลี้ภัยในชุมชนประเทศแรกรับ เช่น การเปิดโอกาส 

การจ้างงานให้กบัผูล้ีภ้ยั การพฒันาระบบไมโครเครดติ จดัท�าโครงการ Borders of Solidarity Program เพือ่พฒันา

ชุมชนชายแดน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้กับผู ้ลี้ภัยและชุมชนตามแนวชายแดน  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Solidarity Resettlement Program ให้ประเทศในภูมิภาครับผู้ลี้ภัยจากประเทศแรกรับ

ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศตนโดยความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระบางประเทศ  

โดยเฉพาะเอกวาดอร์และคอสตาริกาที่ต้องรับผู้ลี้ภัยจากโคลัมเบีย โดยอาร์เจนตินาและอุรุกวัยได้เข้าร่วมโครงการ 

ดังกล่าว เป็นต้น (RCOA, 2011) 

จากประสบการณ์ขององค์การเอกภาพแอฟริกาและละตินอเมริกา ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยแก้ไขปัญหา 

ที่ส่งผลกระทบในหลายประเทศ การหารือในระดับภูมิภาคช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายขอบเขตความร่วมมือ 

ให้กว้างขวางขึ้นจนพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้ลี้ภัย  

อันเป็นแนวคิดสากลในเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ลี้ภัย (rights - based framework of protection) มากกว่า

ที่จะยึดติดกับแนวคิดในเรื่องปัญหาความมั่นคงของผู้ลี้ภัย และมุ่งจัดการปัญหาโดยใช้กรอบแนวคิดแบบควบคุม 

การเข้าเมืองของคนต่างด้าว (migration - control oriented approach) ซึ่งจะน�าไปสู่วงจรการจับกุมคุมขังและ 

ส่งกลับผู้ลี้ภัย แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยได้ เนื่องจากไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ควรให้ความส�าคัญกับปัญหาผู้ลี้ภัยในเวทีความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคมากขึ้น แต่มิใช่จากมุมมองที่ว่าผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นคุกคามต่อความมั่นคงเท่านั้น แต่ควรพิจารณาในแง่ 

การคุม้ครองผูล้ีภ้ยัและขยายความร่วมมอืระดบัภมูภิาคเพือ่การแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนืด้วย โดยนอกจากการเข้าร่วม

ใน Bali Process แล้ว ควรมีการสร้างกลไกความร่วมมือในกรอบอาเซียนควบคู่กันด้วย เนื่องจาก Bali Process 

เป็นกรอบใหญ่และมีจ�านวนสมาชิกมาก ท�าให้การเจรจาซับซ้อนกว่าการเจรจาระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกัน  

สถานการณ์และท่าทีของรัฐแรกรับต่อปัญหาผู้ลี้ภัยแบบยืดเยื้อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 79



โดยในชัน้แรกจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกนัในระดบัภมูภิาค และพฒันาแนวทางร่วมในการจดัการปัญหาผูล้ีภ้ยั 

นบัตัง้แต่ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัแิละขึน้ทะเบยีนผูล้ีภ้ยัตามแนวทางสากล การก�าหนดแนวทางการคุม้ครอง

ดูแลผู้แสวงหาการลี้ภัยและผู้ลี้ภัยในประเทศต่างๆ ให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดปัญหาการเคลื่อนย้ายจากประเทศแรกรับ

ไปยงัอกีประเทศหนึง่ซึง่มมีาตรฐานการคุม้ครองสงูกว่า (secondary movement) การจดัท�าระบบฐานข้อมลูผูล้ีภ้ยั

และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมระหว่างประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง  

และประเทศที่สาม โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยเป็นหลัก 

ทั้งนี้ อาจไม่จ�าเป็นต้องมีความตกลงที่เป็นการผูกมัดในช่วงแรก แต่เปิดเวทีให้มีการปรึกษาหารือและพัฒนา

ความร่วมมอืให้มากขึน้ตามล�าดบั จนเกดิกลไกในการแก้ไขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้กว่าการแก้ปัญหาของแต่ละ

ประเทศโดยล�าพัง การพัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาคทั้งหมดนี้คงต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าจะบรรลุ 

เป้าหมายได้

5.2 ต้องพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยที่ยืดหยุ่นและเป็นสากลมากขึ้น 

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย ต้องพัฒนารูปแบบผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็น 

การส่งผู้ลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม การช่วยให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจ และการอนุญาต 

ให้เกิด local integration ในบางระดับ จากปัจจุบันที่ประเทศไทยปฏิเสธแนวทาง local integration อย่างสิ้นเชิง 

เนื่องจากมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ที่พักพิงชั่วคราวและต้องการส่งกลับผู้ลี้ภัยเมื่อสถานการณ์ในพม่าเอื้ออ�านวย 

แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วผู้ลี้ภัยจ�านวนหนึ่งไม่สามารถเดินทางกลับประเทศพม่าได้ เนื่องจากเป็นผู้ลี้ภัยรุ่นที่สองหรือ 

สามที่เกิดในประเทศไทย ไร้สัญชาติพม่า และขาดความผูกพันกับภูมิล�าเนาดั้งเดิมของครอบครัว 

นอกจากนี ้ผูล้ีภ้ยัทีเ่ดนิทางมาอยูท่ีศ่นูย์พกัพงิตัง้แต่วยัเยาว์ กไ็ด้พฒันาเครอืข่ายทางสงัคมและวถิชีวีติทีผ่กูพนั

กบัชมุชนบรเิวณชายแดน บางครอบครวัอาจมญีาตพิีน้่องหรอืคนใกล้ชดิทีอ่ยูน่อกศนูย์ โดยอาจเป็นแรงงานข้ามชาติ 

หรือใช้ชีวิตเป็นคนต่างด้าวที่ถือบัตรสีในหมู่บ้านตามจังหวัดชายแดน จนเกิด de facto integration ในทางปฏิบัติ 

นอกจากนี้ บางครอบครัวก็อาจมีสมาชิกไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม ท�าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสมาชิก

ครอบครัวในต่างประเทศ ในไทย และในพม่าจนเกิดปรากฏการณ์ที่ Van Hear (2006) เรียกว่า ‘ครัวเรือนข้ามชาติ’ 

(transnational household) โดยผู้ลี้ภัยและสมาชิกของครอบครัวที่มาเป็นแรงงานข้ามชาติในไทยท�าหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางการติดต่อ และส่งผ่านความช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครัวในประเทศที่สามกับญาติพี่น้องในประเทศ

ต้นทาง 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ผูกพันกับภูมิล�าเนาเดิมในพม่าและบางคนที่ได้สร้างเครือข่ายทางสังคม 

ในไทยมานานหลายปีคงไม่เลือกเดินทางกลับประเทศพม่าโดยสมัครใจ แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะคลี่คลาย 

ลงในอนาคต ดังนั้น ไทยจึงควรใช้แนวทางการผ่อนคลายกฎระเบียบบางประการเพื่อให้เกิด local integration  

ในบางระดับแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น จัดสรรที่ดินบางส่วนให้ผู้ลี้ภัยท�าการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองและสร้างรายได้  

ร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาจจ้างผู้ลี้ภัยในลักษณะ outsourcing เพื่อสร้างรายได้และ

ทักษะในการยังชีพในอนาคต สนับสนุนการจัดท�าหลักสูตรการศึกษาที่ได้มาตรฐานจากทางการไทยและพม่า เพื่อให้

ผู้ลี้ภัยสามารถเข้าสู่สังคมและประกอบอาชีพในประเทศหนึ่งประเทศใดได้ในอนาคต ศึกษาความเป็นไปได้ในการ

อนญุาตให้ผูล้ีภ้ยับางส่วนสามารถอาศยัและท�างานในไทยได้ระยะยาว เช่น ลกูของผูล้ีภ้ยัทีเ่ป็นบคุคลไร้สญัชาต ิเป็นต้น 
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หลายประเทศได้น�าแนวทาง local integration มาใช้กับผู้ลี้ภัยส่วนน้อยที่ไม่เดินทางกลับภูมิล�าเนาเดิม 

ภายหลังการปิดศูนย์ผู้อพยพ เช่น การอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยจากอิเรียนจายาของอินโดนีเซียตั้งถิ่นฐานและท�างาน 

ในปาปัวนิวกินีภายหลังการปิดศูนย์ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนแล้ว เป็นต้น ประเทศหนึ่งที่ได้รับการชื่นชมในการ 

แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยด้วยแนวทาง local integration คือเม็กซิโก ซึ่งประสบปัญหาผู้ลี้ภัยจากกัวเตมาลา โดยเม็กซิโก 

ได้ให้สัญชาติกับลูกของผู้ลี้ภัยที่เกิดในเม็กซิโก นอกจากนี้ยังจัดสรรที่ดินและไมโครเครดิตให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถ 

พึง่ตนเองได้ทางเศรษฐกจิ ส่วนแซมเบยีและอกูนัดาอนญุาตให้ผูล้ีภ้ยัท�าการเกษตร เพือ่หารายได้และเกดิความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกจิกบัชมุชนท้องถิน่ขึน้ ทีส่�าคญักค็อื ทัง้สามประเทศได้สร้างกลไกการมส่ีวนร่วมของผูล้ีภ้ยั ชมุชนท้องถิน่ 

ภาครฐั และองค์กรพฒันาเอกชนในการพฒันารปูแบบ local integration เช่น ในแซมเบยีมกีารจดัตัง้คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 22 แห่ง มีตัวแทนของผู้ลี้ภัยและผู้แทนชุมชนในการก�าหนดและบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน

ต่างๆ ส่วนอูกันดาได้ออกกฎหมายปกครองท้องถิ่นที่ก�าหนดให้จัดตั้ง Refugee Welfare Councils เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ลี้ภัยในประเทศ เป็นต้น

5.3 การส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศโดยสมัครใจในอนาคต

อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองที่เอื้ออ�านวย สถานการณ์ทางการเมืองในพม่าในปี 2555 มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ภายหลัง พล.อ.เต็ง เส่ง ประธานาธิบดีพม่าด�าเนินนโยบายปฏิรูปทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ เพื่อเตรียมตัวเป็นประธานอาเซียนในปี 2557 อีกทั้งมีการเจรจาหยุดยิงกับกองก�าลังกะเหรี่ยง ไทยใหญ่ 

และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในช่วงต้นปี 2555 ท�าให้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ 

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทยให้เดินทางกลับภูมิล�าเนาเดิมโดยสมัครใจด้วยความปลอดภัยในอนาคต ดังนั้น 

ไทยและประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ รวมถงึประเทศทีส่าม และองค์การระหว่างประเทศต่างๆ จงึควร

แสวงหาลู่ทางในการสร้างกระบวนการและเงื่อนไขให้เกิดการเดินทางกลับของผู้ลี้ภัยโดยสมัครใจ เมื่อสันติภาพ 

กลับคืนสู่พม่าอย่างแท้จริง โดยต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัย การท�ามาหาเลี้ยงชีพของผู้ลี้ภัย และการตั้งถิ่นฐาน 

ในภูมิล�าเนาเดิม (re - integration) ซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ  

ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ การจ้างงาน เป็นต้น เงื่อนไขทางการเมืองอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ลี้ภัยเดินทางกลับภูมิล�าเนาของตน เนื่องจากหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากถิ่นฐานเดิม 

ในลักษณะบ้านแตกสาแหรกขาด ชุมชนดั้งเดิมแตกสลายลง 

ดังนั้น re - integration จึงเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องใช้เวลา 

โดย Long (2011) เห็นว่า การจัดการปัญหาเรื่องการข่มเหงรังแก (persecution) และการแก้ปัญหาความยากจน 

(poverty) เป็นเงือ่นไขส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของการเดนิทางกลบัของผูล้ีภ้ยั ดงันัน้ แนวทางการส่งผูล้ีภ้ยักลบัประเทศ

จงึเป็นความพยายามร่วมกนัทัง้ในประเทศต้นทางและปลายทาง ในชัน้นี ้ประเทศไทยควรมยีทุธศาสตร์เชงิรกุในการ

ร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ และกบัรฐับาลพม่า เพือ่พฒันาชมุชนต่างๆ ในรฐัชายแดนของพม่าเพือ่สร้างเงือ่นไขและแรง

จงูใจให้ผูล้ีภ้ยัทีป่ระสงค์จะกลบัคนืภมูลิ�าเนาเดมิของตนเลอืกแนวทางนีใ้นอนาคต อย่างไรกต็าม ส�าหรบัปัญหาบคุคล

ไร้สัญชาติ เช่น กรณีชาวโรฮิงญานั้น การส่งกลับภูมิล�าเนาเดิมคงไม่ใช่ทางออกที่เป็นไปได้ จนกว่าจะมีการแก้ไข

กฎหมายพม่าให้ยอมรับคนเหล่านี้เป็นพลเมืองที่มีสิทธิเท่าเทียมกับชาวพม่า ทางออกที่เหลืออยู่คือการตั้งถิ่นฐาน 

ในประเทศที่สามควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานในประเทศแรกรับ โดยประชาคมระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องช่วยเหลือ

ประเทศต่างๆ ซึ่งให้ที่พักพิงและโอกาสในการตั้งถิ่นฐานของคนเหล่านี้
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5.4 การย้ายถิ่นในปัจจุบันมีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นแบบผสมผสาน (mixed migration flows) 

มากขึ้น 

ผู้ลี้ภัยซึ่งหนีภัยสงครามบางส่วนได้กลายมาเป็นแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองใน

สถานภาพผู้ลี้ภัย เช่น กลุ่มชาวโรฮิงญาในไทยและมาเลเซีย ชาวขแมร์กรอมในไทย ชาวไทยใหญ่จากรัฐฉานที่อพยพ

เข้ามาในไทย จากการศกึษาของ IRC พบว่ากว่าครึง่หนึง่ของคนต่างด้าวทีอ่าศยัและท�างานในเชยีงใหม่และแม่ฮ่องสอน

เป็นผู้หลบหนีภัยสงครามจากพม่า (RCOA, 2011) ดังนั้น ประเด็นปัญหาเรื่องผู้ลี้ภัยจึงเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่อง

แรงงานข้ามชาติ แม้ในทางกฎหมายบุคคลทั้งสองกลุ่มจะมีสถานภาพแตกต่างกันก็ตาม 

ด้วยเหตนุี ้ความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหาผูล้ีภ้ยัทีเ่รือ้รงัมานาน จงึอาจมส่ีวนช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติ

ผดิกฎหมายได้ด้วย การเคลือ่นไหวถ่ายเทสถานภาพระหว่างผูล้ีภ้ยัและแรงงานข้ามชาตเิป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ตลอดเวลา 

เนื่องจากผู้ลี้ภัยจ�าเป็นต้องแสวงหาพื้นที่คุ้มครอง (protection space) ของตนเอง ดังนั้น de facto integration 

ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เสรีภาพในการเดินทาง โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ฯลฯ จึงเป็น 

สิ่งที่ผู ้ลี้ภัยพยายามสร้างขึ้นภายใต้บริบททางสังคมที่อาศัยอยู่ แม้ว่านโยบายของประเทศแรกรับจะไม่ยอมรับ 

การตั้งถิ่นฐานอย่างถูกกฎหมาย (de jure integration) ก็ตาม 

ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาระบบกฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องผู้ลี้ภัย อีกทั้งมิได้มี 

นโยบายระดับชาติที่ชัดเจนในการแก้ปัญหานี้อย่างถาวร ท�าให้ปัญหาผู้ลี้ภัยถูกมองว่าเป็นปัญหาความมั่นคงมา 

โดยตลอด จนเกดิการผกูขาดด้านนโยบาย ซึง่ทีจ่รงิแล้วประเดน็ผูล้ีภ้ยัเกีย่วข้องกบัมติต่ิางๆ มากมาย ทัง้ด้านการเมอืง 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และบริการสาธารณะต่างๆ อีกทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็มีจ�านวนมาก ดังนั้น  

ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยให้มากยิ่งขึ้นกว่า

ปัจจุบัน
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มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง? 
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อารี จ�าปากลาย1, ธีรนงค์ สกุลศร2ี และอาซิส ประสิทธิหิมะ3
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ใช้กรอบคิดเกี่ยวกับคนชายขอบในการมองชาวมุสลิมในประเทศไทยว่าเป็นคนชายขอบหรือไม่ ถ้า “เป็น” คนมุสลิม 
เป็นคนชายขอบในแง่ใดบ้าง และเป็นได้อย่างไร บทความน�าเสนอชาวมุสลิมโดยทั่วไปที่มีภาพของความเป็นคนชายขอบทาบทับ  
โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ที่มีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีเพียงการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่ด�ารงชีวิต
ต่างออกไปจากตนให้อยูไ่ด้อย่างมศีกัดิศ์รเีสมอกนัเท่านัน้ ทีจ่ะมพีลงัเพยีงพอในการหยดุชนวนความขดัแย้งและน�ามาซึง่สนัต ิในมมุกลบักนั 
บทความก็น�าเสนอภาพของมุสลิมที่มีความหลากหลายในตัวเอง และมุสลิมที่มีโอกาสเข้าถึงอ�านาจและทรัพยากรทางสังคม สะท้อนว่า 
เมื่อสังคมให้โอกาส ชาวมุสลิมในประเทศไทยก็ไม่ได้ผูกติดอยู่กับความเป็นชายขอบเสมอไป และบทความได้ทิ้งประเด็นท้าทายชาวมุสลิม
และสังคมไทย ถึงความเป็นไปได้ที่สังคมไทยจะเป็นสังคมที่กลุ ่มคนหลากหลายมีเสรีภาพในการเลือกทางครองชีวิตของตนเอง 
โดยไม่เบียดเบียนใคร นั่นคือ สังคมที่มีความแตกต่างโดยไม่ผูกติดอยู่กับความเป็นชายขอบ

ค�าส�าคัญ: มุสลิมในประเทศไทย, มุสลิมชายขอบ, มุสลิมสามจังหวัด 

Abstract

Conceptualisation of Muslims in Thailand are explored in this paper so as to examine whether this group are 
a marginalised people and if so, how and why. Muslims in Thailand are discussed in general as a marginalised group, 
particularly those living in the three southernmost provinces where unrest has been on-going for decades. It is  
suggested that only an open-minded society that embraces otherness with equal dignity can turn this conflict to 
peace. Additionally, this article explores diversity within the Muslim population in Thailand, including those of 
higher socio-economic status. Diversity is a reflection that Muslims are not necessarily confined to the margins of  
Thai society if opportunities are opened to them. This article raises the challenge to Muslims in particular and Thai 
society in general to envision a society of diversity where people with different ways of life are perceived and 
treated as merely different and not actually marginalised.

Keywords: Muslim in Thailand, Marginalised Muslims, Muslims in the 3 southernmost provinces
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1. นำาเรื่อง

หากถูกถามว่า ชาวมุสลิมในประเทศไทยเป็นคนชายขอบหรือไม่ น่าสนใจว่าค�าตอบของผู้อ่านจะเป็นอย่างไร 

ผู ้คนทั่วไปจะตอบได้ทันทีหรือไม่ ผู ้เขียนพบว่า เมื่อใช้นิยามความหมายความเป็นชายขอบ (marginality)  

ในแนวความคิดของนักสังคมศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ ความเป็นชายขอบจะหมายถึง ผู้คนที่ด้อยอ�านาจ (the  

powerless) คนที่ตกเป็นเบี้ยล่าง (the subordinate) ของคนกลุ่มใหญ่ และคนยากไร้ (the have-nots) และ 

เมือ่คนเหล่านีเ้ป็นชาตพินัธุ ์คนกลุม่น้อย เพศด้อย และไม่มตี�าแหน่งแห่งทีท่างสงัคม หรอืเรยีกรวมๆ ว่ามสีถานะเป็น 

“คนอืน่ (the others)” อกีด้วยแล้ว จงึท�าให้คนเหล่านีต้กอยูใ่นสถานการณ์ทีถ่กูกดีกนัออกซ�้าแล้วซ�า้เล่า (multiple 

exclusions) หรือเป็นชายขอบในพหุมิติ (multiple marginalities) (สุริชัย, 2546) 

หากเป็นดังนี้ ค�าตอบที่เป็นความคิดรวบยอดในทันทีที่ผู้เขียนมีต่อค�าถามนี้ คือ ใช่ มุสลิมในประเทศไทย 

คือคนชายขอบกลุ่มหนึ่ง ในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคมไทยที่ถูกมองในเชิงด้อยกว่า และมีอ�านาจในการบริหาร

จดัการกบัชวีติตวัเองอย่างจ�ากดัเมือ่เทยีบกบัคนส่วนใหญ่ในสงัคม อย่างไรกต็าม เมือ่มองให้ลกึและกว้างกว่าการมอง

ภาพอย่างรวดเร็ว จะเห็นว่า ชาวมุสลิมในประเทศไทยไม่ได้มีเพียงคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือคนที่เข้าไม่ถึงทุน

และทรัพยากรต่างๆ ทางสังคม แต่สังคมมุสลิมในประเทศไทยมีความหลากหลายของคนหลายๆ กลุ่มในตัวเอง 

ทีม่พีนัธะผกูพนักนัด้วยศาสนาอสิลาม แต่ซ้อนทบักนัอยูด้่วยความแตกต่าง ทัง้เรือ่งชาตพินัธุ ์ความเป็นมา และฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่สะท้อนโอกาสการเข้าถึงทุนต่างๆ ในสังคมไทยที่แตกต่างกันภายในกลุ่มมุสลิมเอง

บทความนีน้�าเสนอภาพทีซ่บัซ้อนของมสุลมิ ชนกลุม่น้อยกลุม่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย ทีม่คีวามหลากหลาย

ในตัวเอง เป็นกลุ่มที่มีภาพของความเป็นคนชายขอบทาบทับอยู่ตามนิยามข้างต้น โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัด 

ภาคใต้ ขณะเดยีวกนักม็ภีาพซ้อนของมสุลมิอกีส่วนหนึง่ ทีม่โีอกาสเข้าถงึอ�านาจและทรพัยากรทางสงัคมไม่น้อยกว่า

กลุม่อืน่ๆ เนือ้หาทีบ่ทความนีต้้องการน�าเสนอมสีองประเดน็ ประการแรกคอื แง่มมุของความเป็นชายขอบของมสุลมิ

ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่มุ่งน�าเสนอกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 

การโน้มน�าให้มุสลิมกลายเป็นคนชายขอบ โดยเฉพาะที่เห็นอย่างชัดเจนในมุสลิมที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ 

และประการที่สองคือ แง่มุมของความแตกต่างและหลากหลาย (heterogeneity) ของมุสลิมในประเทศไทย  

ทั้งในแง่ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความเป็นมา และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นข้อเท็จจริงอีกด้านที่สะท้อนว่า 

เมื่อสังคมให้โอกาส มุสลิมก็ก้าวพ้นความเป็นชายขอบได้เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย 

บทความสรุปด้วยการตั้งค�าถาม ทั้งต่อมุสลิมเอง และต่อสังคมไทยในภาพรวม ว่าเลือกที่จะให้ภาพของ 

ความเป็นชายขอบของมุสลิมในสังคมไทยอยู่ต่อไป หรือจะวาดภาพใหม่ให้ไทยเป็นสังคมที่มีความต่างโดยไม่ผูกติด 

อยู่กับความเป็นชายขอบ เป็นสังคมของความหลากหลายที่ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มคนที่ต่างมีเสรีภาพในการเลือก 

ทางครองชีวิตของตนเอง โดยไม่เบียดเบียนใคร และหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านั้น คือ ชาวมุสลิม 

2. มุสลิมในประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไร

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่า ศาสนาอิสลามหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น น่าจะมีอยู่ในดินแดนตั้งแต่ 

เริ่มประวัติศาสตร์ของชาติไทย เนื่องจากในดินแดนแห่งนี้ มีคนพื้นเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ก่อนที่คนอีก 

เผ่าหนึ่งจะเคลื่อนมาจากยูนนานใต้ โดยประมาณกันว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 9 อิสลามได้มาถึงฝั่งมะละกาแล้ว  

เมื่อมาร์โคโปโลเดินทางโดยเรือผ่านชวานั้น เขาได้เขียนเล่าว่า ผู้คนตามเมืองท่าในชวานั้นเป็นมุสลิมทั้งสิ้น และเมื่อ 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย88



พ.ศ. 1883 ชาวโมรอคโคชื่อ อิปน์ บาตูเตาะห์ เดินทางระหว่างจีนกับอินเดียมาทางเกาะสุมาตรา ได้รายงานว่า 

คนแถบนี้เป็นชาวมุสลิม โดยในสุมาตรา อิสลามเข้าสู่เกาะนี้ทางปลายแหลมทางเหนือคือ เมืองปาไซ (Pasai) และ 

อจัเจ (Atje Acheh) และเข้าสูแ่หลมมาเลเซยีทางมะละกา ในปลายครสิต์ศตวรรษที ่14 ในสมยัสลุต่านมซูฟัฟาร์ ซาห์ 

(Muzaffar Shah) พ.ศ. 1989-2002 และจากมะละกา อิสลามได้ขยายขึ้นสู่ทางเหนือพร้อมกับการขยายอาณาเขต

ใน พ.ศ. 1999 และใน พ.ศ. 2017 และพร้อมกนันีอ้สิลามได้เผยแพร่มาถงึปัตตาน ีและหลายจงัหวดัของประเทศไทย

จนถึงนครศรีธรรมราช (ประยูรศักดิ์, 2539)

จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2310 อยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่า เมืองปัตตานีและเมืองประเทศราชในแหลมมลายู  

รวมทั้งเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง ต่างตั้งตัวเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นต่อกรุงธนบุรี ครั้นถึงสมัย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงได้ยกทัพไปปราบ ซึ่งในครั้งนั้นเจ้าเมืองปัตตานีขัดขืนไม่ยอม

เป็นเมอืงขึน้ดงัแต่ก่อน ชาวปัตตานจีงึถกูกวาดต้อนเข้ามาในสมยัรชักาลที ่1 และอยูอ่าศยัประกอบอาชพีเกษตรกรรม

ท�านาข้าวอยู่แถวมีนบุรีและหนองจอกเป็นส่วนใหญ่ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 หัวเมืองทั้ง 7 ได้ท�าการแข็งเมือง

ขึน้อกี แต่ทางกรงุเทพฯ กป็ราบและกวาดต้อนผูค้นชาวเมอืงและไทรบรุมีาอยูก่รงุเทพฯ อกีครัง้หนึง่ ผูค้นทีก่วาดต้อน

มาในครั้งนี้ ถูกจัดให้อาศัยอยู่ในจังหวัดธนบุรี แถวบ้านสมเด็จ สวนพลู และใกล้เคียง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5  

ทรงโปรดให้จัดรูปแบบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล โดยยุบ 7 หัวเมืองให้เหลือเพียง 4 หัวเมืองในราว  

พ.ศ. 2449 และต่อมายุบเป็นมณฑลปัตตานี แล้วแบ่งมณฑลปัตตานีออกเป็น 3 จังหวัด ใน พ.ศ. 2476 ถึงปัจจุบัน 

คือ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ดังนั้น “สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ก็คือเมืองปัตตานีเก่านั่นเอง (ประยูรศักดิ์, 

2539; เสาวนีย์, 2535; กรมการศาสนา, 2545; สุจิตต์, 2547) 

การน�าชาวปัตตานเีข้ามาเป็นเชลยในพืน้ทีภ่าคกลางของรฐัไทยในอดตีนีเ่อง ทีท่�าให้มชีาวมสุลมิอยูต่ามจงัหวดั

ต่างๆ นอกพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและอยุธยาอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

3. มีมุสลิมเท่าไรในประเทศไทย และอยู่ที่ไหนบ้าง

จ�านวนประชากรมุสลิมในประเทศไทย ยังเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างร้อยละ 5-10 ขณะที่เขียนบทความนี้  

ตัวเลขจากการส�ามะโนประชากรและการเคหะของส�านักสถิติแห่งชาติที่มีการส�ารวจครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2553) ยังไม่มี

การเผยแพร่ หากอนุมานตามข้อมูลจากการส�ามะโนในครั้งก่อนล่าสุด คือใน พ.ศ. 2543 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

(2545) เสนอตัวเลขของมุสลิมในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 2.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 ถ้าประชากรมุสลิม

เพิ่มขึ้นในอัตราเดิม จ�านวนประชากรมุสลิมในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีประชากรประมาณ 64 ล้านคน ก็จะอยู่

ที่ 2.9 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555)

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจ�านวนมุสลิมจากแหล่งอื่นๆ โดย จรัญ (2547) คาดประมาณว่า มีมุสลิมในประเทศไทย

ประมาณ 6 ล้านคน คิดเป็นประมาณหนึ่งในสิบของประชากรทั้งประเทศ เป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ส�ารวจพบจาก 

การส�ามะโนกว่าสองเท่าทเีดยีว นกัวชิาการมสุลมิเชือ่ว่า จ�านวนมสุลมิจากส�านกังานสถติแิห่งชาตเิป็นตวัเลขทีต่�่ากว่า

ความเป็นจริง แต่ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าตัวเลขที่ถูกต้องหรือใกล้ความจริงมากที่สุดควรเป็นเท่าไร ตัวเลขที่ยังไม่นิ่งนี้

เป็นเรือ่งทีค่วรน�ามาพจิารณา ไม่ว่าจะต�่ากว่าความจรงิหรอืไม่กต็าม เนือ่งจากมสุลมิในประเทศไทยมจี�านวนมากกว่า

ประชากรของประเทศมุสลิมบางประเทศเสียอีก (เช่น ประเทศบรูไน ซึ่งมีประชากรไม่ถึงห้าแสนคน)

มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง? 89



ข้อมูลจากการส�ามะโนประชากรและการเคหะของส�านักงานสถิติแห่งชาติใน พ.ศ. 2543 ให้ภาพสัดส่วนของ

มสุลมิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่่างๆ ของประเทศไทย การอยูอ่าศยัในประเทศไทยของมสุลมินัน้เรยีกได้ว่า กระจกุตวัอยูบ่างพืน้ที่

มากกว่าทีจ่ะกระจายไปทกุพืน้ทีข่องประเทศ กว่าร้อยละ 80 ของชาวมสุลมิอาศยัอยูใ่นภาคใต้ (ตาราง 1) โดยเฉพาะ

ในห้าจังหวัดชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา) ซึ่งมีมุสลิมคิดเป็นเกือบสองในสาม (ร้อยละ 64) 

ของมุสลิมทั้งหมด ร้อยละ 9 ของชาวมุสลิมอยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8 กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของ 

ภาคกลาง ร้อยละ 1 ของชาวมุสลิมอยู่ในภาคเหนือ ขณะที่มุสลิมที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงไม่ถึง 

ร้อยละ 1 ของชาวมุสลิมทั้งหมด หากแยกดูเป็นรายจังหวัดพบว่า นราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีมุสลิมอยู่เป็นจ�านวน 

มากที่สุดของภาคใต้และของประเทศไทย รองลงมาคือ ปัตตานี สงขลา และยะลา ส่วนกรุงเทพมหานคร มีมุสลิม 

อยู่มากเป็นอันดับห้า (ดูตาราง 1)

ตาราง 1 จ�านวนและร้อยละของมุสลิมที่กระจายอยู่ในภาคต่างๆ ของประเทศไทย  
(ส�ามะโนประชากรและการเคหะ, 2543)

ภาค จ�านวน ร้อยละ

กรุงเทพฯ 262,023 9.4

ภาคกลาง 220,414 7.9

ภาคเหนือ 30,637 1.1

ภาคอีสาน 18,069 0.7

ภาคใต้ 2,246,399 80.9

รวม 2,777,542 100.0

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2545

เฉพาะในภาคใต้นั้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนชาวมุสลิมเปรียบเทียบกับชาวไทยที่ไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่ต่างๆ พบว่า 

มีมุสลิมอยู่ประมาณร้อยละ 28 ขณะที่อีกร้อยละ 72 เป็นประชากรที่ไม่ใช่มุสลิม (ตาราง 2) มุสลิมส่วนใหญ่ 

กระจุกตัวอยู่ในห้าจังหวัดชายแดนอย่างที่กล่าวแล้ว จังหวัดเหล่านี้มีชาวไทยมุสลิมอยู่กว่าร้อยละ 65 ยกเว้น 

จงัหวดัสงขลาทีม่มีสุลมิอยูร้่อยละ 23 นอกจากนี ้กว่าร้อยละ 80 ของชาวไทยมสุลมิในจงัหวดันราธวิาส ปัตตาน ีและ

ยะลา ใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ�าวัน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2545) 

ตาราง 2 การกระจายร้อยละของประชากรมุสลิม พุทธ และอื่นๆ ในแต่ละภาค ณ พ.ศ. 2543

ภาค มุสลิม พุทธ อื่นๆ รวม จ�านวน

กรุงเทพฯ 4.2 94.4 1.4 100.0 6,352,182

กลาง 1.5 97.3 1.2 100.0 14,196,404

ใต้ 27.6 71.5 0.9 100.0 8,081,721

เหนือ 0.3 96.5 3.3 100.0 12,210,047

อิสาน 0.1 98.7 1.2 100.0 20,819,777

รวม 4.5 93.9 1.6 100.0 61,660,131

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2545
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มุสลิมในประเทศไทยหลากหลายด้วยชาติพันธุ์และที่มา

เมื่อนึกถึงชาวมุสลิมในประเทศไทย คนส่วนใหญ่มักนึกถึงภาพของมุสลิมมลายูที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน 

สามจังหวัดภาคใต้ แต่ประเทศไทยยังมีมุสลิมนอกสามจังหวัดและมุสลิมที่อยู่นอกภาคใต้ ที่ส�าคัญคือ ยังมีมุสลิม 

ที่ไม่ใช่มลายู แม้มุสลิมมลายูจะมีจ�านวนมากที่สุดก็ตาม แต่บรรพบุรุษของมุสลิมในประเทศไทยมีที่มาหลากหลาย  

มีมุสลิมจากอาหรับ มุสลิมจากเปอร์เซีย มุสลิมจากชวา มุสลิมจากจามหรือชาม เขมร มุสลิมจากเอเชียใต้ (อินเดีย 

ปากีสถาน บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน) ที่ตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และยังมีมุสลิมจีนที่ส่วนใหญ่อยู่ทาง

ภาคเหนือของไทย (เสาวนีย์, 2535) 

มสุลมิมลายนูัน้ นอกจากจะอยูใ่นภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสามจงัหวดั สตลู และสงขลาแล้ว จงัหวดั

อื่นๆ ที่มีมุสลิมมลายูอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย เช่น อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา และนนทบุรี ในกรุงเทพฯ เองนั้น 

บริเวณที่มีมุสลิมมลายูอยู่กันอย่างหนาแน่น ได้แก่ สี่แยกบ้านแขก ทุ่งครุ พระประแดง มหานาค พระโขนง คลองตัน 

มนีบรุ ีและหนองจอก ตัง้แต่อดตี มสุลมิมลายสู่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตรกรรมและค้าขาย รบัราชการค่อนข้างน้อย  

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา มีมุสลิมมลายูท�างานในภาคราชการมากขึ้น 

มุสลิมจากปากีสถานหรือมุสลิมเปอร์เซียน เชื่อกันว่าเข้ามาตั้งรกรากในไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยในฐานะพ่อค้า 

เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและเผยแพร่ค�าสอนของอิสลามไปด้วยในเวลาเดียวกัน มุสลิมเปอร์เซียนเหล่านี้ส่วนหนึ่ง 

ได้เข้ามาเป็นข้าราชการตั้งแต่ยุคพระเจ้าทรงธรรม สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2145-2170) มาจนถึงกรุงธนบุรี และ

กรุงรัตนโกสินทร์ ขณะเดียวกันก็มีมุสลิมเปอร์เซียนส่วนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคใต้ มุสลิมเปอร์เซียนที่มีชื่อเสียง

มากคนหนึ่ง คือ Shieak Ahmad Qumi ซึ่งเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2143 และเป็นคนน�าแนวคิด 

แบบชีอะฮ์ เข้ามา Shieak Ahmad Qumi เป็นข้าราชการระดับสูงที่ได้รับความเคารพมาก (จรัญ, 2547)  

มุสลิมเปอร์เซียนอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ มาในระยะหลังหันมาท�าธุรกิจมากขึ้น 

มุสลิมเปอร์เซียนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี เนื่องจากความขยันขันแข็ง และเป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยชอบเสี่ยง

มุสลิมจากชวาเข้ามาในประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องเพราะรูปร่างหน้าตาที่ไม่แตกต่างจาก 

มุสลิมมลายู เรื่องราวของมุสลิมชวาจึงไม่เด่นชัดนัก มีหลักฐานว่ามุสลิมชวาเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งในสมัย 

รัชกาลที่ 5 เพื่อท�างานที่ได้ค่าจ้างสูงกว่าถึงสามเท่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มุสลิมชวาถูกจับเป็นเชลยเข้ามา

ในประเทศไทยโดยทหารญี่ปุ่น เพื่อสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะข้ามไปพม่า หลังสงครามยุติ 

ทหารชวาเหล่านี้บางคนไม่ได้กลับไปบ้านเกิดของตัวเอง แต่ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองไทยแทน (จรัญ, 2547) 

เมือ่ถกูเวยีดนามบกุรกุ มสุลมิจามหรอืชามหนเีข้ามาประเทศไทยจากแผ่นดนิใหญ่ทีปั่จจบุนัคอืประเทศกมัพชูา 

มุสลิมที่เป็นลูกหลานของมุสลิมจามปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่กรุงเทพฯ ตราด และสุราษฎร์ธานี ส่วนมุสลิมอินเดีย 

เดินทางเข้ามาประเทศไทยทางเรือในลักษณะพ่อค้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน จนกระทั่งปัจจุบัน มุสลิมอินเดีย 

มีฐานะทางเศรษฐกิจดี กิจการค้าขายเจริญก้าวหน้า และได้ครอบครองพื้นที่หลายแห่งในกรุงเทพฯ ส่วนมุสลิม 

เชื้อสายจีนก็มีอยู ่ไม่น้อยเช่นกัน เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากยูนนานทางตอนใต้ของจีน อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ  

โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ 

การศึกษาและท�าความเข้าใจมุสลิมในประเทศไทย จึงไม่อาจจ�ากัดอยู่เพียงการศึกษาชาวมุสลิมมลายูใน 

สามจังหวัดภาคใต้ หรือการแยกแยะเพียงมุสลิมพูดมลายูและมุสลิมพูดไทยเท่านั้น ความหลากหลายของมุสลิม 

ในประเทศไทยในด้านกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ควรถูกตัดออกไปจากภาพที่มองมุสลิมในประเทศไทย
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4. ทำาไมจึงว่ามุสลิมเป็นคนชายขอบ

ภาพของมุสลิมในฐานะชนกลุ่มน้อยที่มีสถานะด้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในเกือบทุกแง่มุม ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง 

ไร้หลักฐาน โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ สังคมไทยรับรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ตลอดมาว่า  

ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสามจังหวัดภาคใต้อยู่ในล�าดับท้ายๆ ของประเทศ ตัวเลข GDP ของ 

สามจังหวัดนี้ คิดเป็นร้อยละ 14 ของภาคใต้ ขณะที่มีจ�านวนประชากรถึง 1 ใน 5 ของภาคใต้ นอกจากนี้ ข้อมูล 

จ�านวนคนจนทีว่ดัตามเกณฑ์เส้นความยากจน แสดงให้เหน็ว่า ในจ�านวนคนจนทัง้หมดในภาคใต้เป็นคนในสามจงัหวดั

ชายแดนถึงครึ่งหนึ่งของคนจนทั้งหมด (ประพันธ์, 2549) 

นอกจากเรือ่งภาพรวมเชงิเศรษฐกจิแล้ว การวเิคราะห์เชงิปรมิาณด้านประชากรและสงัคมทีผ่่านมา (เช่น อารี 

และรศรินทร์, 2550) ก็ชี้ไปท�านองว่า มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะมุสลิมที่พูดภาษามลายู อยู่ในสถานะ 

ที่ด้อยกว่าชาวไทยที่ไม่ใช่มุสลิม เช่น มุสลิมมีภาวะเจริญพันธุ์สูงกว่า มีอัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็กสูงกว่า และมีประชากร

วัยแรงงานต�่ากว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม มุสลิมยังอาศัยอยู่ในเขตเมืองในสัดส่วนที่ต�า่กว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม นอกจากนี้ มุสลิม

แต่งงานเร็วกว่า และแต่งงานมากกว่า 1 ครั้ง สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม และยังพบว่า พ่อแม่มีอิทธิพลต่อการแต่งงาน 

ของผู้หญิงมุสลิมมากกว่าผู้หญิงไม่ใช่มุสลิม ที่ส�าคัญคือ มุสลิมที่พูดภาษามลายูมีภาวะการตายสูงกว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม 

อย่างไรก็ตาม ในบางแง่มุม มุสลิมก็มีจุดแข็งที่ควรส่งเสริม เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองเป็นระยะเวลาที่นานกว่า 

เป็นต้น การชีใ้ห้เหน็ความแตกต่างระหว่างมสุลมิและผูท้ีไ่ม่ใช่มสุลมิ ท�าให้เหน็ช่องว่างทีค่วรถกูเตมิให้เตม็ เป็นโอกาส

ที่จะท�าให้มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อความเท่าเทียมกันในทุกกลุ่มประชากรในสังคมไทย 

ยังมีอีกหลายประเด็นในภาพรวมที่ชี้ว่า ความต่างในการครองตนของชาวมุสลิมที่อยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิต

แบบอสิลามกบัคนส่วนใหญ่ในสงัคมไทยทีไ่ม่ใช่มสุลมิ ยงัจ�ากดัโอกาสเข้าถงึทนุ ทรพัยากร และบรกิารต่างๆ ในสงัคม 

เช่น มุสลิมที่เคร่งครัดในหลักการอิสลาม ไม่อาจเข้าไปใช้บริการการเงินการธนาคารที่มีระบบดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการบริหารจัดการได้ แม้ปัจจุบันจะมีธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม  

โดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แต่การบริการของธนาคารอิสลาม 

ยังไม่เพียงพอ และธนาคารอิสลามยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนธนาคารทั่วไป 

ที่ส�าคัญ มุสลิมไม่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนต่างๆ ที่มีเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่า 

ในแง่มุมไหน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม มุสลิมยังไม่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินทุนที่มีที่มาจากกิจกรรม

ใดๆ ทีห่ลกัการอสิลามไม่ได้อนมุตั ิเช่น เงนิทนุจากสลากกนิแบ่งของรฐับาล หรอืแม้แต่เงนิทีไ่ด้จากภาษบีหุรีแ่ละเหล้า 

กย็งัเป็นทีค่ลางแคลงว่าเป็นทีอ่นมุตัแิละใช้ได้ตามหลกัการอสิลามหรอืไม่ ข้อจ�ากดัเหล่านี ้นอกจากท�าให้การสนบัสนนุ

บางอย่างจากรัฐบาลไม่ได้รับการขานรับ หรือถึงรับก็ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแล้ว ยังเป็นประเด็นละเอียดอ่อน 

แต่มพีลงัในการสร้างให้เกดิความรูส้กึทางลบหรอืบวกต่ออ�านาจรฐัได้ การบรหิารจดัการเพือ่จดัสรรทรพัยากรในชาติ

ให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคกันบนพื้นฐานที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพลเมือง จึงต้องอาศัยจิตใจ 

ที่กว้างขวางของรัฐและสังคมที่จะท�าความเข้าใจประเด็นของวิถีชีวิตที่ต่างออกไปนี้อย่างแท้จริง

เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนถึงโอกาสที่ไม่เท่าเทียม ความไม่เป็นธรรม และการถูกกีดกันให้อยู่วงนอกของมุสลิม 

ในประเทศไทย ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม มุสลิมจึงอยู่ในฐานะคนชายขอบของรัฐไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า

หลายศตวรรษ
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4.1 มุสลิมเป็นชายขอบได้อย่างไร

กระบวนการเป็นคนชายขอบ เกดิขึน้เมือ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลถกูปฏเิสธโอกาสทีจ่ะเข้าถงึต�าแหน่งส�าคญัและ

เป็นสญัลกัษณ์ทางเศรษฐกจิ ศาสนา และอ�านาจทางการเมอืงในสงัคมใดๆ (สรุชิยั, 2550) การถกูปฏเิสธและถกูกดีกนั

มาจากกระบวนการส�าคัญในการสร้างภาวะความเป็นชายขอบ คือการสร้างความหมายในแง่ลบให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

แล้วน�ามาผูกติดเข้ากับอัตลักษณ์ของกลุ่มคนในสังคม โดยการแยกข้อเท็จจริงและการกระท�าออกจากความเป็น 

ตัวตนของคน อัตลักษณ์ชายขอบจึงถูกสร้างและให้ความหมายโดยสังคมศูนย์กลางที่มีวิธีคิดแบบแยกขั้ว ที่ให้คุณค่า

และอ�านาจแก่ขั้วหนึ่งสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง (ปิ่นแก้ว, 2546) 

สมัคร์ กอเซ็ม (2552) หยิบประเด็นของมุสลิมพม่าในชุมชนช้างคลาน เชียงใหม่ เพื่ออธิบายว่ากระบวนการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ว่านี้ ได้กลายเป็นสิ่งยึดติดกับพฤติกรรมของมุสลิมพม่า เมื่อพูดถึงคนพม่า คนก็จะนึกถึงน�้าหมาก

สีแดงที่บ้วนไปทั่ว หมากที่เคี้ยวก็ตั้งแง่ว่าต้องมีสิ่งแปลกปลอมมากกว่าหมากธรรมดา นึกถึงภาพของการแย่งผัว 

แย่งเมยี ซึง่ยิง่ท�าให้ภาพความเป็นชมุชนมสุลมิเสือ่มเสยี หรอืการเป็นขอทานของมสุลมิพม่ากย็ิง่ท�าให้ภาพของมสุลมิ

ติดลบมากขึ้น สมัคร์ (2552) วิเคราะห์ว่า สิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่คนส่วนใหญ่มองว่าวัฒนธรรมที่ต่างไปจากตน 

เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ จึงต้องแยกสิ่งที่แปลกแยกออกจากส่วนใหญ่ ท�าให้เกิดความเป็นชายขอบขึ้น 

แนวคิดเรื่องชนกลุ่มน้อยที่ท�าให้เกิดกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ สะท้อนความสัมพันธ์ทางอ�านาจ

ระหว่างกลุ่มชนผู้มีอ�านาจที่สถาปนาตนเองขึ้นเป็นชนกลุ่มใหญ่ (dominant group) กับกลุ่มชนที่ด้อยอ�านาจกว่า 

(subordinate group) ที่ถูกเรียกโดยชนกลุ่มแรกว่าชนกลุ่มน้อยภายใต้กระบวนการสร้างความเป็นชาติ (ปิ่นแก้ว, 

2546) เครื่องมือส�าคัญที่รัฐชาติใช้ในการควบคุมพลเมืองของตนคือ การสร้างพรมแดนและการสร้างช่วงชั้นที่ 

ไม่เท่ากนัทางชาตพินัธุ ์ทีเ่รยีกว่า “โครงการสร้างความศวิไิลซ์” โดยชนศนูย์กลางมปีฏสิมัพนัธ์กบัชนชายขอบบนฐาน

คิดว่า อารยธรรมของชนศูนย์กลางดีกว่าและเหนือกว่าวัฒนธรรมของคนชายขอบ จึงถือเป็นหน้าที่ของรัฐและ 

ชนศูนย์กลางในการเข้าไปท�าหน้าที่ยกระดับวัฒนธรรมของชนชายขอบให้สูงขึ้น ให้เปลี่ยนมายอมรับอารยธรรม 

แบบศูนย์กลาง โดยมีความเชื่อว่าเป็นการช่วยให้ชนชายขอบมีชีวิตที่ดีขึ้น (Harrell, 1995)

การสร้างความหมายในแง่ลบให้กับค�าว่า “หัวรุนแรง” แล้วน�ามาผูกติดเข้ากับอัตลักษณ์ของมุสลิม ส่วนหนึ่ง

เกิดจากการบริโภคข่าวสารที่อิงอยู่กับสื่อตะวันตกที่สร้างภาพมุสลิมให้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับ

อารยธรรมตะวนัตกทีโ่ลกต้องปฏเิสธได้สร้างภาพลบทีส่�าคญัทีค่นทัว่ไปนกึถงึมสุลมิ คอืภาพความเป็นมสุลมิหวัรนุแรง 

โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์หลังก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 รัฐทั่วโลกได้ตระหนัก

ถงึเรือ่งของการก่อการร้ายกนัมากขึน้และเกดิปรากฏการณ์ใหม่ในโลกซึง่เรยีกว่า “การก่อการร้ายสากล” (มารค, 2552) 

การสร้างภาพว่ามุสลิมหัวรุนแรงและเป็นปฐมเหตุของปัญหาความวุ่นวายทั้งมวลของโลก ค�าว่ามุสลิมเคร่ง

จารีตและมุสลิมหัวรุนแรงถูกหลอมรวมกลายเป็นถ้อยค�าที่มีความหมายเดียวกัน ความเคร่งครัดในศาสนาของมุสลิม

ถูกมองว่าเป็นอันตรายต่อสังคมมนุษย์ เป็นภัยคุกคามดุจเดียวกันกับการก่อการร้าย ปรากฏการณ์ความขัดแย้ง 

ในตะวันออกกลาง ในกลุ่มประเทศที่แยกตัวมาจากอดีตสหภาพโซเวียต และสถานการณ์ภาคใต้ ท�าให้มุสลิมที่มี 

ความเคร่งครัดในศาสนาถูกมองเหมารวมเป็นมุสลิมหัวรุนแรง ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เกิดจากประเทศ

มหาอ�านาจสถาปนาแผ่นดินปาเลสไตน์ให้เป็นที่ตั้งรัฐอิสราเอล โดยผนวกมัสยิดอัล-อักศอ ณ กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็น 
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กิบลัต4 แรกของศาสนาอิสลาม หรือความพยายามแทรกแซงบางรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต ย่อมมีเรื่องราวและ 

ที่มาที่ไป แต่จะมีสักกี่คนของผู้เสพข่าวสารที่จะสนใจค้นหาความจริง สิ่งที่คนนอกมองความขัดแย้งจึงเป็นเพียงภาพ

ของความรุนแรง ความไม่สงบที่ต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้น ด้วยอิทธิพลของสื่อและการรับข้อมูลแบบฉายฉวย ความจริง 

จึงถูกท�าให้บิดเบี้ยวไป มุสลิมจึงมีภาพของความเป็นคนอื่นในโลกนี้และในประเทศไทย ถ้อยค�าของศาสดามุฮ�ามัด 

“อิสลามจะมาอย่างผู้แปลกหน้า และจะกลับไปอย่างผู้แปลกหน้า” (อัตติรมิซีย์, อิบนิมาญะฮ์ และอะฮฺหมัด อ้างใน 

ชัยคฺ ซัลมาน บิน ฟะฮฺดฺ อัล เอาดะฮฺ, ม.ป.ป.) ย่อมอธิบายปรากฏการณ์มุสลิมเคร่งจารีตได้อย่างชัดเจน 

กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของมุสลิมในประเทศไทย เห็นได้ชัดเจนที่สุดในกรณีมุสลิมสามจังหวัด 

ภาคใต้ ความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นยาวนานในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้คือภาพสะท้อนการขัดขืน และไม่ยอมจ�านน 

ต่ออ�านาจที่ผลักไสให้ตกอยู่ในกลุ่มคนชายขอบมาเป็นเวลายาวนาน จากการสถาปนาอ�านาจความเป็นศูนย์กลาง 

ของรัฐไทยในบริบทแห่งยุคสมัยหนึ่ง ที่เกิดจากโครงสร้างวาทกรรมเชิงอ�านาจที่แฝงอยู่ในแนวคิดทฤษฎีที่เน้น 

บูรณาการและเอกภาพทางวัฒนธรรม ผ่านนโยบายนิยมแบบเชื้อชาติเดียวและประเทศเดียว (one race one  

nation) ในการบริหารประเทศ ความเป็นไทยที่เป็นอารยะ เช่น ก�าหนดให้มีการแต่งตัวแบบทันสมัย ให้ใส่หมวก 

และเลิกกินหมาก รวมทั้งสร้างแบบแผนใหม่ๆ ขึ้น และเรียกคนมุสลิมที่มีชาติพันธุ์มลายูว่า “แขก” จนน�าไปสู่ 

การเคลื่อนไหวของกลุ่มปัญญาชนที่เป็นผู้น�าของมุสลิม (ศรีศักร, 2550)

นอกจากนี้ นิยามของค�าว่า “ชนกลุ่มน้อย” ที่เน้นมุมมองโดยใช้ “จ�านวน” เป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณา  

(สุริชัย, 2550) ได้ตอกย�้าให้มุสลิมกลายเป็นทั้งชนกลุ่มน้อยและคนชายขอบ กลายเป็นเหตุการณ์ความรุนแรง 

ชนิดถึงตายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ความเป็นชายขอบของมุสลิมจึงไม่ได้เกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ 

ไม่ได้เกดิขึน้อย่างไม่มทีีม่าทีไ่ป ดงัเช่นที ่ป่ินแก้ว (2546) ได้กล่าวไว้ว่า ศนูย์กลางเป็นผูผ้ลติชายขอบด้วยกระบวนการ

ที่ซับซ้อน การเป็นชายขอบเกิดขึ้นเมื่อคนกลุ่มหนึ่งถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมในการก�าหนดความหมายและ

การมีตัวตนของกลุ่ม โดยที่ศูนย์กลางและชายขอบยังมีความสัมพันธ์ที่ขึ้นตรงต่อกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน  

(เช่น ศนูย์กลางยงัต้องอาศยัการผลติและเพาะปลกูจากคนชายขอบทีเ่ป็นคนยากจน หรอืกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ) แต่เป็น

ความสัมพันธ์ที่ศูนย์กลางไม่ได้ตระหนักรู้หรือซาบซึ้งกับการที่กลุ่มตนเองต้องพึ่งพาชายขอบ

4.2 มุสลิมสามจังหวัด: ชายขอบของภูมิศาสตร์ ชายขอบของประวัติศาสตร์ และชายขอบของ 

ความรู้

มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีความเป็นคนชายขอบทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และความรู้ 

(1) ความเป็นชายขอบในทางภูมิศาสตร์ เป็นการพิจารณาความเป็นชายขอบในมิติพื้นที่ทางภูมิศาสตร์  

โดยนิยามความเป็นชายขอบตามนัยนี้หมายถึง กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์และ

สังคมวัฒนธรรม คนชายขอบตามความหมายนี้ มักจะเป็นกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิล�าเนาดั้งเดิมด้วยเหตุผล 

ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพหรือวิถีชีวิตของตน คนกลุ่มนี้ต้อง

เผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่

4  กิบลัต - ทิศที่มุสลิมที่ต้องผินหน้าไปหาในเวลาละหมาด
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ซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน (สุริชัย, 2550) ซึ่งหากพิจารณาโดยลักษณะภูมิศาสตร์ มุสลิม 

ในสามจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จึงกลายเป็นชำยขอบของภูมิศำสตร์ เนื่องด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่ 

ในคาบสมทุรทีม่ชีือ่เรยีกมาตัง้แต่สมยัพทุธกาลว่า แหลมทอง (Golden Chersonesel) หรอืสวุรรณภมู ิซึง่อยูใ่กล้กบั

เกาะเล็กและเกาะใหญ่เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะเกาะสุมาตราและชวาที่ในเอกสารของอินเดียเรียกว่า มาลัยทวีป

และยะวาทวีป (ศรีศักร, 2550) 

ปัจจบุนั พืน้ทีต่รงนีค้อืชายขอบของแผนทีป่ระเทศไทย ซึง่ในปี พ.ศ. 2506 คณะรฐัมนตรขีองทางราชการไทย

ได้มมีตใิห้ใช้ค�าว่า “จงัหวดัชายแดนภาคใต้” แทนการเรยีกว่า “สีจ่งัหวดัภาคใต้” (ปัตตาน ียะลา นราธวิาส และสตลู) 

และเรียกจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวว่าสี่จังหวัดภาคใต้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (พันธุ์ทิพย์, 2544)

(2) ความเป็นชายขอบของประวัติศาสตร ์ ความเป็นชายขอบของประวัติศาสตร์ของมุสลิมในสามจังหวัด 

ภาคใต้ เริ่มเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอ�านาจตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่รัฐอิสระปัตตานีกลายเป็น

ประเทศราชของสยามประเทศ และมีพัฒนาการสืบทอดความคิดต่อเนื่องมาถึงสมัยกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ 

(ศรีศักร, 2550) 

มุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่คือลูกหลานของชาวรัฐปัตตานีในอดีต ปัตตานีเป็น 

หวัเมอืงใหญ่ทางตอนใต้ ทีป่ระวตัศิาสตร์ชาตไิทยบนัทกึไว้เพยีงว่า คอืรฐัหนึง่ภายใต้การปกครองของรฐัไทย แต่ข้อมลู

ที่สังคมไทยควรตระหนักรู้มีมากกว่านั้นมากมายนัก รัฐปัตตานีเป็นเมืองท่าเก่าแก่ เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นลังกาสุกะ 

ซึ่งเป็นเครือข่ายของอาณาจักรศรีวิชัยที่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14-15 ลงมา มีปริมณฑลกว้างขวาง

ครอบคลุมคาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะต่างๆ ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นกลุ่มรัฐที่มี 

ความสัมพันธ์กันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีศูนย์กลางอ�านาจเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวน 

ทางเศรษฐกิจการเมืองในแต่ละยุคสมัย (สุจิตต์, 2547) 

กรอบความคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิง “ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย” ในระบบการศึกษาไทย 

มีส่วนอย่างมากในการท�าให้คนไทยเกิดความรู้สึกดูแคลนความเป็นอื่นหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตนเอง  

อดีตอันยิ่งใหญ่ของรัฐปัตตานีจึงถูกลดทอนบทบาทลงในประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นเพียงประเทศราชหนึ่งที่เคยอยู่

ภายใต้การปกครองของรัฐไทยเท่านั้น 

การศึกษาประวัติศาสตร์ปัตตานีในภาษาไทยจนถึงปัจจุบัน มีไม่มากนัก แทบทั้งหมดอยู่ในกรอบของตรรกะ

ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวมา และอยู่ในกรอบของมุมมองของเจ้ากรุงเทพฯ ส่วนด้านที่ไม่เข้ากรอบไม่ลงรอยกับ

ประวัติศาสตร์แห่งชาติก็หลีกเลี่ยงหรือมองข้ามไปเสีย…ภาพพจน์รวบยอด (trope) ของปัตตานีในประวัติศาสตร์ 

แห่งชาติของไทย คือ แขก-ประเทศราช-ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายภายใน-และชอบเป็นขบถ…ประวัติศาสตร์ปัตตานี 

ที่เป็น ‘แขก’ จึงเป็นประวัติศาสตร์ฉบับดูแคลนตั้งแต่ต้น (ธงชัย, 2547) 

มมุมองทีข่ดัแย้งระหว่างรฐักบัท้องถิน่ ท�าให้ผูก่้อความไม่สงบใช้แรงจงูใจทางประวตัศิาสตร์สร้างแนวร่วมจาก

ประชาชนในพื้นที่ได้ ขณะที่การเรียนประวัติศาสตร์ของไทยเน้นเรื่องราวที่บอกว่า “เรา” ดีอย่างไร และ “คนอื่น” 

ไม่ดีอย่างไร เป็นประวัติศาสตร์ด้านเดียวและไม่มีความชัดเจน พลังอ�านาจของประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับการให้ 

ความหมายของผู้คนในอดีต ในเวลาที่พวกเขาดิ้นรนต่อสู้เพื่อพิทักษ์สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องนิยาม 

วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ผู ้คนในปัตตานียังมีความทรงจ�าและส�านึกในประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังจนถึงปัจจุบัน 

ประวัติศาสตร์ของคนปัตตานี จึง “ขัดฝืน” เข้ากันไม่ได้กับประวัติศาสตร์มาตรฐานที่ถูกก�าหนดขึ้นโดยอ�านาจรัฐ 

(ธงชัย, 2548) 
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วิชาประวัติศาสตร์จึงควรสอนให้ประชาชนเข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย และสามารถจัดการกับ 

ความขดัแย้งทีม่ทีีม่าจากความแตกต่างนัน้ได้ การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็น 

การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ถูกครอบง�าด้วยกรอบของประวัติศาสตร์แห่งชาติเพื่อความสามัคคีผิวเผินหรือเพื่อค�า้จุน

ชาติ ท�าให้อดีตที่ไม่ลงรอยกับอุดมการณ์ของชนชั้นปกครองถูกบดบัง จึงควรถูกยกเลิก (สุจิตต์, 2547)

(3) ความเป็นชายขอบของความรู้ ความรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับความรู้อื่นๆ ความรู้ใดที่ไม่ใช่กระแสหลัก  

ความรูน้ัน้กเ็ป็นชายขอบ แม้แต่คนทีอ่ยูท่ีศ่นูย์กลางขอบเขตทางภมูศิาสตร์ หากมคีวามรูต่้างไปจากสงัคม ต่างไปจาก

ความเชือ่ ความคดิ ความเหน็ของคนส่วนใหญ่ ความรูน้ัน้กเ็ป็นชายขอบในท่ามกลางศนูย์กลางนัน่เอง (สรุชิยั, 2550) 

รัฐปัตตานีในอดีตคือแหล่งความรู้ทางวิชาการของศาสนาอิสลาม ที่มุสลิมในคาบสมุทรแหลมมลายูต่างมุ่งหน้า 

มาหาความรู ้พืน้ทีส่ามจงัหวดัภาคใต้ในอดตีเป็นศนูย์กลางการศกึษาอสิลามของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยใช้ภาษา

มลายูในการถ่ายทอดศาสนาและวัฒนธรรมอิสลาม (ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2543)

อย่างไรกต็าม ในยคุปัจจบุนั ความรูด้้านศาสนาถกูมองว่าไม่ใช่ความรูก้ระแสหลกัอย่างศาสตร์อืน่ๆ แต่ส�าหรบั

มุสลิม อิสลามคือวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่ศาสนา มุสลิมถือว่า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร อิสลามไม่เคยล้าสมัย หรือ 

ทันสมัย แต่อิสลามคือความน�าสมัย (อบุลหะซัน, 2554) มุสลิมจึงมีหน้าที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักค�าสอน

ของศาสนาอิสลาม ครอบครัวมุสลิมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้จึงมักส่งลูกหลานเข้าโรงเรียน

ศาสนา หรอือย่างน้อยกใ็ห้เข้าโรงเรยีนทีม่หีลกัสตูรบรูณาการ (สอนศาสนาควบคูส่ามญั) หลงัจากจบระดบัมธัยมศกึษา 

หรือตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวชนชั้นกลางหรือผู้มีฐานะร�่ารวยมักส่งลูกหลานไปเรียนต่อในระดับสูงกว่า

มัธยมศึกษาในประเทศอิสลามที่มีชื่อในการเป็นศูนย์กลางการสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน (เช่น อียิปต์ 

ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน และอินเดีย) 

เยาวชนจากครอบครัวยากจนบางคนอาจได้รับทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในประเทศเหล่านี้ เฉพาะในประเทศ

อียิปต์ มีเยาวชนมุสลิมไปเรียนวิชาการด้านอิสลามอยู่หลายพันคน ประเด็นก็คือ วุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง

ประเทศเหล่านี ้หลายแห่งไม่ได้รบัการรบัรองโดยระบบการอดุมศกึษาของไทย คนหนุม่สาวทีจ่บการศกึษาจากประเทศ

เหล่านี้ เมื่อกลับมาประเทศไทย จึงอาจหางานท�าไม่ได้ หรือได้งานที่ต�่ากว่าวุฒิการศึกษา (อารี และคณะ, 2554) 

ในงานวิจัยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของแพร  

ศริศิกัดิด์�าเกงิ (2552) พบว่า รฐับาลยงัขาดความรูใ้นเรือ่งของสถาบนัสอนศาสนาอสิลามในด้านสงัคมและวฒันธรรม

อยู่มาก ที่ส�าคัญ รัฐยังคงมองสถาบันเหล่านี้ว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 

ความรู้อิสลามที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในสังคมปัจจุบัน วุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับ 

การรับรอง และความรู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินี้ ท�าให้มุสลิมส่วนหนึ่งที่แม้จะมีความรู้แต่เป็น 

ความรู้ชายขอบ เป็นความรู้ที่ไม่สอดคล้องกับกระแสหลัก เป็นความรู้ที่ไม่ถูกให้คุณค่าโดยคนส่วนใหญ่ในสังคม  

ถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบของความรู้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มุสลิมส่วนหนึ่งไม่เห็นความจ�าเป็น 

ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพราะตระหนักดีว่ารัฐบาลไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับวุฒิการศึกษา ดังนั้น  

เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว คนหนุ่มสาวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวนไม่น้อยที่เลือกที่จะพาตัวเอง 

เข้าสู่ตลาดแรงงาน กลายเป็นแรงงานราคาถูกของสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง
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4.3 สองคนยลตามช่อง: แก้ไม่ได้เพราะยืนอยู่คนละด้าน

มมุมองของนกัวชิาการ นกัการเมอืง องค์กรการปกครอง ทหาร ต�ารวจ และประชาชน ในการวเิคราะห์สาเหตุ

ปัญหา ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้มีอะไรใหม่ไปกว่าเดิมมากนัก งานวิจัยส่วนใหญ่ชี้ว่า ความไม่สงบ 

ในสามจังหวัดภาคใต้เกิดจากคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นคนกลุ่มน้อยในบริบทของสังคมไทย มีความรู้สึกใกล้ชิดกับ 

คนมาเลย์มากกว่าคนไทย ความแตกต่างกบัคนส่วนใหญ่ในด้านประวตัศิาสตร์ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

การศึกษา และเศรษฐกิจ ถูกมองว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อรัฐไทย (แพร, 2552) อย่างไรก็ตาม มีการ

วิเคราะห์กันว่า ประชาชน ผู้น�ามุสลิม และรัฐ มองประเด็นปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ด้วยกรอบคิดที่ขัดแย้งสวนทาง

กนั การเลอืกมองคนละมมุ ยนืกนัอยูค่นละด้าน และให้ความส�าคญักบัทีส่ิง่ทีม่องเหน็ไปคนละด้านนัน้ ท�าให้แนวทาง

การแก้ไขปัญหาเป็นไปแบบแยกส่วนและขาดการบูรณาการ การแก้ปัญหาจึงไม่อาจบรรลุผลได้อย่างที่ควรจะเป็น 

การวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาความไม่สงบในการศกึษาทีผ่่านมา สรปุว่ามสีาเหตหุลายด้าน หนึง่ ด้านการเมอืง

การปกครอง นัน่คอืมองว่า ความไม่สงบเกดิจากประชาชนไม่ได้รบัความเป็นธรรมและเข้าไม่ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

(กอส., 2549) จากความไม่เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ ท�าให้เกิดทัศนคติ 

ที่ไม่ดีและอคติ ชาวมุสลิมเกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความรู้สึกในทางลบต่ออ�านาจรัฐ การศึกษา 

ที่ผ่านมาสะท้อนว่า ปัญหาความไม่ยุติธรรมและการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมยังคงด�ารงอยู่ในปัจจุบัน และ 

รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของเหตุการณ์ตากใบ และการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องสงสัยในชีวิตประจ�าวันของผู้คน 

ในสามจังหวัด (จุฑารัตน์, 2548) นอกจากนี้ ในด้านการเมืองการปกครอง ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ 

ยังเกิดขึ้นจากการด�าเนินนโยบายการผสมกลมกลืน และระบบราชการไทยที่เน้นการรวมอ�านาจ และคนในพื้นที่ 

ไม่มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 

ยังมีการศึกษาที่พูดถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสามจังหวัดภาคใต้ (กฤตยา และคณะ, 2549)  

ซึง่ไม่ได้เกดิขึน้จากพฤตกิรรมส่วนบคุลเท่านัน้ แต่เป็นปัญหาเรือ่งนโยบายของเจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงทีด่�าเนนิการจบักมุ

อย่างละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน ไม่เป็นธรรม และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  

ดังเช่นกรณีการด�าเนินคดีกับฮัจญีสุหลงที่น�าไปสู่เหตุการณ์การปะทะกันอย่างรุนแรงที่สุดในหมู่บ้านดุซงญอ จังหวัด

นราธิวาส ซึ่งการปะทะกันในครั้งนั้นเป็นที่รู้จักกันดีใน “กบฎดุซงญอ” (ธเนศ, 2551)

งานวิจัยส่วนหนึ่งพบว่า ผู้น�าศาสนาอิสลามมีความเห็นว่า ปัญหาความไม่สงบเกิดจากการก�าหนดนโยบาย 

ของรัฐ แนวทางการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เหมาะสม ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ในเอกลักษณ์พื้นฐานของประชาชน แม้จะมีความพยายามของรัฐที่จะดึงผู้น�าศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบาย

ส่งเสริมสันติสุข แต่เจ้าหน้าที่รัฐยังคงมองการแสดงบทบาทของผู้น�าศาสนาด้วยสายตาหวาดระแวง (แพร, 2552) 

ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ความไม่สงบเกิดจากการไม่ได้รับความไม่เป็นธรรม ความหวาดระแวง  

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การโฆษณาชวนเชื่อ ความขัดแย้งทางการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อมอง

ในกรอบนี้ ข้อเสนอแนะก็คือ รัฐต้องจัดการกับเจ้าที่รัฐที่ไม่เข้าใจและมีอคติกับประชาชน ต้องเปิดโอกาสให้ 

คนในพืน้ทีเ่ข้ามาเป็นข้าราชการให้มากทีส่ดุ ไม่ควรใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหา ให้ทนุสนบัสนนุเยาวชนให้ศกึษา 

ในหลายสาขาวิชา น�าหลักการอิสลามมาเป็นแนวทางแก้ไข 
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ความเป็นชายขอบในสามจังหวัดภาคใต้ยังถูกซ�้าเติมด้วยสาเหตุ ด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยมุ่งไปที่ความยากจนของประชากรในสามจังหวัด จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีฐานแคบเนื่องจากประชาชน 

มีอาชีพหลักเพียงไม่กี่อย่าง นักลงทุนไม่กล้ามาลงทุนเพราะเกรงกลัวเหตุการณ์ความรุนแรง และไม่คุ้นเคยกับภาษา

และวัฒนธรรม (ชิดชนก, 2548) โครงการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานอกจากจะไม่สอดคล้องกับศาสนาและวัฒนธรรม

ท้องถิน่แล้ว ยงัท�าลายระบบนเิวศน์และทรพัยากรในท้องถิน่ ท�าให้ประชาชนเดอืดร้อนและยากจนซ�า้ซาก (ส�านกังาน

พัฒนานโยบายสาธารณะ, 2549) เช่น ชาวประมงพื้นบ้านประสบปัญหาทะเลชายฝั่งถูกท�าลายจากเรืออวนลากอวน

รุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ปัญหาป่าดิบเขียวถูกท�าลายจากการส่งเสริมการปลูกสวนยางแบบปูพรม ป่าพรุ

ถูกท�าลายจากโครงการก่อสร้างถนนและเขื่อนกั้นน�้า หรือนาร้างจากระบบชลประทานที่ไม่มีการศึกษาระบบนิเวศน์ 

(สนิทสุดา, 2549)

ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขในมุมมองของทหารและต�ารวจ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญ 

ของรัฐในการแก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้ กลับไม่สอดรับกับสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่และผู้น�าศาสนามองเห็น  

งานของพลเอกกิตติ รัตนฉายา อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันมาโดยตลอดว่า ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้เป็นเรื่อง 

ของขบวนการแบ่งแยกดินแดน (แพร, 2552) ทหารต�ารวจยังมองว่า การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตนเอง 

ได้มีการปรับตัว ปรับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีในการท�างานแล้ว และปฏิบัติการทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อความมั่นคง 

ของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 

การมองปัญหาบนพืน้ฐานจากจดุยนืคนละด้านส่งผลให้สิง่ทีเ่ราเหน็ คอืนโยบายของรฐัทีส่บัสนระหว่างแนวทาง

สันติวิธีกับการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ เราจึงยังไม่เห็นยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบและเป็นกระบวนการ

บรูณาการ ท�าให้การแก้ปัญหาสามจงัหวดัชายแดนใต้ทีผ่่านมาขาดพลงัและความรนุแรงกย็งัคกุรุน่ กดักร่อนชวีติและ

ความผาสุกของพี่น้องสามจังหวัด รวมทั้งของเจ้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

4.4 ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้: ชายขอบเพราะขัดแย้ง หรือขัดแย้งเพราะชายขอบ

พื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องยาวนานในสังคมไทย เนื่องจากถูกมองว่าเป็น “ปัญหา”  

ต่อความมั่นคงของชาติ ความสนใจต่อพื้นที่ “พิเศษ” นี้ ก็เพื่อแสวงหาความเข้าใจสาเหตุของปัญหา น�าเสนอเรื่อง

ราวทีเ่กดิขึน้ แสดงให้เหน็ผลกระทบของความรนุแรง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข (แพร, 2552) ทัง้ทีพ่ืน้ทีส่ามจงัหวดั

ภาคใต้มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาสูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความเป็นเมืองชายแดนที่เป็น

จดุค้าขายแลกเปลีย่นกบัเพือ่นบ้าน มวีฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แต่ปัญหาความไม่สงบทีล่กุลามต่อเนือ่งมาตัง้แต่ต้น

ปี พ.ศ. 2547 โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติได้นั้น ดูเหมือนจะบดบังทุนที่ดีงามของสามจังหวัดภาคใต้ไปอย่างน่าเสียดาย 

(ประพันธ์, 2549) 

ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ที่ก�าลังเกิดขึ้นกว้างและลึกกว่าอดีตที่ผ่านมา กระทบกับชีวิตผู้คนทั้ง 

ชาวมุสลิมและชาวพุทธ รายงานสถิติความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 นับตั้งแต่

เดือนมกราคม 2547 เกิดเหตุการณ์ยิง ระเบิด วางเพลิงและการก่อกวนอื่นๆ จ�านวนประมาณ 8,907 เหตุการณ์  

มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,471 คน และบาดเจ็บประมาณ 5,470 คน รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูญเสียทั้งฝ่าย

ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ 10,000 คน พบว่า คนไทยมุสลิมเสียชีวิตมากกว่าชาวไทยพุทธเสียอีก เป้าหมาย

ของความรุนแรงจึงเป็นประชาชนคนธรรมดา ทั้งคนไทยพุทธและมุสลิม เพื่อสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชน

ทั่วไป รองลงมาคือต�ารวจและทหาร (ศรีสมภพ, 2549) 
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รายงานเรือ่ง “เอาชนะความรนุแรงด้วยพลงัสมานฉนัท์” ของกอส. (2549) ได้น�าเสนอกรอบการวนิจิฉยัสาเหตุ

ของปัญหาเป็นสามระดับ คือ เงื่อนไขบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อ�านาจทางการปกครองในทางที่ผิด การใช้ 

ความรุนแรงโดยฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ และการตอบโต้ของฝ่ายรัฐด้วยความรุนแรง เงื่อนไขเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึง

ความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากกระบวนการยุติธรรมและลักษณะการปกครอง ความยากจนของประชาชน การศึกษา 

ที่ไม่เอื้อให้ประชาชนมีพลังชนะการท้าทายทางสังคม และสภาพภูมิศาสตร์ของชายแดนใต้ที่ติดกับมาเลเซีย ท�าให้

เกดิการเปรยีบเทยีบคณุภาพชวีติของคนในสองประเทศ และ เงือ่นไขทางวฒันธรรม ซึง่กค็อืลกัษณะเฉพาะทางศาสนา

และชาติพันธุ์ในพื้นที่ คือศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และประวัติศาสตร์ปัตตานี 

การวเิคราะห์ของ กอส. ได้หยบิประเดน็ความไม่เป็นธรรมและความยากจนของประชาชน ว่าเป็นเงือ่นไขหนึง่

ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นชายขอบ ในมุมนี้จะเห็นว่า ความเป็นชายขอบเป็น

เงื่อนไขของความขัดแย้งที่น�าไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง ในทางกลับกัน ความขัดแย้งถึงตายที่ยืดเยื้อยาวนานนี้ 

ได้กร่อนเซาะทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรมและพลังของสถาบันต่างๆ ซึ่งเคยด�ารงอยู่และจ�าเป็นต่อการยุติ 

ความขัดแย้งด้วยหนทางสันติ (ชัยวัฒน์, 2552) ชุมชนและบุคคลที่ตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งนี้จึงถูกกักขัง 

ให้อยู่ภายใต้กรอบของความเป็นชายขอบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

ภาพที่สังคมมองพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ว่า คือพื้นที่ “พิเศษ” คือ “ปัญหา” ของความมั่นคงแห่งชาตินี้ ท�าให้

ความขัดแย้งรุนแรงชนิดถึงตายในพื้นที่ยิ่งขับเน้นความเป็นชายขอบของมุสลิมให้ปรากฏชัดขึ้น ข้อมูลข่าวสารจาก

สามจงัหวดัผ่านการน�าเสนอของหนงัสอืพมิพ์รายวนัเน้นไปในทางลบมากกว่าบวก ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการลอบท�าร้าย

ชวีติและทรพัย์สนิ ข้อมลูทีน่�าเสนอมกัมาจากบคุคลของรฐัระดบับน ขณะทีค่วามคดิเหน็จากคนในพืน้ทีแ่ละเจ้าหน้าที่

รัฐระดับล่างไม่ได้รับการน�าเสนออย่างสมดุลกัน แม้แหล่งข่าวจากหน่วยงานรัฐบาลจะน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้  

แต่เป็นข้อมลูเพยีงด้านเดยีว ยิง่กว่านัน้ อาจมคี�าสัง่จากเบือ้งบนให้ปกปิดข้อมลูหรอืให้ข้อมลูทีเ่ป็นในทศิทางเดยีวกนั 

(วันวิสาข์, 2548 อ้างใน แพร, 2552:155) ยิ่งกว่านั้น การเสนอข่าวยังขาดการติดตามผลการสอบสวนคดีต่างๆ  

รวมทั้งการพิสูจน์ข่าวลือต่างๆ ในพื้นที่ (พิจิตรา อ้างใน แพร, 2552) การฟังความข้างเดียวนานๆ ส่งผลให้คนใน 

สังคมไทยจ�านวนไม่น้อยเหมารวมคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ว่าเป็น “โจรก่อการร้าย” เป็นผู้กระท�าความรุนแรง 

ขณะที่ชาวบ้านมุสลิมในพื้นที่รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระท�า (นารี, 2552)

นอกจากภาพด้านลบของสามจงัหวดัผ่านทางสือ่ ยงัมอีกีหลายประเดน็ทีข่บัเน้นความเป็นชายขอบของมสุลมิ

สามจังหวัด สถาบันแห่งความรู้อิสลามถูกจับตามองว่าคือภัยของความมั่นคง เศรษฐกิจมวลรวมของทั้งสามจังหวัด

ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ รายได้ต่อหัวของประชากรต�่าลง ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน 

ของการกระจายรายได้นับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การว่างงานมากขึ้น ยังอาจน�าไปสู่ปัญหายาเสพติด สิ่งต่างๆ เหล่านี้  

เป็นประเด็นสืบเนื่อง ซ้อนทับ และเชื่อมโยงกัน ล้อมกรอบให้ชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ตกอยู่ในสภาพ 

ความเป็นคนชายขอบอย่างยากที่จะหลุดพ้น

5. อีกฝั่งของชายขอบ: มุสลิมที่ก้าวไกล

แม้โดยทัว่ไป มสุลมิจะมภีาพของความด้อยกว่าคนไทยทีไ่ม่ใช่มสุลมิในเรือ่งของฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 

และการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่างๆ แต่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพัฒนาของสังคมจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง 

ประวัติศาสตร์ไทยได้บันทึกชื่อของมุสลิมอีกบางกลุ่มที่สามารถครอบครองพื้นที่ทุนทางสังคม และก้าวไปยืนอยู่ ณ 

มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง? 99



จดุทีน้่อยคนนกัจะไปถงึได้ มสุลมิหลายคนสร้างชือ่เสยีง มบีทบาทโดดเด่น เป็นทีย่อมรบัในสงัคมวงกว้าง ทัง้ระดบัชาติ 

และระดับนานาชาติ ที่โดดเด่นมากคนหนึ่ง คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มุสลิมผู้เคยด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวง

ต่างประเทศ ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2535-2540 ประวัติศาสตร์ไทยได้จารึกว่า ประเทศไทย 

ที่คนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้น ครั้งหนึ่งเคยมีเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศที่เป็นมุสลิม ที่ส�าคัญ ดร.สุรินทร์  

เป็นเสนาบดแีละนกัการเมอืงทีไ่ด้รบัยอมรบัในความสามารถอย่างกว้างขวาง ชือ่ของ ดร.สรุนิทร์ พศิสวุรรณ ถกูจารกึ

ในหน้าประวตัศิาสตร์ไทยอกีครัง้ เมือ่ก้าวขึน้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสมาคมแห่งประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

หรืออาเซียน ใน พ.ศ. 2551

ดร.สุรินทร์ ยังได้รับเลือกให้เป็น “หนึ่งใน 500 ชาวมุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” จากศูนย์พริ้นซ์ อัลวาลีด  

บิน ทาล้าล เพื่อความเข้าใจระหว่างมุสลิม-คริสเตียน แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์อิสลาม

แห่งราชวงศ์จอร์แดน และศนูย์อสิลามศกึษา มหาวทิยาลยันวิยอร์ค ทีไ่ด้ร่วมกนัคดัเลอืกชาวมสุลมิทัว่โลกทีม่ชีือ่เสยีง

และทรงอิทธิพล ลงในหนังสือที่จัดท�าขึ้นเป็นพิเศษประจ�าปี ค.ศ. 2009 ชื่อว่า “The 500 Most Influential  

Muslims – 2009” เพื่อหวังให้ประชาชนทั้งโลกได้เข้าใจถึงอิทธิพลของชาวมุสลิมและผลกระทบของอิสลามที่มีต่อ

โลกปัจจุบัน (MTODAY, 2554) 

หนึ่งใน “500 ชาวมุสลิมผู้ทรงอิทธิพลที่สุด” ที่ได้รับคัดเลือกในปีเดียวกันอีกคนหนึ่งคือ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ 

คณบดคีณะศลิปศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา ซึง่เป็นบคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัในการร่วมพฒันา

และแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ทางภาคใต้ (WEBMASTER YIU, ม.ป.ป.)

ประเทศไทยยังเคยมีประธานรัฐสภา ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นมุสลิมคือ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 

เป็นประธานรัฐสภาล�าดับที่ 34 (พ.ศ. 2539-2543) เป็นอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก

ในประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นชาวไทยมสุลมิ และอดตีรองนายกรฐัมนตร ีเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคญั เช่น ประธานรฐัสภาและ

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 

(2 สมัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นลูกคนโตของครอบครัว 

ชาวจังหวัดยะลา จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุดคนแรกของประเทศไทย คือ นายอักขราทร จุฬารัตน ซึ่งจบปริญญา

เอกทางกฎหมายจากมหาวทิยาลยัโรม ประเทศอติาล ี(ด�ารงต�าแหน่งเมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2543 และพ้นจากต�าแหน่ง

เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553) ก็มีต้นตระกูลเป็นมุสลิม คือ เจ้าพระยาบวรราชนายก หรือ

เฉกอะหมัด ขุนนางเชื้อสายเปอร์เซีย ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งจุฬาราชมนตรี และเป็นสมุหราชนายกในแผ่นดินพระเจ้า

ทรงธรรม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ลูกหลานบางส่วนของนายเฉกอะหมัด เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ เช่น ตระกูล

บุนนาค ตระกูลจุฬารัตน ส่วนลูกหลานอื่นๆ ยังคงนับถือศาสนาอิสลาม เช่น ตระกูลอหะหมัดจุฬา) (ประยูรศักดิ์, 

2539) 

ในการปฏิวัติครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นั้น หัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งเป็นนายทหารผู้มีอ�านาจ

สูงสุดในขณะนั้นคือ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นชาวมุสลิม เป็นผู้บัญชาการทหารบก (2548-2550) คนแรก 

ที่เป็นมุสลิม มีต้นตระกูลมาจากเฉกอะหมัดเช่นเดียวกับนายอักขราทร 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย100



นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอิสลามหลายคนที่เป็นที่ยอมรับในสังคมมุสลิมในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศ 

และนานาชาต ิคนหนึง่คอื ดร.อสิมาแอลลตุฟ่ี จะปะกยีา ซึง่เป็นทัง้นกัคดิ นกัเขยีน และนกัพดู เป็นบคุคลใน 3 จงัหวดั

ภาคใต้ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงของมุสลิมทั่วประเทศ ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน เกาหลี 

อินเดีย และปากีสถาน รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลาง ดร.อิสมาแอลลุตฟี่ จบปริญญาเอกสาขากฎหมายอิสลาม 

ณ มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา บทบาทที่โดดเด่น

ของ ดร.อิสมาแอลลุตฟี่นี้ว่ากันว่า ในบางช่วงบางตอน ชื่อของเขาถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อบุคคลที่รัฐต้องระมัดระวัง 

(MTODAY, 2554)

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ เป็นนักการศาสนาที่ได้รับการยอมรับสูงในกลุ่มเยาวชน

คนหนุ่มสาวมุสลิมยุคปัจจุบัน เป็นผู้ทรงความรู้ทางศาสนาอิสลามที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ  

เรียนระดับอนุบาลที่ซาอุดิอาระเบีย ระดับมัธยมที่อียิปต์ จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์อิสลามจากมหาวิทยาลัย 

อลั-อซัฮรั อยีปิต์ และจบปรญิญาโทด้านศาสนาเปรยีบเทยีบจากมหาวทิยาลยักเุราะวยีนู ประเทศโมรอคโค การแสดง

ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในหลายสถานการณ์ตามหลักการของศาสนาที่ถูกต้อง ส่งผลให้เชคริฎอ อะหมัด  

สมะดี มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างสูง (MTODAY, 2554)

กล่าวโดยสรุปก็คือ แม้มุสลิมในภาพรวมคือผู้ด้อยโอกาส เป็นคนชายขอบโดยนิยามทั่วๆ ไป แต่เมื่อมอง 

ด้วยเลนส์ภาพที่ละเอียดมากขึ้น พบว่ามีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่สามารถก้าวขึ้นไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดของสังคม ด้านหนึ่ง 

เราเห็นความเป็นชายขอบของมุสลิมในประเทศไทย เป็นด้านที่สะท้อนความไม่เป็นธรรม การถูกกีดกัน และ 

การถูกจ�ากัดในหลายแง่มุม แต่อีกด้านหนึ่งก็เห็นความแตกต่างและหลากหลายในชาวมุสลิม สะท้อนความเป็นจริง

อีกแง่มุมของสังคมไทยที่เปิดพื้นที่และให้โอกาสกับชนกลุ่มที่ถูกเรียกขานมาตลอดว่าชนกลุ่มน้อย เป็นข้อเท็จจริง 

ทีไ่ม่อาจมองข้ามหากต้องการท�าความเข้าใจมสุลมิในประเทศไทย ทีส่�าคญัคอื เป็นข้อเทจ็จรงิทีส่ะท้อนว่า หากสงัคม

ให้โอกาส มุสลิมก็สามารถก้าวพ้นความเป็นชายขอบได้เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคมไทย 

6. มุสลิม: ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง

แนวทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดจากการเบียดผลักผู้คนที่แตกต่างจากวิถีกระแสหลักให้จ�ากัดอยู่ในพื้นที่ของ 

คนชายขอบ ที่วางอยู่บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ และเคารพ “ความเป็นอื่น”  

ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนหนึ่งเข้าใจปัญหา  

มีความพยายามก�าหนดกฎเกณฑ์ที่ตั้งอยู่บนฐานของความเคารพต่อศักดิ์ศรีของคน เรายังเห็นสายสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มชาติพันธุ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังขาดหายไป สิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอ คือพลังของแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะหยุดชนวน

ความขัดแย้งและน�ามาซึ่งสันติ คงจะเป็นอย่างที่นักวิชาการด้านสันติคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า แนวทางเหล่านี้จะมีพลัง 

เมื่อผู้คนในสังคมไทย “มีจินตนาการถึงชุมชนชาติของตน ชนิดที่เปิดพื้นที่ให้กับแผ่นดินและผู้คน ซึ่งด�ารงอยู่และ 

ก่อก�าเนิดมาจากจินตนาการที่ต่างออกไป ด�ารงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอกัน” (ชัยวัฒน์, 2551) 

มุสลิมในประเทศไทย: ชายขอบหรือเพียงแค่แตกต่าง? 101



ความเป็นผู้ก�าหนดตนเอง (autonomy) และการก�าหนดชะตาชีวิตตนเอง (self-determination) เป็นฐาน 

รากส�าคญัของระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยทีส่ะท้อนความเป็นมนษุย์ ว่ามคีวามปรารถนาและทางเดนิชวีติ

ที่แตกต่างหลากหลาย การที่มนุษย์จะตัดสินชะตากรรมตนเอง ครองชีวิตได้อย่างเป็นนายตนเอง แต่ไม่สร้าง 

ความเดือดร้อนให้เพื่อนมนุษย์คนอื่น จึงเป็นเรื่องที่รัฐตามระบอบประชาธิปไตยควรวางหลักประกันไว้ให้ และ 

ควรเป็นเรื่องที่สังคมพึงเรียกร้อง หากรัฐไม่สามารถสร้างประกันในเรื่องดังกล่าวและล้มเหลวในการเปิดพื้นที่ให้กับ

ความต้องการทีแ่ตกต่างหลากหลายของสมาชกิ พลเมอืงส่วนทีถ่กูกดทบัทางเดนิชวีติกจ็ะถกูผลกัให้เป็นพลเมอืงชาย

ขอบของสังคม ความยากล�าบากในการยกสถานะมุสลิมให้พ้นจากความเป็นชายขอบ ไม่ว่าจะด้วยข้อเท็จจริง 

หรือด้วยภาพลักษณ์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งรุนแรงชนิดถึงตาย 

ในสามจังหวัดภาคใต้นั้น อยู่ที่คนจ�านวนมากยังมองเรื่องความเป็นผู้ก�าหนดตนเอง และการก�าหนดชะตาชีวิตตนเอง

ด้วยสายตาที่หวาดกลัว และเข้าใจไปว่า เป็นค�ากบฏที่สะท้อนความพยายามปลดแอกแยกประเทศ (อาทิตย์, 2554) 

ตราบใดที่สังคมไทยยังยึดอยู่กับกรอบคิดที่มองเรื่อง “ความแตกต่าง” ว่าเป็นภัยคุกคาม และมองเรื่อง  

“ความเหมือนกัน” เป็นเรื่องเอกภาพ ความสามัคคี และความเป็นปึกแผ่น ก็ดูเหมือนว่าแนวทางใดๆ ก็ตามที่เป็น 

การยกอ�านาจบางส่วนให้กับ “คนอื่นที่แปลกต่างไปจากคนส่วนใหญ่” ได้บริหารกิจการชีวิตของตนเองจะกลาย 

ความเป็นยุง่ยากและเป็นไปไม่ได้ เพราะถกูมองว่าเป็นการมอบและแบ่งปันอ�านาจให้กบั “คนอืน่” ของสงัคม “ไทย” 

(the others within) (อาทิตย์, 2554) 

ในยคุสมยัปัจจบุนัทีค่วามแตกต่างหลากหลายดจูะเป็นภาพหลกัมากกว่าภาพของความเหมอืนกนัทีส่งัคมไทย

พยายามตอกย�้ามาโดยตลอด กรอบคิดแบบที่เป็นอยู่ไม่อาจสร้างความสงบสุขอย่างเท่าเทียมในสังคมได้ ทัศนคติ 

และการรบัรูท้ีแ่บ่งแยกเขา-เราเป็นปัจจยัทีม่พีลงัมหาศาลในการเคลือ่นกงล้อประวตัศิาสตร์ ทีท่�าให้การตดิกบัอยูก่บั

ความเป็นคนชายขอบของคนที่ต่างไปจากคนส่วนใหญ่อย่างชาวมุสลิมต้องด�ารงอยู่ต่อไป

ค�าถามก็คือ สังคมไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่คนในสังคมยังติดยึดอยู่กับกรอบคิดแบบเดิม 

ในเงื่อนไขที่สังคมต้องรับมือกับความแตกต่างหลากหลายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยต้องตั้งค�าถามกับตัวเอง 

อย่างต่อเนือ่งว่า เลอืกทีจ่ะให้ภาพของความเป็นชายขอบของกลุม่ต่างๆ ทีถ่กูกดทบัเป็นคนชัน้สองของสงัคมด�ารงอยู่

ต่อไป หรือจะสร้างภาพใหม่ให้ไทยเป็นสังคมที่แตกต่างแต่สวยงาม แตกต่างแต่เท่าเทียมเสมอกันด้วยศักดิ์และสิทธิ 

อย่างโมเสคที่ประกอบขึ้นด้วยหินหรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ต่าง มีความปรารถนาเลือก 

ทางเดินชีวิต และตัดสินชะตากรรมของตนเอง ชาวมุสลิมก็คือกระเบื้องชิ้นหนึ่งของโมเสคสังคมไทย แน่นอนว่า 

สิ่งที่ถูกเลือกยังต้องผ่านกระบวนการจัดการอีกมากมายที่จะท�าให้ภาพที่อยากเห็นนั้นเป็นความจริง แต่หาก 

เห็นพ้องต้องกันในจุดมุ่งหมายที่จะไปให้ถึงแล้ว เราจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ไปสู่สังคมของสมาชิกที่อาจมี

ความต่างโดยที่ไม่ต้องยึดโยงอยู่กับความเป็นชายขอบอีกต่อไป

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย102
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ผู้สูงอายุ: คนวงในที่จะถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบ

Elderly: Inner People to Be Marginalised

ปราโมทย์ ประสาทกุล1, ศุทธิดา ชวนวัน2 และกาญจนา เทียนลาย3
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะมองภาพสังคมผู้สูงอายุไทยในอนาคต ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทางบวกและลบต่อ
สถานภาพผู้สูงอายุ ในทางทฤษฎีและในทางกฎหมายแล้ว ผู้สูงอายุไทยมีสถานภาพเท่าเทียมกับประชากรในวัยอื่นๆ แต่ในความเป็นจริง  
มีปัจจัยหลายอย่างที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุกลายเป็นคนชายขอบ ปัจจัยผลักดันเหล่านั้น ได้แก่ วยาคติ ความยากจน ความเจ็บป่วย การอยู่
ตามล�าพัง รวมทั้งสิ่งก่อสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่ไม่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ผู้เขียนได้เสนอแนะให้รัฐและสังคมมีนโยบายสาธารณะ 
ที่จะแก้ไขปัจจัยผลักต่างๆ เช่น การลดวยาคติต่อผู้สูงอายุผ่านพฤฒิศึกษา การจัดระบบสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว  
การให้ผูส้งูอายไุด้เข้าถงึบรกิารสขุภาพอนามยัและบรกิารสาธารณะ การออกแบบสิง่ก่อสร้างและระบบการคมนาคมทีเ่อือ้ต่อผูส้งูอาย ุทัง้นี้
เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยในอนาคตไม่ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ 

ค�ำส�ำคัญ: คนชายขอบ, ผู้สูงอายุ, วยาคติ, ความยากจน, พฤฒิศึกษา, การดูแลระยะยาว

Abstract

Thai aged society in the future is explored in this article through analysis of variance factors affecting the 
status of elderly both negatively and positively. Theoretically and legally Thai elderly are equals as with people in 
others age groups but in reality there are several factors pushing Thai elderly to become marginal people including 
ageism, poverty, sickness, living alone and infra - structure and public service unfavorable to the elderly. This article 
recommends that the Thai government and society should have public policies addressing push factors; reducing 
ageism through ageing education; provision of elderly welfare and long - term caring; facilitating elderly persons to 
access public and health services; as well as re - designing infra - structure and transportation system so as to be  
favorable to the elderly. These policies can protect elderly from becoming marginalised. 

Keywords: marginalised people, elderly, ageism, poverty, ageing education, long - term caring
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1. แล้วคนไทยก็แก่ขึ้น (ลง)

ทุกวันนี้ คนไทยเริ่มรู้สึกแล้วว่าในสังคมมีคนแก่มากขึ้น ในหมู่บ้านชนบทจะสังเกตเห็นว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า

แต่ก่อน ขณะเดียวกันก็มีเด็กในหมู่บ้านลดน้อยลง ภาพที่เห็นเช่นนี้เป็นปรากฏการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้นจริง 

ในประเทศไทย ในรอบ 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยได้ลดต�่าลงอย่างมากและรวดเร็ว 

ตามหลักฐานการจดทะเบียนเกิดในแต่ละปีจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ในช่วง 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 

2506 ถึง 2526 มีเด็กเกิดปีละเกินกว่าล้านคน ปราโมทย์ และปัทมา (2548) เรียกคนที่เกิดในช่วงนี้ว่า “ประชากร

รุน่เกดิล้าน” ถ้าจะเปรยีบประชากรรุน่เกดิล้านกบัเหตกุารณ์ทางประชากรของประเทศตะวนัตกกอ็าจเรยีกได้ว่าเป็น 

“เบบี้บูม” ของประเทศไทย อัตราเกิดของประเทศไทยในช่วงนั้นสูงมากถึงเกินกว่า 35 ต่อประชากร 1,000 คน  

แต่หลงัจากนัน้ อตัราและจ�านวนเดก็เกดิในประเทศกล็ดลงเรือ่ยๆ จนในปัจจบุนัเมือ่ปี 2553 อตัราเกดิได้ลดลงเหลอื

เพียง 13 ต่อประชากร 1,000 คน และจ�านวนเกิดได้ลดลงเหลือเพียง 7 แสน 8 หมื่นคนเท่านั้น

มาตรวัดภาวะเจริญพันธุ์ที่นิยมอ้างถึงกันอยู่เสมออย่างหนึ่ง คือ “อัตราเจริญพันธุ์รวม” (Total Fertility 

Rate - TFR) อัตรานี้หมายถึง จ�านวนบุตรเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง (หรือ 100 หรือ 1,000 คน) จะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์

ของตน อัตราเจริญพันธุ์ที่มีค่าประมาณ 2 หมายถึง สตรีคนหนึ่งมีบุตรโดยเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ์ ประมาณ 2 คน 

ซึ่งเป็นอัตราของภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทนคือ สตรีมีบุตร 2 คน เป็นจ�านวนที่จะทดแทนพ่อและแม่ของตนพอดี 

อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยเมื่อ 40 - 50 ปีก่อน มีค่าสูงกว่า 6 เมื่อภาวะเจริญพันธุ์ลดลง จ�านวนบุตรเฉลี่ย

ต่อสตรีได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือประมาณ 2 หรือเท่ากับภาวะเจริญพันธุ์ระดับทดแทนเมื่อราวปี พ.ศ. 2546  

จากนั้นก็ลดลงจนต�่ากว่าระดับทดแทน ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2553 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทยลดต�่าลง 

เหลือเพียง 1.6 เท่านั้น

ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยลดลง อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยก็ยืนยาวขึ้น ความก้าวหน้าทาง

สาธารณสุขและการแพทย์ช่วยให้การตายก่อนวัยอันสมควรจากโรคติดเชื้อลดลงอย่างมาก การตายในวัยทารกและ

เดก็ทีล่ดลงช่วยเพิม่อายคุาดเฉลีย่ของประชากรให้สงูขึน้ “อตัราตายทารก” หรอืการตายของเดก็อายตุ�่ากว่าหนึง่ขวบ 

ทีเ่คยสงูเกอืบ 100 ต่อการเกดิมชีพี 1,000 ราย ได้ลดลงจนเหลอืเพยีง 13 - 14 ต่อการเกดิมชีพี 1,000 รายในปี 2553 

อัตราตายที่เคยสูงเกือบ 20 ต่อประชากร 1,000 คน เมื่อ 50 ปีก่อน ได้ลดลงเหลือเพียง 7 ในปัจจุบัน 

เมื่อดูการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาแล้ว น่าเชื่อได้ว่าในอนาคตภาวะเจริญพันธุ์

มแีนวโน้มจะลดต�่าลงไปอกี ถ้าดตูวัอย่างจากหลายๆ ประเทศในทวปีเอเชยี เช่น ญีปุ่น่ สงิคโปร์ เกาหลใีต้ และไต้หวนั 

ซึง่มอีตัราเจรญิพนัธุร์วมทีต่�่ามาก คอือยูใ่นระดบั 1.2 หรอืต�่ากว่านัน้ จงึเป็นไปได้ทีอ่ตัราเจรญิพนัธุร์วมของประชากร

ไทยจะลดต�่าลงไปอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกับประเทศดงักล่าว คือ โดยเฉลีย่แลว้ สตรไีทยคนหนึง่จะมบีตุรเพยีง 1.2 คน 

หรือน้อยกว่านั้นในอนาคต

ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดต�่าลง อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยก็มีแนวโน้มว่าจะยืนยาวขึ้น  

การพัฒนาทางด้านการสาธารณสุข และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย จะท�าให้ 

การตายในวัยเยาว์หรือวัยกลางคนลดต�่าลง ปัจจุบันการตายก่อนอายุครบ 60 ปีของประชากรคิดเป็นประมาณ 

ร้อยละ 30 ของการตายทั้งหมด ในอนาคตการตายก่อนอายุ 60 ปี น่าจะเหลือเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

อายุคาดเฉลี่ยของประชากรก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกจาก 73 ปีในปัจจุบัน ไปจนใกล้เคียงกับ 80 ปี 

ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยของประชากรสูงสุด คือ ประมาณ 82 ปี  
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พอๆ กับประเทศในแถบยุโรปเหนือ เช่น สวีเดน นอร์เวย์ ประเทศที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันมีอายุคาดเฉลี่ย 

ของประชากรประมาณ 80 ปี จึงเป็นไปได้อย่างมากที่อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยจะสูงขึ้นถึง 80 ปี ในอีก  

20 ปีข้างหน้า

ในอนาคต อัตราเกิดของประชากรไทยน่าจะลดลงอีกเล็กน้อย จนเหลือประมาณ 10 ต่อประชากร 1,000 คน 

อัตราตายจะเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากเมื่อประชากรมีอายุมากขึ้นก็จะมีคนตายมากขึ้น อัตราตายอาจจะสูงขึ้นไปถึง

ประมาณ 10 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งจะพอๆ กับอัตราเกิด มีผลให้อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ คือ อัตราเกิดลบ 

อตัราตายมค่ีาใกล้เคยีงกบัศนูย์ หรอืบางทอีาจจะถงึขัน้ตดิลบ ในปี พ.ศ. 2554 อตัราเพิม่ตามธรรมชาตขิองประชากร

ไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 ซึ่งหมายถึงว่า ประชากรไทยในขณะนี้ค่อนข้างคงตัว คือ ไม่เพิ่มขึ้นมากนักในแต่ละปี 

ตาราง 1 จ�านวนประชากรคาดประมาณของประเทศไทย จ�าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2553 - 2583

กลุ่มอายุ  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2573  พ.ศ. 2583

รวม 63,652,322 65,138,313 64,518,751 61,721,251

0 - 14 ปี 13,202,899 11,172,238 9,770,191 8,493,257

15 - 59 ปี 42,926,583 43,011,884 40,107,908 36,627,562

60 ปีขึ้นไป 7,522,840 10,954,191 14,640,652 16,600,432

60 - 69 ปี 4,332,488 6,649,231 8,245,796 8,199,913

70 - 79 ปี 2,414,191 3,112,114 4,843,914 6,028,593

80 ปีขึ้นไป 776,161 1,192,846 1,550,942 2,371,926

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549)

ขณะที่จ�านวนรวมของประชากรไทยค่อนข้างจะคงตัวนั้น ประชากรในกลุ่มที่เป็นส่วนยอดของพีระมิดหรือ

ประชากรสูงอายุมีขนาดใหญ่ขึ้น และที่ส�าคัญคือจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 

มีจ�านวนประมาณ 7.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรไทยทั้งหมด 64 ล้านคน แต่ประชากรกลุ่ม 

สูงอายุนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราปีละประมาณร้อยละ 5 ท�าให้เพิ่มจ�านวนขึ้นอีกเท่าตัวเป็นประมาณ  

15 ล้านคน ในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มเป็น 16.6 ล้านคน 

ในอีก 30 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมด ถ้าแบ่งประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 ปี 

ขึ้นไปออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น อายุ 60 - 69 ปี (2) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง อายุ 70 - 79 ปี และ  

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป ในอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรของประเทศไทยจะมีอายุสูงมาก โดยที่

ประชากรสงูอายวุยัต้นจะมจี�านวนประมาณ 8.2 ล้านคน วยักลางม ี6 ล้านคน และวยัปลายมจี�านวนมากถงึประมาณ 

2.4 ล้านคน 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรท�าให้เราพอจะมองภาพออกว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นสังคม 

ผูส้งูอาย ุภาพต่อไปทีท่กุคนอยากจะเหน็คอื สงัคมทีผู่ค้นอยูก่นัอย่างมคีวามสขุ ผูส้งูอายทุีม่จี�านวนมากขึน้นัน้สามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกับประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ เราต้องไม่ลืมข้อความจริงที่ว่า ยิ่งผู้สูงอายุมีอายุ 

มากขึ้นก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย และสามารถพึ่งตนเองได้น้อยลง คนที่เคยเป็นแรงงานและเป็นก�าลังการผลิต
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ให้กับครอบครัว เมื่ออายุสูงขึ้น ก็อาจกลับกลายเป็นคนเปราะบางไป ผู้สูงอายุซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นก�าลังแรงงานของ

สงัคมจะต้องเปลีย่นสถานภาพเป็นผูพ้ึง่พงิ วยัทีส่งูขึน้อาจเป็นปัจจยัส�าคญัทีผ่ลกัดนัให้คนทีเ่คยอยูว่งในของสงัคมถอย

ออกไปอยู่ชายขอบ ด้อยสิทธิ และไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกับประชากรกลุ่มอื่นๆ บทความนี้ประสงค์ที่จะ

อภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลทางบวกและลบต่อสถานภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อจะได้มาซึ่งข้อเสนอ

แนะและแนวทางที่จะดึงผู้สูงอายุให้อยู่ภายในวงในของสังคม ไม่ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบในอนาคต 

2. ในทางกฎหมายผู้สูงอายุได้รับความเสมอภาค 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีใ่ห้ความเสมอภาคแก่ประชาชนทกุคน คนไทยทกุเพศวยั และไม่ว่าจะอยูใ่นสถานะ

ทางเศรษฐกิจสังคมใด ย่อมมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ส�าหรับผู้สูงอายุเมื่อแก่ชราลง กลายเป็นคนเปราะบางที่เสี่ยง

ต่อการเจ็บป่วย และด้อยสิทธิบางอย่างที่ควรจะได้ หรือเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะต่างๆ เพราะสภาพร่างกาย 

ที่เสื่อมโทรม รัฐจึงได้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือให้สวัสดิการผู้สูงอายุในฐานะเป็นประชากรกลุ่มพิเศษ

กลุ่มหนึ่งตลอดมา ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ก�าหนดสิทธิของ 

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไว้ในมาตรา 53 ความว่า

“บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ�านวย 

ความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ได้นิยามผู้สูงอายุว่า หมายถึง “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปี 

บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีสัญชาติไทย” ประชากรที่แยกตามวัย โดยใช้อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ์ และเรียกว่าผู้สูงอายุนี้ 

ได้กลายเป็นประชากรอกีกลุม่หนึง่ ซึง่อยูใ่นฐานะทีแ่ตกต่างจากประชากรทัว่ไป และต้องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ เช่น

เดียวกับประชากรสตรี เด็ก และเยาวชน 

ที่จริงแล้ว แม้รัฐธรรมนูญจะไม่แบ่งกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปออกต่างหาก แต่ประชากรกลุ่มนี้ก็ต้องมีสิทธิ

เสรภีาพเสมอภาคเท่าเทยีมกบัประชากรทกุคน ในรฐัธรรมนญูปี 2550 ในส่วนที ่2 ว่าด้วยความเสมอภาค มาตรา 30 

ก�าหนดไว้ว่า 

“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิ 

เท่าเทียมกัน”

“การเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตแุห่งความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ 

อายุ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การฝึก

อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้”

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้หลักประกันความเสมอภาคแก่ประชาชนทุกวัย ผู้สูงอายุ

ทั้งชายและหญิงย่อมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกับประชากรในวัยอื่น นอกจากนั้น สภานิติบัญญัติยังได้ตราพระราช

บญัญตัผิูส้งูอาย ุพ.ศ. 2546 ให้สทิธแิก่ผูส้งูอายเุป็นพเิศษกว่าคนในวยัอืน่อกี ดงัในส่วนทีว่่าด้วยสทิธขิองผูส้งูอาย ุดงันี้

“มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้

(1) การบรกิารทางการแพทย์และการสาธารณสขุทีจ่ดัไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูส้งูอายเุป็นกรณี

พิเศษ
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(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต

(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

(4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

(5) การอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือ

บริการสาธารณะอื่น

(6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

(7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

(8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง

(9) การให้ค�าแนะน�า ปรึกษา ด�าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องทางคดี หรือในทางการแก้ปัญหาครอบครัว

(10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง

(11) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

(12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศและก�าหนด”

นอกจากความที่ได้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  

พ.ศ. 2546 แล้ว ประเทศไทยยังมีแผน (ระยะยาว) ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2564 ที่ก�าหนดวัตถุประสงค์และ

มาตรการต่างๆ ที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรี คุณค่า พิทักษ์สิทธิ และจัดสรรสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้ง

มีสภาผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจการงานผู้สูงอายุของประเทศอีกด้วย

ในทางทฤษฎี หากทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งนโยบายและ

แผนทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ต้องนบัว่า ผูส้งูอายเุป็นประชากรกลุม่ทีอ่ยูใ่นสถานภาพทีด่มีากๆ มสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไป และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีคุณค่า ศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

เป็นคนอยู่ใน “วงใน” มิใช่เป็นคน “วงนอก” หรือ “อยู่ชายขอบ” หากแต่ในความเป็นจริง ผู้สูงอายุก็เหมือนกับ

ประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ ที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่คละกันไป มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่อง “ถิ่นก�าเนิด  

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การฝึกอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง” แม้รฐัธรรมนญูจะก�าหนดไว้ชดัเจนว่า จะต้องไม่เลอืกปฏบิตัิ

โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเหล่านี้ แต่ในสภาพความเป็นจริง ความแตกต่าง 

เหล่านี้มีอยู่จริงในสังคมไทย รวมทั้งในกลุ่มประชากรสูงอายุด้วยเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นผู้สูงอายุ 

ส่วนหนึ่งถูกผลักออกจาก “วงใน” ให้กลายเป็น “คนชายขอบ” ที่ด้อยสิทธิ ด้อยโอกาสกว่าคนทั่วไป และแม้กระทั่ง

ในหมู่ผู้สูงอายุด้วยกันเอง 

ในอนาคต เมื่อสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีจ�านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น น่าจะเป็นสิ่ง

จ�าเป็นที่รัฐจะต้องมีนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุถูกผลักออกจาก “วงใน” ไปอยู่บริเวณ “ชายขอบ” 

ที่ท�าให้เป็นคนด้อยสิทธิหรือด้อยโอกาสกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม  

สมดังเจตนารมณ์ของรัฐที่ประกาศไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ 
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3. วัฒนธรรมไทยเป็นพลังช่วยดึงให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่วงใน 

สังคมไทยมีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ วัฒนธรรมในการให้คุณค่าผู้สูงอายุเป็น

ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะผลกัผูส้งูอายอุอกไปอยูช่ายขอบหรอืดงึผูส้งูอายไุว้ให้ยงัคงอยูว่งใน สงัคมไทยทัง้ในอดตีและปัจจบุนั

ยงัให้คณุค่าแก่ผูส้งูอายสุงูมาก การทีค่นไทยมทีศันคตเิชงิบวกต่อผูส้งูอายเุป็นเหมอืนพลงัฉดุรัง้ไม่ให้ผูส้งูอายหุลดุออก

ไปอยูช่ายขอบได้โดยง่าย คนไทยมวีฒันธรรมทีใ่ห้ความเคารพนบัถอืผูส้งูอาย ุการประกอบพธิกีรรมงานประเพณต่ีางๆ 

จะให้ความส�าคัญแก่ผู้สูงอายุและผู้มีอาวุโส ครอบครัวไทยเปรียบผู้สูงอายุเป็นเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศูนย์กลาง

ทางจิตใจของลูกหลาน สังคมไทยให้เกียรติและเคารพนับถือผู้สูงอายุเป็นผู้ทรงความสามารถ เป็นผู้สะสมภูมิปัญญา 

ผูส้งูอายจุงึมคีณุค่าสงูในสงัคมไทยทีบ่ตุรหลานในครอบครวัและคนในชมุชนจะต้องเคารพยกย่อง คนไทยยงัมค่ีานยิม

เรื่องความกตัญญูรู้คุณ และพร้อมที่จะแสดงกตเวทิตาคือ ตอบแทนพระคุณท่าน การสงเคราะห์บิดามารดาถือ 

เป็นหนึ่งในมงคล 38 ประการในคติพุทธศาสนา

อย่างไรก็ตาม แม้สังคมไทยจะมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่ให้คุณค่าแก่ผู้สูงอายุ แต่ก็ยังมี “วยาคติ”4 หรือมีอคติ

ต่อผูค้นในบางกลุม่อายอุยู ่โดยเฉพาะต่อกลุม่ผูส้งูอาย ุเราพอจะมองเหน็ว่าสงัคมไทยยงัมทีศันคต ิและการปฏบิตัต่ิอ

ผู้สูงอายุในเชิงลบอยู่ไม่น้อย ทัศนคติเชิงลบหลายอย่างได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เช่น ภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ 

คอื ผูเ้ฒ่า ทีจ่ะต้องหลงัโกง ถอืไม้เท้า ผวิหนงัเหีย่วย่น ผมหงอกขาวโพลน พดูด้วยเสยีงสัน่เครอื หตูงึ เชือ่งช้า เงอะงะ 

ซุ่มซ่าม ฟันหลุดหมดปาก หูตาฝ้าฟาง จู้จี้ขี้บ่น ขี้หลงขี้ลืม และเจ็บออดๆ แอดๆ คนแก่ไทยถูกวาดภาพให้เป็น 

คนอ่อนแอ หมดพลังในการท�างาน ไม่สามารถท�างานได้อีกต่อไป กลายเป็นผู้เป็นภาระต้องพึ่งพาคนวัยแรงงาน  

บ่อยครั้งที่เราได้ยินค�าพูดเย้ยหยันให้ผู้สูงอายุเลิกท�างาน หรือเลิกเกี่ยวข้องกับการท�างาน แล้วไล่ให้กลับไปอยู่บ้าน

เลี้ยงหลาน 

สิ่งที่ควรระวังคือ ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุที่อาจเกิดขึ้นในคนบางกลุ่ม หรือในสังคมไทยในอนาคต จะเป็น

พลังผลักให้ผู้สูงอายุต้องหลุดออกจากวงในไปอยู่ชายขอบ ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์ก�าลังหลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทย 

คณุค่าของผูส้งูอายทุีเ่คยมอียูใ่นสงัคมไทยอาจสัน่คลอนไปได้ คนไทยรุน่ใหม่ก�าลงัซมึซบัเอาความคดิและวถิกีารด�าเนนิ

ชวีติในแนวทนุนยิมและบรโิภคนยิม วทิยาการและเทคโนโลยทีีพ่ฒันาไปอย่างรวดเรว็ อกีทัง้จ�านวนผูส้งูอายกุเ็พิม่ขึน้

อย่างมาก คนรุ่นใหม่อาจเปลี่ยนค่านิยมที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุที่เคยเป็นเหมือน

การแสดงความกตัญญูกตเวทีอาจถูกมองว่าเป็นภาระของลูกหลาน ครอบครัว และสังคม ทัศนคติเชิงลบต่อผู้สูงอายุ

เช่นนี้หากเกิดขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีในสังคมผู้สูงอายุนัก

ค่านยิมของสงัคมเปลีย่นแปลงได้ตามสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป มกีารศกึษาพบว่า ชาวเอเชยีตะวนัออกได้มกีาร

เปลี่ยนค่านิยมเกี่ยวกับผู้สูงอายุไปบ้างแล้ว เช่น ชาวเกาหลี ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งได้ชื่อว่ามีค่านิยมยกย่องให้ความเคารพ

ผู้สูงอายุอย่างสูง แต่ทัศนคติเหล่านี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป เช่น ในประเทศเกาหลีพบว่า คนรุ่นหนุ่มสาวบางส่วน 

เริ่มมีแนวโน้มไม่ให้ความเคารพนับถือแก่ผู้สูงอายุ แสดงออกด้วยการที่ไม่สนใจต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ละเลย และ

ท�าร้ายผู้สูงอายุ รวมทั้งเลือกปฏิบัติด้วย (Sung & Kim, 2003) รวมทั้งการศึกษาของเช็งและคณะ พบว่าคนหนุ่มสาว

ในฮ่องกงมีทัศนคติในการให้คุณค่าผู้สูงอายุลดลง (Cheung, Chan & Lee, 1999)

4 วยาคติ มาจาก วย (วัย)+อคติ คือ การมีอคติ หรือทัศนคติเชิงลบต่อคนในบางกลุ่มอายุ ผู้เขียนตั้งใจจะให้มีความหมายตรงกับค�าว่า 
ageism ในภาษาอังกฤษ
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ปัจจบุนัหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยด้วย มกีารแบ่งกลุม่ประชากรเพือ่ประโยชน์ในการจดัสวสัดกิารต่างๆ 

คนชราหรือผู้สูงอายุอาจถูกตีตราว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช่ผู้ผลิตทางเศรษฐกิจ แต่เป็นกลุ่มที่รอรับสวัสดิการ ผู้สูงอายุ

กลายเป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นปัญหาสังคม ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ผู้สูงอายุ 

จะถูกผลักออกไปเป็นคนชายขอบของสังคมไทยมากยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า 

4. กระบวนการผลักผู้สูงอายุให้ไปอยู่ชายขอบ 

ประชากรของประเทศไทยก�าลังมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ประชากรสูงอายุมีจ�านวนมากขึ้นและมีชีวิตอยู่ได้ 

ยาวนานขึ้น ประเทศไทยได้กลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” เพราะมีจ�านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น สังคม 

ผู้สูงอายุก็เหมือนสังคมทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม สถานภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีความเหลื่อมล�า้ไม่เท่าเทียมกัน ความเหลื่อมล�า้ไม่เสมอภาคของผู้สูงอายุอาจแตกต่าง

จากกลุ่มคนที่ด้อยสิทธิและโอกาสกลุ่มอื่นๆ ตรงที่มีสาเหตุหลักมาจากสังขารของตนที่เสื่อมลงตามวัย 

ด้วยสภาพสงัขารร่างกายทีเ่สือ่มลงตามวยั ประชากรสงูอายทุีเ่คยเป็นแรงงานซึง่ถอืเป็นก�าลงัหลกัในการผลติ

ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นผู้ต้องพึ่งพิง กิจกรรมหลายอย่างที่ผู ้สูงอายุเคยปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วเมื่อครั้งยังเป็น 

หนุ่มสาวก็อาจท�าได้ช้าลงหรือท�าไม่ได้เลย ผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่งต้องกลายเป็นคนทุพพลภาพไปโดยปริยาย คนที่เคย

แข็งแรงเมื่อยังเป็นหนุ่มสาวต้องกลับกลายเป็นคนเปราะบางเมื่อเข้าสู่วัยชรา สังคมไทยซึ่งจะมีประชากรสูงอายุ 

เป็นจ�านวนและสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น ก็ย่อมจะมีประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

กลุ่มเปราะบางในที่นี้หมายถึง กลุ่มคนที่ด้อยสิทธิกว่าคนทั่วไป เป็นกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงบริการสาธารณะที่ตน

ควรจะได้รับ เป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะจากรัฐ หรือจากนโยบายสาธารณะของรัฐ พื้นที่ของ

ประชากรเปราะบางดังกล่าวนี้เสมือนอยู่ชายขอบหรืออยู่วงนอก อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่กลายเป็นกลุ่มเปราะบาง

ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นคนอยู่ชายขอบมาก่อน พวกเขาเคยอยู่วงใน เคยอยู่ในบริเวณที่มีสิทธิเสมอกับคนทั่วไป และอยู่ตรง

ต�าแหน่งทีส่ามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณะต่างๆ ได้ ความชราเป็นปัจจยัหลกัทีผ่ลกัพวกเขาออกมาจากวงใน หากไม่มี

ปัจจยับางประการทีจ่ะช่วยฉดุดงึพวกเขาไว้ไม่ให้หลดุออกมา เช่น สขุภาพทีด่ ีฐานะทางเศรษฐกจิสงัคมทีเ่อือ้อ�านวย 

ญาติพี่น้องที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือ และคุณค่าที่สังคมให้กับผู้สูงอายุ พวกเขาก็จะหลุดจากวงในออกมาอยู่ตามพื้นที่

ชายขอบ 

ความแตกต่างของสถานภาพบุคคลในสังคมย่อมท�าให้เกิดความไม่เสมอภาคและความไม่เป็นธรรมขึ้นมาได้ 

ในกลุ่มประชากรสูงอายุก็เช่นกัน ความแตกต่างที่ผนวกเข้ากับอายุที่สูงขึ้นจนอยู่ในช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตได้ผลักให้

ประชากรสูงอายุส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่ด้อยสิทธิ หรือไม่ได้รับความเสมอภาคในการใช้

สิทธิและเสรีภาพของตนเท่าที่ประชาชนคนหนึ่งจะพึงมี

แรงทีผ่ลกัให้ประชากรสงูอายสุ่วนหนึง่ต้องหลดุออกจากพืน้ทีส่่วนกลางไปอยูบ่รเิวณชายขอบ อาจแบ่งได้ดงันี้

1. แรงผลักที่เป็นผลจากความด้อยสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

2. แรงผลักที่เป็นผลจากสุขภาพอนามัยของตน

3. แรงผลักอันเป็นผลมาจากการอยู่อาศัย

4. แรงผลักอันเป็นผลมาจากบริการสาธารณะต่างๆ ไม่เอื้ออ�านวย
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แรงผลักเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน บางครั้งซ�้าซ้อนกันจนยิ่งกลายเป็นพลังมหาศาลที่จะผลักซ�้าเติม 

ให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งให้กลายเป็นคนชายขอบที่ต้องถอยร่นห่างออกไปจนอยู่หมิ่นขอบแห่งความเสมอภาคในสังคม 

สถานการณ์ในอนาคตทีส่งัคมไทยก�าลงัมจี�านวนและสดัส่วนของประชากรสงูอายเุพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ การวางแผน

และนโยบายสาธารณะเพื่อช่วยดึงประชากรสูงอายุไม่ให้หลุดออกไปอยู่บริเวณชายขอบ หากแต่ให้คงอยู่ในพื้นที่ 

แห่งความเสมอภาคในสังคมจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง

4.1 เพราะความยากจนจึงต้องเป็นคนชายขอบ

ผู้ที่อยู่ในฐานะยากจน ไม่ว่าจะวัยใด ย่อมจัดอยู่ในประเภทคนชายขอบได้ทั้งสิ้น โดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะ

ยากจนมาก จนมรีายได้ไม่เพยีงพอต่อการยงัชพี ต้องนบัเป็นคนชายขอบอย่างสมบรูณ์ทเีดยีว ดงันัน้ รฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยจงึก�าหนดไว้ชดัเจนว่า รฐัจะต้องให้ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั โดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม  

ด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างกันในฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจบุนั ประเทศไทยยงัมคีรวัเรอืนทีย่ากจนอยูอ่กีเป็นจ�านวนไม่น้อย ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2554) รายงาน

ว่า ในปี 2553 มีครัวเรือนที่มีรายได้อยู่ต�่ากว่าเส้นแบ่งความยากจนมากถึงร้อยละ 6.8 ครัวเรือนและผู้คนที่ยากจน

เหล่านีย่้อมอยูใ่กล้ชายขอบยิง่เข้าไปอกี เมือ่พจิารณาถงึความยากจนในกลุม่ประชากรสงูอาย ุประชากรสงูอายอุยูใ่น

วัยที่ล่วงเลยช่วงวัยท�างานมาแล้ว สภาพร่างกายจะไม่เอื้อต่อการเป็นผู้ผลิตอีกต่อไป ถ้าตัวเองไม่มีรายได้เพียงพอ 

ต่อการยังชีพ และไม่มีความช่วยเหลือจากครอบครัวของตน ผู้สูงอายุที่ยากจนเหล่านี้ก็จะกลายเป็น “คนชายขอบ” 

อย่างสมบูรณ์

ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นว่า ประชากรสูงอายุในประเทศไทยก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐจ�าเป็นต้องวาง

นโยบายและหามาตรการที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ถ้าหากรัฐจะมีนโยบายและ

มาตรการทีจ่ะสร้างความมัน่คงด้านรายได้ให้กบัประชากรกลุม่นีใ้นรปูของเบีย้ยงัชพี รฐัจะต้องมรีะบบข้อมลูให้รูแ้น่ชดั

ว่าพวกเขาคือใคร มีจ�านวนเท่าไร และอยู่ที่ไหน ถ้าหากไม่สามารถนิยามความจ�าเป็นให้ชัดเจนจนไม่รู้ว่าใครคือ 

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว ก็อาจต้องใช้วิธีการเดิม คือ จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยบ�านาญจาก 

แหล่งอื่นทุกคน ซึ่งการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่มีเกณฑ์ชัดเจน เรื่องความจ�าเป็นเช่นนี้อาจกลายเป็นภาระ

ของรัฐที่หนักมากต่อไปในอนาคต

4.2 เพราะสังขารจึงต้องกลายเป็นคนชายขอบ

(1) สถานะทางสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ

มนุษย์มีอายุขัยประมาณ 100 ปี แต่ก็มีคนน้อยมาก คือไม่ถึงร้อยละ 1 ของคนที่เกิดมาพร้อมๆ กัน จะมีอายุ

ยืนยาวไปถึงขนาดนั้น คนไทยในปัจจุบันมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 73 ปี โดยที่ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่า

ผู้ชาย คือ ประมาณ 76 ปี ในขณะที่ผู้ชาย 70 ปี คนที่เกิดมาในปีเดียวกัน ด้วยอัตราตายตามรายอายุที่เป็นอยู่ใน

ปัจจุบัน จะเหลือรอดชีวิตจนได้เป็นผู้สูงอายุ คือมีอายุถึง 60 ปี ประมาณร้อยละ 80 อีกร้อยละ 20 ได้ตายไปก่อน

ตั้งแต่ยังเป็นทารก เด็ก และเมื่อยังเป็นหนุ่มสาว ส่วนที่รอดชีวิตจนถึงอายุ 60 ปีนั้น จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกโดยเฉลี่ย

ประมาณ 22 ปี
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คนเราเมื่อยิ่งมีอายุสูงขึ้นก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ มากขึ้น แม้ในปัจจุบัน โรคติดเชื้อต่างๆ จะ 

ลดน้อยลง เพราะความก้าวหน้าทางด้านการสาธารณสขุและสขุาภบิาล แต่โรคทีเ่กีย่วกบัอวยัวะทีเ่สือ่มสภาพของคน

กม็มีากขึน้ในกลุม่คนทีม่อีายสุงูขึน้ ยิง่อายสุงู โอกาสทีจ่ะเป็นโรคหวัใจ โรคเกีย่วกบัทางเดนิโลหติ โรคเกีย่วกบักระดกู 

และไขสันหลัง โรคเกี่ยวกับกระเพาะและล�าไส้ ก็จะเพิ่มสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม การเป็นโรคต่างๆ ยังไม่ส�าคัญเท่ากับสภาพที่ผู้สูงอายุเมื่อเป็นโรคแล้วไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจ�าวันได้ ต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น กิจวัตรประจ�าวัน 5 อย่างที่เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติอย่างใด

อย่างหนึ่งได้ด้วยตนเอง ก็ถือว่าตกอยู่ในสภาวะที่ต้องพึ่งพิงแล้ว ได้แก่ (1) การรับประทานอาหาร (2) การขับถ่าย  

(3) การอาบน�้าช�าระร่างกาย (4) การแต่งตัว และ (5) การเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้าน เมื่อผู้สูงอายุตกอยู่ในสภาวะ

เช่นนีก้เ็ท่ากบัต้องพึง่พงิผูอ้ืน่ ต้องมผีูด้แูลใกล้ชดิ เรยีกได้ว่าเป็นกลุม่ประชากรทีต้่องการความช่วยเหลอืด้วยการดแูล

ระยะยาว

โรคทีผู่ส้งูอายเุป็นกนัมากและเป็นสาเหตนุ�าไปสูภ่าวะพึง่พงิ ได้แก่ โรคสมองเสือ่มหรอือลัไซเมอร์ โรคทางเดนิ

โลหติและโรคหวัใจ ซึง่น�าไปสูอ่าการเส้นเลอืดในสมองแตก ท�าให้ผูป่้วยกลายเป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต ช่วยเหลอืตวัเอง

ไม่ได้ โรคเบาหวานซึ่งน�าไปสู่ความพิการอื่นๆ โรคไตที่ผู้ป่วยมีสภาวะต้องท�าการฟอกไตเป็นประจ�า โรคกระดูกและ

ไขสันหลังซึ่งท�าให้เจ็บปวดทรมานและไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายจนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไป 

ตาราง 2 การคาดประมาณจ�านวนประชากรสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ พ.ศ. 2553 - 2583

(จ�านวน X 1,000 คน)

พ.ศ. ชาย หญิง รวม % การเปลี่ยนแปลง

2553 113.8 180.5 294.2

2563 163.3 261.9 425.2 3.08

2573 217.7 364.3 582.0 2.69

2583 268.4 471.2 739.6 2.13

หมายเหตุ: ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ หมายถึง ผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรอย่างใดอย่างหนึ่งในกิจวัตรพื้นฐาน 5 อย่าง 
ได้ด้วยตนเอง คือ รับประทานอาหาร อาบน�้า แต่งตัว ขับถ่าย และเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้าน 

ที่มา: จ�านวนประชากรได้จากการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) อัตราความชุกของผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ 
ค�านวณจากข้อมูลการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547

1) สถำนะทำงสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุ

นอกจากสขุภาพกายของผูส้งูอายทุีอ่าจเสือ่มถอยลงตามสงัขารแล้ว สขุภาพจติของผูส้งูอายกุอ็าจเป็นอกีปัจจยั

หนึ่งที่จะส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ต้องกลายเป็นคนชายขอบได้ ผู้สูงอายุอาจมีสุขภาพจิตตกต�่าลง อยู่ในภาวะ

เคร่งเครียดและเป็นทุกข์ เมื่อมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสุขภาพอนามัยเข้ามามีผลเชิงลบต่อชีวิต ผู้สูงอายุที่

อยูใ่นสภาวะยากจน ไม่มรีายได้เพยีงพอต่อการยงัชพี มสีขุภาพทีไ่ม่สมบรูณ์ มโีรคเรือ้รงัประจ�าตวั มคีวามยากล�าบาก

ในการรักษาพยาบาลตนเอง และอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบอุ่น ขาดลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ช่วยดูแลใกล้ชิด หรือ 

อยู่ล�าพังกับผู้สูงอายุด้วยกัน หรืออยู่ตัวคนเดียว สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะยิ่งซ�้าเติมให้ผู้สูงอายุมีความทุกข์ยิ่งขึ้น
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ในปัจจุบัน สุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยได้ปรากฏเป็นปัญหาให้เห็นแล้ว ถ้าหากเราใช้อัตราการฆ่าตัวตายเป็น

ดัชนีชี้วัดปัญหาสุขภาพจิต จะเห็นได้ว่าอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรสูงอายุไทยในรอบทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ใน

ระดับที่สูงกว่าอัตราของประชากรรวมมาโดยตลอด ในปี 2553 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป  

สงูถงึเกอืบ 8 ต่อประชากรแสนคน ในขณะทีอ่ตัราของประชากรทัว่ไปสงูไม่ถงึ 6 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2553 นัน้  

อัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุสูงมากที่สุดในกลุ่มประชากรอายุ 70 - 79 ปี คือสูงถึง 15 ต่อประชากรแสนคน  

ในขณะที่อัตราของผู้สูงอายุวัยต้นเท่ากับ 7 และของผู้สูงอายุวัยปลายเท่ากับ 4 เท่านั้น 

ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายจ�าแนกตามกลุ่มอายุ สะท้อนให้เห็นสถานการณ์สุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทยใน

ปัจจุบัน และเตือนให้เราระวังปัญหานี้ในอนาคต เมื่อประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งสัดส่วนและจ�านวน โดยที่

ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสขุภาพของผูส้งูอายไุม่ได้รบัการดแูลให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงของประชากรสงูอายุ 

ปัญหาสุขภาพจิตก็จะกลายเป็นปัจจัยผลักให้ผู้สูงอายุต้องถอยออกไปเป็นคนชายขอบ การส่งเสริมสุขภาพจิตของ 

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยกลาง (70 - 79 ปี) จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐจะต้องไม่ละเลยส�าหรับสังคมผู้สูงอายุ 

ในอนาคต 

รูปที่ 1 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรไทย และของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2540 - 2553

(อัตราต่อประชากรแสนคน)

5

6

7

8

9

10

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

ประชากรไทย ผูสูงอายุ

ที่มา: จ�านวนการฆ่าตัวตายรายอายุในปีต่างๆ ได้จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554)  
จ�านวนประชากรรายอายุ ซึ่งใช้เป็นตัวหาร ได้จากทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย 
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ตาราง 3 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรอายุ 60 - 69 ปี 70 - 79 ปี และ 80 ปีขึ้นไป  
จ�าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2550 - 2553

(อัตราต่อประชากรแสนคน)

ปี พ.ศ. 60 - 69 ปี 70 - 79 ปี 80+ ปี

2550 7.9 8.0 6.2

2551 8.1 7.9 6.3

2552 8.6 7.6 7.6

2553 7.3 14.6 3.6

ที่มา: จ�านวนการฆ่าตัวตายรายอายุในปีต่างๆ ได้จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554)  
จ�านวนประชากรรายอายุ ซึ่งใช้เป็นตัวหาร ได้จากส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

4.3 ลักษณะการอยู่อาศัยในเมืองและชนบทจะผลักให้ผู้สูงอายุไปอยู่ชายขอบ

ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ครอบครัวไทยมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ครอบครัวที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ มีขนาดเล็กลง ถ้าวัดขนาดครอบครัวด้วยจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน ข้อมูล 

จากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยได้แสดงให้เห็นว่า ขนาดเฉลี่ยของครัวเรือนไทยได้ลดลงอย่างมาก  

จากประมาณ 5 คนต่อครัวเรือนเมื่อ 40 ปีก่อน เหลือเพียง 3.5 คนในปี 2553 ขนาดครัวเรือนที่เล็กลงนี้ท�าให้ 

เราเห็นภาพว่า ครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวขยายในอดีต ที่ครัวเรือนหนึ่งมีคนหลายรุ่นต่างวัยอาศัยอยู่ด้วยกัน 

เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวมีสมาชิกที่อยู่ด้วยกันน้อยคน ยิ่งไปกว่านั้นครัวเรือนที่มีคนอยู่เพียงคนเดียวยังน่าจะเพิ่มขึ้น

อีกด้วย

แบบแผนการอยู่อาศัยในครัวเรือนของผู้สูงอายุเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเล็ก  

ผู้สูงอายุอยู่กันตามล�าพัง หรือผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กับ

เด็กอายุน้อยๆ ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลกันเอง ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสด้วยกัน หรือผู้สูงอายุที่เป็นลูกต้องดูแลพ่อแม่ซึ่ง 

มีอายุมาก ก็น่าจะมีมากขึ้นในหมู่บ้านชนบท การอยู่อาศัยในลักษณะนี้จะท�าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งพิงใครได้

เราได้คาดประมาณจ�านวนผู้สูงอายุ ซึ่งน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง และควรต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 

การคาดประมาณผู้สูงอายุที่อาจกลายเป็นประชากรชายขอบ เมื่อดูจากลักษณะการอยู่อาศัยครั้งนี้ เราใช้ข้อมูล

อตัราส่วนผูส้งูอาย ุจ�าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั จากการส�ารวจผูส้งูอาย ุพ.ศ. 2550 ของส�านกังานสถติแิห่งชาติ 

และข้อมูลจากการฉายภาพประชากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (2549) ในปี 2555 ขณะที่ประเทศไทยมี

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวนประมาณ 8 ล้านคนนั้น มีประชากรสูงอายุที่อยู่คนเดียวประมาณร้อยละ 8 หรือ

คดิเป็นจ�านวนประมาณ 6.2 แสนคน ผูส้งูอายทุีอ่ยูค่นเดยีวเป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย ผูส้งูอายสุตรอียูค่นเดยีวประมาณ 

3.9 แสนคน ผู้สูงอายุชายอยู่คนเดียว 2.2 แสนคน เมื่อแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุวัยต้น 60 - 69 ปี  

ผู้สูงอายุวัยกลาง 70 - 79 ปี และผู้สูงอายุวัยปลาย อายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

ทั้งสามกลุ่ม นอกจากนั้น ผู้สูงอายุที่อยู่กันตามล�าพังกับคู่สมรสที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันมีมากถึง 1.3 ล้านคน หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 16 ของผู้สูงอายุทั้งหมด (ตาราง 4)
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อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ตามล�าพังกับผู้สูงอายุด้วยกัน ก็ไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง 

เสียทั้งหมด ในสังคมไทยผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังอาจยังได้รับการดูแลจากลูกหลานซึ่งอยู่ห่างออกไป ลูกหลานอาจ 

แวะเวียนมาเยี่ยมเป็นครั้งคราว หรือช่วยเกื้อหนุนผู้สูงอายุโดยส่งเงินมาให้ แต่สิ่งที่น่าคิดส�าหรับภาพในอนาคตก็คือ  

ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสดหรือหม้าย และผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรน้อย จะมีจ�านวนมากขึ้น และยิ่งหาก

ค่านิยมของสังคมการให้คุณค่าผู้สูงอายุเสื่อมถอยลง ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง ไม่ว่าจะคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุ 

ด้วยกัน ก็จะมีโอกาสถูกผลักให้เป็นคนชายขอบได้โดยง่าย 

ตาราง 4 ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จ�าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ พ.ศ. 2555

ลักษณะ 
การอยู่อาศัย

รวม 60 - 69 ปี 70 - 79 ปี 80 ขึ้นไป

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

รวม

อยู่คนเดียว 621,629 7.7 289,955 6.2 243,072 9.6 87,304 10.1

อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น 1,315,915 16.3 865,190 18.5 369,672 14.6 70,881 8.2

อยู่หลายคน 6,135,556 76.0 3,521,555 75.3 1,919,256 75.8 706,215 81.7

รวม 8,073,100 100.0 4,676,700 100.0 2,532,000 100.0 864,400 100.0

ชาย

อยู่คนเดียว 222,729 6.1 100,561 4.6 94,656 8.5 28,480 8.1

อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น 777,727 21.3 483,128 22.1 233,856 21.0 54,498 15.5

อยู่หลายคน 2,654,495 72.7 1,602,411 73.3 785,088 70.5 268,271 76.3

รวม 3,651,300 100.0 2,186,100 100.0 1,113,600 100.0 351,600 100.0

หญิง

อยู่คนเดียว 393,540 8.9 189,286 7.6 148,932 10.5 58,459 11.4

อยู่กับคู่สมรสเท่านั้น 543,881 12.3 383,552 15.4 139,003 9.8 17,948 3.5

อยู่หลายคน 3,484,378 78.8 1,917,762 77.0 1,131,883 79.8 436,393 85.1

รวม 4,421,800 100.0 2,490,600 100.0 1,418,400 100.0 512,800 100.0

ที่มา: จ�านวนประชากร พ.ศ. 2555 จากการฉายภาพประชากร พ.ศ. 2548 - 2568 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2549  
อัตราส่วนร้อยของการอยู่อาศัยได้จากการส�ารวจผู้สูงอายุ พ.ศ. 2550 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุว่าจะอยู่ตามล�าพัง หรือจะอยู่กับลูกหลานญาติพี่น้องนี้ เมื่อพิจารณาควบคู่

ไปกับเขตที่อยู่อาศัยที่เป็นเมืองหรือชนบทด้วยแล้ว จะท�าให้เราสามารถมองภาพผู้สูงอายุที่อาจถูกผลักให้เป็น 

คนชายขอบในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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1) ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 

ในหมู่บ้านชนบท การที่ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวอาจมีสภาพไม่น่ากลัวเหมือนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวในเมืองใหญ่  

ผูส้งูอายใุนหมูบ้่านชนบทมกัมญีาตพิีน้่อง หรอืเพือ่นบ้านทีอ่าศยัอยูใ่กล้ๆ คอยช่วยเป็นธรุะดแูล การช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 

ในชุมชนชนบทยังพอเป็นที่พึ่งให้ผู ้สูงอายุในหมู่บ้านได้บ้าง รูปแบบการอยู่อาศัยของครัวเรือนที่อาจมีมากขึ้น 

ในปัจจุบันคือ การอยู่อาศัยของ “ครอบครัวข้ามรุ่น” ในช่วงเวลาสองสามศตวรรษที่ผ่านมานี้ ประชากรวัยแรงงาน

ได้หลัง่ไหลออกจากหมูบ้่านเข้ามาท�างานในเขตเมอืง หรอืในพืน้ทีอ่ืน่ทีม่โีอกาสในการท�างานมากกว่าเป็นจ�านวนมาก 

ทัง้นีเ้พราะได้เกดิความกดดนัทางประชากรขึน้ในเขตชนบท อนัเป็นผลมาจากการทีป่ระชากรเพิม่มากขึน้ ขณะทีพ่ืน้ที่

ท�าการเกษตรมอียูจ่�ากดั ประกอบกบัความต้องการแรงงานในภาคเกษตรกรรมน้อยลงอนัเนือ่งมาจากการใช้เครือ่งจกัร

กลเพิ่มมากขึ้น คนวัยแรงงานจึงย้ายถิ่นออกจากหมู่บ้านชนบท และทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ในหมู่บ้าน ส่วนหนึ่งของคนวัย

แรงงานจะส่งลูกมาให้พ่อแม่ของตนเลี้ยงในชนบท เกิดสถานการณ์ที่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน หรือเด็กที่อายุยังน้อย  

ผู้สูงอายุต้องรับภาระในการเลี้ยงดูเด็กโดยอาศัยรายได้ของคนวัยแรงงานที่ส่งมาให้ แม้ผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีรายได้ 

แต่ภาระในการเลี้ยงดูหลานก็หนักพอสมควร โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ชราภาพ และมีสุขภาพไม่ดี นอกจากนั้น 

ยังอาจมีประเด็นเรื่องคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ว่าอาจมีผลทางลบต่อตัวเด็กอีกด้วย

ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวและที่มีภาระต้องเลี้ยงดูหลานในหมู่บ้านชนบท ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มมากขึ้นอีก 

ในอนาคต นับเป็นกลุ่มเปราะบาง หรือเป็นคนชายขอบอีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

2) ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในเขตเมือง 

เมอืง ตามค�าจ�ากดัความทีใ่ช้กนัอยูใ่นประเทศไทย หมายถงึ เขตเทศบาลทกุระดบั ตัง้แต่เทศบาลต�าบล เทศบาล

เมือง และเทศบาลนคร รวมถึงเขตเมืองพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในเขตเมืองจะมีประชากรอยู่

กันอย่างหนาแน่น โดยทั่วไปสังคมเมืองจะมีลักษณะแตกต่างจากสังคมชนบท คนในสังคมเมืองจะอยู่กันอย่างตัวใคร

ตัวมัน มีความสัมพันธ์กันน้อยแม้ที่อยู่อาศัยจะไม่ไกลกันนัก บางครั้งเพื่อนบ้านที่มีรั้วบ้านติดกันยังไม่รู ้จักกัน  

โดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยในรูปแบบของคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือห้องเช่า ลักษณะการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่

เช่นนี้ ไม่เอื้อต่อการที่จะท�าให้ผู้อยู่อาศัยใกล้กันมีความสัมพันธ์กันมากนัก ในอนาคตผู้คนจะเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง

มากขึ้น มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรืออยู่ตามล�าพังผู้สูงอายุด้วยกันเพิ่มมากขึ้น

ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นเมอืง ถ้าอยูต่ามล�าพงัคนเดยีว น่าจะจดัเป็นประชากรกลุม่เปราะบางได้ ผูส้งูอายทุีอ่ยูค่นเดยีว

ในเมืองจะมีมากขึ้นในอนาคต ประชากรกลุ่มนี้อาจมีปัญหาในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือเมื่อถึงเวลาจ�าเป็น  

รัฐอาจต้องคิดถึงระบบการสื่อสารเพื่อให้ผู้ที่อยู่ตามล�าพังคนเดียวหรืออยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน มีช่องทางที่จะติดต่อ 

กับแหล่งบริการให้ความช่วยเหลือได้เมื่อต้องการหรือจ�าเป็น 

4.4 บริการสาธารณะทำาให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นคนชายขอบไปโดยปริยาย

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายต่างๆ จะให้หลักประกันว่า ผู้สูงอายุต้องได้รับความ 

เสมอภาคเช่นเดียวกับประชากรวัยอื่นๆ และต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิต่างๆ อย่างเป็นธรรมแล้วก็ตาม แต่ใน 

ความเป็นจริง บริการสาธารณะ โดยเฉพาะถนนหนทาง ยานพาหนะ และสิ่งอ�านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ  

ไม่ได้ออกแบบให้เอื้อต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ท�าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถได้รับสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงบริการ

เหล่านี้อย่างเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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ปัจจุบัน เราจะเห็นว่า ถนน ทางเดินต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบทไม่ได้ออกแบบมาให้เอื้อต่อการเดินทางของ 

ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเมืองทางเท้าที่ต่างระดับและมักมีสิ่งกีดขวาง เช่น ร้านค้า แผงลอยที่ตั้งอยู่อย่างไม่เป็น

ระเบยีบ ยากทีผู่ส้งูอายจุะเดนิทางไปตามถนนหนทางเหล่านี ้การข้ามถนนในเมอืงทีก่ารจราจรหนาแน่นเกอืบเป็นไป

ไม่ได้เลยส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆ ผู้สูงอายุยากที่จะใช้บริการขนส่งมวลชน ไม่ว่าจะเป็นรถประจ�าทาง รถไฟฟ้า 

หรือรถใต้ดิน ทั้งตัวยานพาหนะเอง และทางเข้าออกยานพาหนะเหล่านั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุ

อาคารสถานทีต่่างๆ ในประเทศไทยยงัไม่เอือ้ต่อผูส้งูอาย ุ เราจะเหน็สถานทีร่าชการบางแห่งทีไ่ม่ได้ออกแบบไว้ 

เพื่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุเลย แม้แต่แบบสถานีอนามัยแบบใหม่ที่ท�าไว้สูงมากจนยากที่ผู้สูงอายุจะเดินขึ้นบันได 

สูงชันขึ้นไปถึงได้ จนในที่สุด บางแห่งต้องมีการประยุกต์ ดัดแปลงกั้นห้องชั้นล่างส�าหรับบริการผู้สูงอายุ เราจะเห็น

วัดวาอารามที่สร้างเพื่อให้ดูโอ่อ่าอลังการ แต่ไม่ได้ออกแบบสร้างเผื่อไว้ส�าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่ม 

ผู้ใช้บริการหลักของวัดนั่นเอง

ถนนหนทาง การขนส่งคมนาคม อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อสังคมผู ้สูงอายุ  

ท�าให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบไปโดยปริยาย แม้ผู้สูงอายุทุกคนจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการเหล่านี้  

แต่ในทางปฏิบัติ ผู้สูงอายุกลับด้อยสิทธิคือไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้

5. นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

นโยบายสาธารณะที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิเสมอกับประชาชนทั่วไป และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 

มีศักดิ์ศรี อาจพิจารณาไปตามปัจจัยที่ผลักให้ผู้สูงอายุต้องกลายเป็นคนชายขอบ ดังนี้

5.1 นโยบายทำานุบำารุงวัฒนธรรมประเพณี และรักษาค่านิยมทางบวกที่สังคมมีต่อผู้สูงอายุ

รัฐจะต้องหามาตรการและวิธีต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่จะขจัด “วยาคติ” หรืออคติต่อ 

ผู้สูงอายุในสังคมไทย หรืออย่างน้อยต้องลดระดับอคติเช่นนี้ในหมู่คนรุ่นใหม่ลง ขณะเดียวกันต้องพยายามรักษา 

ค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุในทางบวกเอาไว้ให้ได้ รวมทั้งต้องมีมาตรการเข้มข้นในการท�านุบ�ารุงวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามที่มีผู้สูงอายุเกี่ยวข้องด้วยให้เข้มแข็งยั่งยืนต่อไป

ในการรักษาค่านิยมของสังคมที่มีต่อผู้สูงอายุในทางบวก รัฐอาจพิจารณาส่งเสริมโครงการ “พฤฒิศึกษา”  

ขึ้นในสังคมไทย 

“พฤฒิศึกษา” (ageing education) หมายถึง การให้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 

เกี่ยวกับกระบวนการที่ประชากรมีอายุสูงขึ้น ซึ่งมีสาระครอบคลุมสถานการณ์ แนวโน้ม สาเหตุ และผลที่ตามมาของ

การมีอายุสูงขึ้นของประชากร 

พฤฒศิกึษาต้องท�าทัง้ในระบบการศกึษาในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน ทัง้อย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

และต้องอาศัยสื่อการสอนและสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้คนทุกเพศ

ทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมผู้สูงอายุ 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย118



นอกเหนอืจากความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักระบวนการมอีายสุงูขึน้ของประชากรแล้ว สาระส�าคญัของพฤฒศิกึษา

ควรแบ่งไปตามวัยของประชากร คือ ในกลุ่มประชากรสูงอายุ ประชากรวัยแรงงาน และวัยเด็กและเยาวชน 

“พฤฒิศึกษำส�ำหรับประชำกรสูงอำยุ” ควรมีสาระที่มุ่งให้ผู้สูงอายุด�ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รู้วิธีครองชีวิต 

ยามชรา และรู้ทันโลก พฤฒิศึกษาส�าหรับประชากรสูงอายุอาจแบ่งย่อยออกไปอีก ดังนี้

1) กลุ่มแรกคือ ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60 - 69 ปี)  

จะอยู่ในกลุ่มนี้ พฤฒิศึกษาควรเน้นการให้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลข่าวสารที่จะช่วย

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกันท�ากิจกรรมทางสังคม การส่งเสริมการท�างานและความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

ทั้งกายและใจ

2) กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือบ้าง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี) ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้

อาจมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างแต่ยังพอช่วยเหลือตนเองได้ พฤฒิศึกษาจะต้องเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งบริการทาง

สุขภาพอนามัยที่ผู้สูงอายุจะเข้าถึงได้ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง การออกก�าลังกายที่เหมาะสม และ 

วิธีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลัง

3) กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งต้องการความช่วยเหลือหรือต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการด�ารงชีวิต ผู้สูงอายุวัยปลาย  

(อาย ุ80 ปีขึน้ไป) อยูใ่นกลุม่นีเ้ป็นสดัส่วนทีส่งู เพราะผูส้งูอายวุยัปลายจะมอีตัราการเจบ็ป่วยสงูขึน้ โรคของผูส้งูอายุ

หลายโรคมีความรุนแรง เช่น โรคสมองเสื่อม โรคเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต โรคเบาหวาน  

โรคหัวใจ ซึ่งท�าให้ผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง และอาจถึงขั้นเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียง จนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด 

ระยะยาว พฤฒิศึกษาส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเหล่านี้จะต้องเป็นข่าวสารความรู้ที่ต้องให้ผ่านผู้ดูแล  

สาระของพฤฒิศึกษาจะเน้นเรื่องวิธีการดูแลและการอยู่กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งสาระที่ช่วยผ่อนคลาย

ความเครียดของผู้ดูแล

“พฤฒิศึกษำส�ำหรับประชำกรวัยแรงงำน” ต้องเน้นข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จะส่งเสริมให้คนวัยแรงงาน

ได้เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตสูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป การเตรียมตัวในที่นี้หมายรวมถึง การเตรียมตัว 

ด้านเศรษฐกิจ คือ การเก็บออม และการเข้าสู่ระบบที่จะเป็นหลักประกันด้านรายได้เพียงพอต่อการยังชีพยามชรา 

ด้านสุขภาพคือการสร้างเสริมสุขภาพของตน เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในวันหน้า และด้านการอยู่อาศัยคือ  

การเตรียมแผนเรื่องที่อยู่อาศัย ทั้งเรื่องสถานที่และบุคคลที่อยู่ด้วย

“พฤฒิศึกษำส�ำหรับประชำกรวัยเด็กและเยำวชน” เน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุ ปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของไทย ในเรื่องการให้ความเคารพและให้คุณค่าผู้สูงอายุ ให้ข้อมูลข่าวสารที่จะ 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และความเข้าใจในผู้สูงอายุ

5.2 นโยบายช่วยผู้สูงอายุที่ด้อยสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม

ประเทศไทยมีนโยบายที่จะจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกเพศ วัย เชื้อชาติ 

ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจสังคมอยู่แล้ว ส�าหรับความช่วยเหลือที่รัฐจะให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยฐานะทางเศรษฐกิจ 

ได้ก�าหนดไว้ในมาตรา 11 (11) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 รัฐจะให้สิทธิผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รัฐบาลได้ให้เบี้ยยังชีพในอัตรา 500 บาทต่อเดือนแก่ผู้สูงอายุ 

“ทุกคน” มาตั้งแต่ปี 2549
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มีข้อสังเกตว่า นโยบายจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุทุกคน (ยกเว้นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จาก 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ) นั้น อาจไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ก�าหนดให้สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

“ตามความจ�าเป็น” การให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ “ทุกคน” อาจง่ายในทางปฏิบัติ เพราะไม่ต้องคัดเลือกผู้มี 

ความจ�าเป็นทีส่มควรได้รบัเบีย้ยงัชพี และการก�าหนดเกณฑ์เรือ่ง “ความจ�าเป็น” กอ็าจยาก และมข้ีอถกเถยีงโต้แย้ง

กันอยู่ อย่างไรก็ตาม หากนโยบายการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกคนจะยังคงด�าเนินต่อไป โดยไม่มีการแก้ไข

เปลีย่นแปลง ประชากรสงูอายทุีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในแต่ละปี และระยะเวลาทีผู่ส้งูอายจุะมชีวีติยนืยาวขึน้ จะกลาย

เป็นภาระทางการเงนิทีห่นกัมากในอนาคต ดงันัน้ หากจะคงนโยบายการจ่ายเบีย้ยงัชพีต่อไป รฐัควรพจิารณาประเดน็

ต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) การก�าหนดเกณฑ์เกี่ยวกับ “ความจ�าเป็น” ของผู้สูงอายุที่สมควรได้รับเบี้ยยังชีพ ควรให้สวัสดิการ 

เป็นตัวเงินเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ

(2) ควรต้องปรับปรุงระบบข้อมลูทะเบียนราษฎร มกีารศึกษาเกี่ยวกับความสมบรูณ์ของข้อมลูการตายจาก

ทะเบียนราษฎร ฮิลล์ และคณะ (Hill et al., 2007) พบว่ามีการตายในประเทศไทยในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20 

ของการตายทั้งหมดที่ไม่ได้จดทะเบียน และการศึกษาของศุทธิดา และปราโมทย์ (2553) พบว่า จากรายชื่อ 

ผู้มีอายุเกินร้อยปีขึ้นไปในทะเบียนราษฎร มีเพียงประมาณร้อยละ 12 เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่จริง การศึกษาเหล่านี้ 

แสดงให้เห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุในทะเบียนราษฎรที่ต้องใช้เป็นฐานในการจ่ายเบี้ยยังชีพนั้น ยังคลาดเคลื่อนไป 

ในทางที่มากเกินจริงไปมาก เมื่อจ�านวนผู้สูงอายุมากเกินจริงก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการคอรัปชั่นขึ้นได้

(3) ในปัจจุบันนี้ สุขภาพของคนไทยดีขึ้นมาก อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยได้เพิ่มขึ้นจากต�่ากว่า 50 ปี เมื่อ  

50 ปีก่อน เป็นประมาณ 73 ปีในปี 2553 คนไทยที่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น คือ อายุ 60 - 69 ปี ส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพ 

แขง็แรงและยงัมพีละก�าลงัพร้อมท�างานเป็นผูผ้ลติต่อไปได้ ดงันัน้ การเลือ่นอายผุูม้สีทิธไิด้รบัเบีย้ยงัชพี (ถ้าจะยงัคงม)ี  

จากเดิมที่เริ่มเมื่อบุคคลอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นเริ่มตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท�าให้

นโยบายการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุตามความจ�าเป็นด�าเนินต่อไปได้ และอาจพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเบี้ยยังชีพ 

ให้สูงขึ้นตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนแล้ว ในอนาคตรัฐจะต้องมีทางเลือกอื่นเพื่อเป็น 

หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้ให้ผู้สูงอายุทุกคนด้วย ปัจจุบันผู้สูงอายุที่เกษียณจากการท�างานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ และการท�างานที่อยู่ในระบบของกองทุนประกันสังคม มีรายได้ยามชราจากเบี้ยบ�านาญ แต่ยังมีแรงงาน

นอกระบบอีกเป็นจ�านวนมาก ที่ยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้เพื่อการด�ารงชีพยามชรา ส�าหรับแรงงานนอกระบบ 

สภานิติบัญญัติได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ด้วยประสงค์ที่ให้หลักประกันรายได้ยาม

ชราแก่แรงงานนอกระบบที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนใดๆ อย่างไรก็ตาม การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนตาม 

พระราชบัญญัตินี้ยังให้เป็นไปตามความสมัครใจ ดังนั้น จึงต้องมีผลตอบแทนที่จะดึงดูดใจมากพอให้แรงงานทุกคน

เข้าร่วมเป็นสมาชิก รัฐจะต้องมีนโยบายที่ผลักดันให้เกิดระบบบ�านาญที่ประกันได้ว่า ผู้สูงอายุ “ทุกคน” จะมีรายได้ 

“เพียงพอ” ต่อการครองชีพยามชราของผู้สูงอายุที่จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต 
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5.3 นโยบายด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ

ปัจจบุนั ประเทศไทยมนีโยบายทีจ่ะให้บรกิารทางการรกัษาพยาบาลแก่ผูเ้จบ็ป่วยอย่างทัว่ถงึ เริม่จากโครงการ 

“30 บาท รักษาทุกโรค” และการให้บริการรักษาพยาบาลโดยถ้วนหน้า มีบริการ “บัตรทอง” ส�าหรับผู้สูงอายุ  

ในขณะเดียวกัน ทั้งรัฐและองค์กรอิสระ ที่ส�าคัญคือส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก็ได้ 

ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อรณรงค์ให้มีการรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน สิ่งที่รัฐอาจช่วยเสริมให้

นโยบายการให้บรกิารรกัษาพยาบาลอย่างทัว่ถงึ มคีวามเข้มแขง็ยิง่ขึน้ คอื การเผยแพร่ข่าวสารความรูใ้ห้ผูส้งูอายเุข้า

ถงึแหล่งบรกิารด้านสขุภาพอนามยั รวมถงึการให้บรกิารทีเ่ข้าไปหาผูส้งูอาย ุมใิช่ตัง้รบัอยูท่ีแ่หล่งให้บรกิารอย่างเดยีว 

รฐัจะต้องคงนโยบายสร้างเสรมิสขุภาพของประชาชนทกุเพศทกุวยัไว้ การสร้างเสรมิสขุภาพของคนให้สมบรูณ์

แขง็แรงตัง้แต่ก่อนวยัสงูอาย ุเท่ากบัเป็นการตดัทอนปัจจยัทีจ่ะผลกัให้ผูส้งูอายตุ้องกลายเป็นคนชายขอบเพราะสขุภาพ

ในอนาคต 

ส�าหรบัผูส้งูอายทุีอ่าจถกูผลกัให้เป็นคนชายขอบเพราะสขุภาพของตน รฐัอาจต้องมนีโยบายทีจ่ะช่วยผูส้งูอายุ

ที่ป่วยเรื้อรัง และต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือที่อยู่ตามบ้านของตนเอง เช่น ผู้ป่วย

ด้วยโรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อม ผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต นอนติดเตียง การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

ที่ป่วยเรื้อรังและอยู่ในสภาพที่ช่วยตนเองไม่ได้ที่อยู่ตามบ้านเหล่านี้ จ�าเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพื่อรู้ว่า 

มีผู้ต้องการความช่วยเหลือเหล่านั้นอยู่ที่ใดบ้างในแต่ละพื้นที่

นอกจากเป้าหมายผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคทางกายแล้ว การป้องกันและช่วยผู้ป่วยด้วยโรคทางจิต

ต่างๆ ก็ควรที่จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษด้วย รัฐควรต้องมีนโยบายที่จะป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

โดยผ่านสือ่ชนดิต่างๆ การส่งเสรมิสขุภาพจติของผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะในวยั 70 - 79 ปี ซึง่มอีตัราการฆ่าตวัตายสงูกว่า

ผู้สูงอายุวัยอื่น ควรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยสาระที่เหมาะสม เพื่อหาทางออก 

ให้ผู้สูงอายุหลุดพ้นจากความเครียดและความทุกข์ น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการป้องกันมิให้ผู้สูงอายุต้อง 

ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบเพราะสุขภาพจิต 

5.4 นโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำาพัง

รัฐควรมีนโยบายช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังคนเดียว หรือผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามล�าพังให้ชัดเจน  

ในชุมชนชนบทหรือในเมืองเล็ก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ควรบรรจุเรื่องการดูแลช่วยเหลือประชากร 

กลุ่มนี้ไว้ในภารกิจ จะต้องมีระบบทะเบียนที่ถูกต้อง มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครท�างานเยี่ยมบ้าน และคอยให้ 

ความช่วยเหลือตามความจ�าเป็น ในเมืองใหญ่ที่การดูแลใกล้ชิดเหมือนอย่างในชนบทหรือเมืองเล็กท�าได้ยาก ควรมี

โครงการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง เกี่ยวกับการติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  

อปท.ของเมอืงอาจมศีนูย์ประสานงานให้ความช่วยเหลอื และเปิดช่องทางตดิต่อสือ่สารกบัผูส้งูอายเุหล่านัน้เมือ่จ�าเป็น 

ควรได้มีการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อเยี่ยมบ้านช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพัง

ส�าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังที่จะมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมให้มีการสร้าง 

ที่อยู่อาศัยส�าหรับประชากรกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น ไม่ว่ารัฐจะลงทุนสร้างเองเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชน หรือส่งเสริม

ให้เอกชนสร้างขึ้นเพื่อการพาณิชย์ก็ตาม
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5.5 นโยบายด้านการคมนาคมขนส่งและสิ่งก่อสร้างสาธารณะสำาหรับผู้สูงอายุ

รัฐจะต้องมีนโยบายที่จะคุ้มครองสิทธิในการเดินทางของผู้สูงอายุ นโยบายดังกล่าวนี้จะต้องให้ผู้สูงอายุ 

ได้เดนิทางตามถนนหนทางได้ โดยขจดัอปุสรรคสิง่กดีขวางทีจ่ะท�าให้ผูส้งูอายเุกดิความไม่สะดวก ซึง่จะเป็นประโยชน์

ทั้งผู้สูงอายุและคนพิการด้วย ทางเท้า ทางเดินข้ามถนน และทางเข้าถึงพาหนะขนส่งสาธารณะ จะต้องได้รับการ 

จัดระเบียบ และออกแบบการก่อสร้างให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุ รวมทั้งยานพาหนะสาธารณะต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ประจ�าทาง รถไฟฟ้า รถไฟ จะต้องออกแบบให้เอื้อต่อผู้สูงอายุที่จะใช้บริการเหล่านี้ตามสมควร

อาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องออกแบบโดยค�านึงถึงการใช้ประโยชน์ของผู้สูงอายุ ต้องมีกฎระเบียบที่บังคับ

ให้อาคารสถานทีส่าธารณะต่างๆ ทีผู่ส้งูอายมุโีอกาสไปใช้บรกิารออกแบบให้เอือ้ต่อผูส้งูอาย ุนอกจากนัน้ สิง่ก่อสร้าง

ซึ่งแม้ไม่ใช่ของรัฐ เช่น ส้วมตามที่พักริมทาง วัด หรืออาคารสถานที่ของเอกชนอื่นๆ รัฐก็ควรส่งเสริมรณรงค์ให้มี 

รูปแบบในการก่อสร้างที่เผื่อไว้ส�าหรับการใช้งานของผู้สูงอายุด้วย

เมื่อเราทราบแน่ชัดแล้วว่า สังคมไทยก�าลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ รัฐควรประกาศนโยบายให้ชัดเจนไปเลย

ว่า ต่อไปนี้จะพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย จะต้อง

ออกแบบโดยค�านึงถึงการใช้งานของผู้สูงอายุ 

5.6 แผนการเตรียมความช่วยเหลือผู้สูงอายุยามที่เกิดอุบัติภัย

ในช่วงที่เกิดอุบัติภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย อย่างเช่นเหตุการณ์น�า้ท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้น 

เมื่อปลายปี 2553 และมหาอุทกภัยในปี 2554 หรือกรณีการสู้รบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชาในปี 2553 หรือ 

แม้กระทั่งกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจก่อให้เกิดสึนามิ ในราวเดือนเมษายน 2555 ท�าให้ต้องมีการอพยพ

เคลื่อนย้ายประชาชนจากพื้นที่เกิดเหตุ หรือพื้นที่ภัยพิบัติไปสู่พื้นที่ปลอดภัย ระหว่างการเคลื่อนย้ายคนกรณีฉุกเฉิน

เช่นนี้ กลุ่มประชากรที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ง่ายนัก ได้แก่ เด็ก ผู้พิการ และคนชรา ดังนั้น ประเทศไทยควรต้องมี 

การเตรียมแผนเคลื่อนย้ายประชากรกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

6. สรุป

สงัคมไทยได้ก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์แล้ว แนวโน้มในอนาคตทีเ่หน็ได้ชดัเจน คอืประชากรไทยจะ

มีอายุยิ่งสูงขึ้นไปอีก ประชากรจะมีอายุสูงขึ้นเร็วมาก ในอีกเพียงไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า ประชากรหนึ่งในห้าจะเป็น 

ผู้สูงอายุ และสัดส่วนของผู้สูงอายุจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกหลังจากนั้น ในกลุ่มประชากรสูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก

เหล่านี้ ก็อาจมีผู้สูงอายุจ�านวนหนึ่ง ซึ่งถึงแม้จะได้รับหลักประกันจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้มีสิทธิ

เสมอภาคกับประชากรกลุ่มวัยอื่นๆ แล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติจะมีผู้สูงอายุจ�านวนไม่น้อยที่ด้อยสิทธิและกลายเป็น

คนชายขอบไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุในอนาคตได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงมี และสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้

อย่างมีศักดิ์ศรี รัฐจึงจ�าเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ และต้องเร่งรัดพยายามให้

นโยบายเหล่านีบ้งัเกดิผลเป็นรปูธรรมขึน้มาให้ได้ ไม่ใช่มแีต่เพยีงตวัอกัษรทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู กฎหมาย นโยบาย 

และแผนต่างๆ เท่านั้น
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นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนี้เป็นเรื่องจ�าเป็น เราคงไม่อยากเห็นภาพสังคมไทยในอนาคตที่เต็ม

ไปด้วย “ผู้สูงอายุที่น่าสงสาร” ผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ผู้สูงอายุที่ไร้ที่อยู่ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครช่วยเหลือดูแล 

ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล�าพังและตายอยู่ภายในบ้านของตนโดยไม่มีใครรู้ ผู้สูงอายุที่ความจ�าเสื่อมเดินพลัดหลงจากบ้าน  

ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งพิงครอบครัวได้ และถูกน�าไปปล่อยทิ้งตามวัด โรงพยาบาล หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ  

อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้สูงอายุที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ผู้สูงอายุที่ถูกกระท�ารุนแรงจากบุคคลใกล้ตัว ฯลฯ เหตุการณ์ 

เหล่านีจ้ะท�าให้สงัคมไทยกลายเป็นสงัคมทีน่่าเวทนา แต่หากประเทศไทยมนีโยบายสาธารณะเกีย่วกบัสงัคมผูส้งูอายุ

ที่เหมาะสม เหตุการณ์น่าสมเพชเหล่านั้นก็อาจไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นไม่มากนัก 

เราทุกคนคงอยากเห็นภาพผู้สูงอายุไทยมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

เป็นอย่างด ีเราจะต้องสร้างสงัคมไทยในอนาคตให้เป็นสงัคมทีผู่ส้งูอายไุด้รบัการยอมรบั เป็นสงัคมทีม่อีคตต่ิอผูส้งูอายุ

น้อยทีส่ดุ และเป็นสงัคมทีค่นเราเมือ่แก่ตวัลงจะไม่ถกูผลกัให้เป็นคนชายขอบ ถ้าเป็นเช่นนัน้ได้ เรากจ็ะเหน็ภาพสงัคม

ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุที่งดงาม สังคมที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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ความท้าทายในการขจัดแรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย

The Challenge of Eliminating  

the Worst Forms of Child Labour

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต1

Sirinan Kittisuksathit

บทคัดย่อ

บทความนีน้�าเสนอการตดิตามประเมนิผลครึง่แผนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2554) ในการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ
ที่เลวร้ายตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ พบว่าการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยยังเป็นปัญหาในระดับที่ไม่น่าไว้วางใจ มีปัญหาในการ
นิยามความหมาย และการวัดจ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีที่เป็นเด็กด้อยโอกาส เป็นเด็กชายขอบ และเป็นเด็กที่ก�าลังท�างาน รวมถึง 
เป็นความท้าทายทีจ่ะบรรลผุลส�าเรจ็ตามเป้าหมายในครึง่แผนหลงั (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557) ที ่“เดก็ทกุคน” อาจได้รบัผลพลอยได้
จากความส�าเรจ็ในการป้องกนัและคุม้ครองครัง้นี ้หากรฐัสามารถด�าเนนิการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนครึง่หลงัอย่างสม�า่เสมอ 
ต่อเนื่อง และจริงจัง รวมทั้งน�าผลที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย 

ค�ำส�ำคัญ: การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, ภาวะการเกิดเด็กชายขอบ, การเป็นเด็กชายขอบ

Abstract 

This paper presents the results of monitoring and evaluating of the National Policy and Plan to Eliminate the 
Worst Forms of Child Labour in Thailand during the first half (FY 2009-2011). Results showed progress with the five 
main strategies set out by the National Policy and Plan was effectively carried out. To meet the target goal, Policy 
and Plan should be strengthen through the continuous monitoring and evaluation system. Definition and numbers 
of child labour and marginalized children should be seriously identified by all concerned stakeholders. A challenging 
achievement of the Policy and Plan in 2012 to 2014 could be the windfall of protection and prevention to “all 
children” in Thailand eventually.

Keywords: Eliminating the Worst Forms of Child Labour, marginalisation, marginality
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1. นำาเรื่อง

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ก�าหนดเป้าหมายโลกให้มีการด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ

ทีเ่ลวร้ายให้เสรจ็สมบรูณ์และหมดสิน้ไปทัว่โลกใน พ.ศ. 2559 ตามการรบัรองในทีป่ระชมุใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศสมยัที ่87 จดัขึน้ ณ นครเจนวีา เมือ่วนัที ่17 มถินุายน พ.ศ. 2542 มข้ีอเสนอให้น�าอนสุญัญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labour Organisation - ILO) ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและด�าเนินการ 

โดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (The Worst Forms of Child Labour) มาปฏิบัติ

ควบคูก่บัข้อเสนอแนะของ ILO ฉบบัที ่190 ทีเ่ป็นแนวทางในการพจิารณาว่างานประเภทใดอาจถอืให้เป็นงานอนัตราย

ทั้งนี้ อนุสัญญาฉบับที่ 182 ก�าหนดรูปแบบของความเลวร้ายในการใช้แรงงานเด็กที่อายุต�่ากว่า 18 ปีไว้  

4 รูปแบบได้แก่ (1) การใช้แรงงานเยี่ยงทาสในทุกรูปแบบ อาทิ การค้าหรือลักลอบค้าเด็ก การใช้แรงงานขัดหนี้ 

การใช้แรงงานเดก็ในลกัษณะของไพร่ตดิทีด่นิ การบงัคบัใช้แรงงาน ตลอดจนการจดัหาเดก็โดยการบบีบงัคบัเพือ่เป็น

ก�าลังพลแก้ไขความขัดแย้ง (2) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี การผลิตสื่อลามกอนาจาร และ 

เพื่อการแสดงลามกอนาจาร (3) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผลิตและ

การลักลอบค้ายาเสพติด และ (4) การท�างานที่โดยลักษณะงาน หรือสภาวะแวดล้อมของงานที่เด็กๆ ท�านั้น  

มีโอกาสที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของเด็ก (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 

2552) 

ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัอนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัดงักล่าวฯ โดยเข้าเป็นภาคอีนสุญัญา

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นผลให้มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม

เจตนารมณ์และบทบญัญตัขิองอนสุญัญาฯ โดยต้องด�าเนนิการโดยทนัท ีและคณะรฐัมนตรไีด้รบัทราบและมเีป้าหมาย

ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน พ.ศ. 2557 รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน จึงได้จัดท�านโยบายและแผนระดับชาติเพื่อ 

ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2557 (แผน 5 ปี) ตามบทบัญญัติมาตรา 6 

ของอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182 

หลักการส�าคัญของการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ เพื่อป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู  

และพัฒนา “เด็ก” โดยไม่เลือกปฏิบัติ และการด�าเนินการให้ค�านึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  

รวมทั้งการกระท�าผิดใดๆ ของ “เด็ก” ภายใต้แผนฉบับนี้ในทุกกรณี ให้ถือว่า “เด็กทุกคน” ตกเป็นเหยื่อหรือ 

เป็นผู้ถูกกระท�า ซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองเป็นอันดับแรก

โดยทั่วไปแล้ว “เด็ก” คือ บุคคลที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตไปสู่สภาพการเป็นผู้ใหญ่ มีอายุระหว่าง  

0–14 ปี บุคคลที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก ควรได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อย่างเหมาะสม จึงจะ

เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมได้ “เด็ก” ในวัยนี้ส่วนใหญ่จึงยังไม่ได้ท�างาน 

มักใช้เวลาอยู่ในบ้านหรือสถานศึกษา ส�าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปี ถ้าเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

ก็สามารถท�าได้ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ หรืออนุสัญญาต่างๆ ดังนั้น “แรงงานเด็ก” 

จึงหมายรวมถึงลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 18 ปี ส่วนเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปีลงมา  

ห้ามนายจ้างจ้างเป็นลกูจ้างโดยเดด็ขาด ผูฝ่้าฝืนจะมโีทษ ตามมาตรา 148 แห่ง พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

จ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี ปรบัไม่เกนิ 200,000 บาท หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั ส่วนผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ถอืว่าไม่ใช่แรงงานเดก็ 
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อย่างไรกต็าม แรงงานเดก็ตามอนสุญัญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่138 ว่าด้วยอายขุัน้ต�่าในการจ้างงาน 

ได้ก�าหนดอายุขั้นต�่าของลูกจ้างไว้เท่ากับอายุที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือไม่ต�่ากว่า 15 ปีส�าหรับงานทั่วไป  

ไม่ต�่ากว่า 13 ปีส�าหรับงานเบา และไม่ต�่ากว่า 18 ปีส�าหรับงานอันตราย แต่บางประเทศก�าลังพัฒนาได้ก�าหนด 

อายุขั้นต�่าส�าหรับงานทั่วไปเป็น 14 ปี งานเบาเป็น 12–14 ปี และงานอันตรายเป็น 16 ปี ส�าหรับประเทศไทยนั้น 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ไม่ครอบคลุมลูกจ้างภาคเกษตรกรรมและลูกจ้างที่รับงานไปท�าที่บ้าน) 

ได้ก�าหนดอายุขั้นต�่าของลูกจ้างไว้ที่ 15 ปี ดังนั้น แรงงานเด็กตามกฎหมายไทยหมายถึงลูกจ้างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ (ทวีสุข, 2543)

แนวคิดเรื่องการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กตามกฎหมายข้างต้นนี้ ให้ความส�าคัญกับอายุของเด็กที่ถูกจ้าง

ท�างานเป็นส�าคัญ และมีความหมายครอบคลุมการท�างานแลกค่าตอบแทนของ “เด็กทุกประเภท” โดยไม่ให้ 

ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท�างานหรือเงื่อนไขการจ้างงาน แตกต่างกับแนวคิดเรื่องการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งไม่ได้เพียงเน้นที่ “เด็กทุกคน” และ “อายุของเด็กที่ท�างาน” แต่ยังให้ความสนใจ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน เงื่อนไขการจ้างงานที่เลวร้ายและสังคมไม่ยอมรับหรือเพิกเฉยไม่ได้ (the most  

intolerable forms) ซึ่งเป็นค�าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศใช้ก่อนจะเปลี่ยนเป็น ในรูปแบบที่เลวร้าย (the 

worst forms) ในเวลาต่อมา

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการใช้แรงงานเด็กโดยทั่วไปมีความสลับซับซ้อนในเชิงสังคมและวัฒนธรรม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ที่ท�าให้ผู้ประกอบการพยายามลดต้นทุน โดยการจ้างแบบเหมาช่วงและ

ให้รบังานไปท�าทีบ้่าน ซึง่อาจท�าให้มกีารใช้แรงงานเดก็มากขึน้ ผนวกกบัมคีรอบครวัทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะวกิฤติ

เศรษฐกิจส่วนหนึ่งให้ลูกออกจากระบบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน เด็กจึงมีโอกาสถูกแสวงหาประโยชน์จาก 

การใช้แรงงานมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการใช้แรงงานเด็กต่างชาติที่ส่วนหนึ่งติดตามพ่อแม่ที่เป็นแรงงาน 

ต่างชาตผิดิกฎหมายไปท�างานตามไร่ นา สวน งานก่อสร้าง หรอืงานประมงต่อเนือ่ง เดก็จงึท�างานไปด้วย อกีส่วนหนึง่ 

เป็นแรงงานเดก็ต่างชาตทิีม่กัท�างานในสถานประกอบการขนาดเลก็ หรอืงานรบัใช้ตามบ้าน และเดก็ต่างชาตเิพศหญงิ

มีโอกาสเสี่ยงสูงในการถูกชักน�าเข้าสู่งานบริการทางเพศ (ทวีสุข, 2543)

สิ่งที่ยากที่สุดในการแก้ปัญหาคือ ปัญหาการใช้แรงงานเด็กมักควบคู่กับปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานเด็ก

เกือบทั้งหมดเป็นแรงงานเด็กอายุน้อย องค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินการใช้แรงงานเด็กไว้เมื่อปี 2549  

ว่า มีเด็กทั่วโลกอายุระหว่าง 5–17 ปี จ�านวน 217.7 ล้านคนที่ถูกใช้แรงงาน ในจ�านวนนี้ประมาณ 126.3 ล้านคน 

ถูกบังคับให้ท�างานในรูปแบบที่เลวร้ายส�าหรับเด็ก และในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีจ�านวนแรงงานเด็กอายุระหว่าง 

5–14 ปี ที่ท�างานในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก คือประมาณ 122.3 ล้านคน และมีปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้าย (โต๊ะข่าวประชาธิปไตย, ม.ป.ป.)

บริบทของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย จึงเป็นประเด็นของเด็กถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระท�ารุนแรง  

ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเหล่านี้ไม่สามารถ 

เข้าถึงสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ ที่ส�าคัญคือ แรงงานเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมักเป็นกลุ่ม “เด็กด้อยโอกาส” ซึ่งหมายถึง 

เด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง 

วฒันธรรม ภยัธรรมชาต ิและภยัสงคราม เป็นเดก็ทีข่าดโอกาสในการเข้าถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานของรฐั เป็นเดก็ประสบ

ปัญหาทีย่งัไม่มอีงค์กรหลกัรบัผดิชอบ อนัจะส่งผลให้ไม่สามารถด�ารงชวีติได้เท่าเทยีมกบัผูอ้ืน่ อาท ิเป็นกลุม่เดก็ยากจน 
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เด็กเร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัย เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์ หรือเด็กที่ถูก 

ทอดทิ้ง ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากบิดาและหรือมารดาอยู่ในกลุ่มผู้ติดเชื้อหรือเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ หรือเป็น 

เด็กพ้นโทษ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554) 

นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้แรงงาน “เด็กด้อยอ�านาจ” หมายถึง เด็กที่ต้องยอมตกเป็นเบี้ยล่างของคนกลุ่มใหญ่

ที่คอยแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กเหล่านี้ ซ�้าร้าย เมื่อเด็กเหล่านี้ไม่มีต�าแหน่งแห่งที่ในสังคมด้วยแล้ว 

ท�าให้เดก็เหล่านีต้้องตกอยูใ่นสถานการณ์ทีถ่กูขดีวงหรอืถกูจ�ากดัซ�า้แล้วซ�า้เล่า เป็นเดก็ชายขอบในพหมุติ ิ(multiple 

marginalities) และแทบจะกล่าวได้ว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเด็กเหล่านี้เท่ากับศูนย์ (สุริยา และพัฒนา, 

2542)

การขจัดการใช้แรงงาน “เด็ก” ในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไป จึงเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน 

อย่างยิ่ง เนื่องจากค�าว่า “เด็ก” ที่เป็นตัวชี้วัดผลส�าเร็จส�าคัญของการขจัดการใช้แรงงานเด็กนั้นมีความหลากหลาย 

ต้องท�าความเข้าใจหรือให้ความหมายอย่างแน่ชัด เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญที่จะแสดงความส�าเร็จของ 

การขจัดการใช้แรงงาน “เด็ก” ให้หมดสิ้นไปในปีงบประมาณ 2557 หรืออีก 2 ปีข้างหน้า รวมทั้งมีความส�าคัญ 

ในการน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย มาตรการ หรือกลไกเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือพิทักษ์สิทธิให้ได้อย่างทั่วถึง  

ต่อเนือ่ง และยัง่ยนื นัน่หมายถงึ เดก็ทกุคนในประเทศไทยจะได้รบัการเคารพในศกัดิศ์รแีละสทิธมินษุยชน ทัง้ในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย

ประเด็นที่น�ามาสู่ความสนใจของบทความนี้คือ ความท้าทายที่น่าติดตามของความเป็นไปได้ในการขจัด 

การใช้แรงงาน “เด็ก” ในรูปแบบที่เลวร้าย ถ้าความเป็นไปได้ดังกล่าวบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย จะสามารถ 

สกัดกั้น “เด็กทุกคน” ที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นเด็กชายขอบ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการคุ้มครอง “เด็กทุกคน”  

ที่เป็นเด็กชายขอบ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบและถูกละเมิดสิทธิในการใช้แรงงาน ซึ่งนับเป็นผลพลอยได้ของการป้องกัน

และคุ้มครองเด็กและแรงงานเด็กทุกคนในประเทศไทย

วตัถปุระสงค์ของบทความนี ้คอืน�าเสนอการตดิตามประเมนิผลครึง่แผนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2554) 

ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ และวิพากษ์ความท้าทาย 

ที่จะบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายในครึ่งแผนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557) ตลอดจนชี้ประเด็นของ  

“เด็กทุกคน” ที่จะได้รับผลพลอยได้จากความส�าเร็จในการป้องกันและคุ้มครองครั้งนี้ 

2. วิธีการศึกษา 

การศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทตุยิภมูขิอง “โครงการศกึษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายของ

ประเทศไทย” ทีป่ฏบิตัติามนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ 

2552–2557 (แผน 5 ปี) โครงการฯ ดังกล่าวด�าเนินการใน พ.ศ. 2554 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อศึกษาติดตาม 

ความก้าวหน้ารวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงาน ในระยะครึง่แผนแรก (พ.ศ. 2552–2554) ตลอดจนศกึษา

ทศิทางและแนวโน้มของการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนฯ ทีจ่ะด�าเนนิต่อไปในครึง่แผนหลงั (พ.ศ. 2555–2557)
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การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการดังกล่าว 

ในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลบางส่วนจากการตอบแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งมีตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน  

677 ราย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทและก�าลังปฏิบัติงานอยู่ใน 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน 

สตรี และผู้สูงอายุ ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติ สภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง และสภาทนายความ เป็นต้น 

ส�าหรบัข้อมลูเชงิคณุภาพ การวเิคราะห์ครัง้นีใ้ช้ข้อมลูบางส่วนทีไ่ด้จากการจดัประชมุเพือ่ค้นหาอนาคต (future 

search conference) ซึ่งจัดรวม 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 76 ราย ส�าหรับการวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย 

(stakeholders analysis) เป็นการเก็บข้อมูลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ตารางวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย  

ส่งให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนฯ นี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งได้รับ

การตอบกลบัจากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทัง้การสมัภาษณ์ระดบัลกึ ซึง่เป็นการเกบ็ข้อมลูจากบคุคลระดบัผูบ้รหิาร 

หรือผู้จัดท�าแผน รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ จ�านวนทั้งสิ้น 36 ราย 

กรอบแนวคิดที่ผู้เขียนคิดขึ้นครั้งนี้ (รูปที่ 1) เพื่อใช้เป็นแนวในการวิพากษ์ความเป็นไปได้ของผลส�าเร็จในการ

ด�าเนนินโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ให้หมดสิน้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวเิคราะห์

ผลส�าเร็จที่มาจากการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติฯ รวมทั้งกฎหมาย พระราชบัญญัติ และตราสาร 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการป้องกันและคุ้มครองเด็กทั่วไปและเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กชายขอบ ไม่ให้ถูกแสวง

ประโยชน์และเข้าสู่กระบวนการท�างานในรูปแบบเลวร้าย ถ้าผลส�าเร็จนี้เป็นไปได้แล้ว “เด็กทุกคน” ก็จะด�าเนินชีวิต

อย่างปลอดภยัและมศีกัดิศ์ร ีท่ามกลางสถานการณ์ด้านเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม สขุภาพ สิง่แวดล้อม และกฎหมาย 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด ความท้าทายในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
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3. สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย 

วรรณกรรมส่วนใหญ่ระบุว่าความยากจนเป็นสาเหตุหลักของใช้แรงงานเด็ก ส่วนสถานการณ์อื่นๆ ของการใช้

แรงงานเด็ก ได้แก่ การไม่สามารถเข้าถึงระบบโรงเรียน (Edmonds & Pavcnik, 2005) คุณภาพของโรงเรียนที่ไม่ดี 

(Ray, 2000) การมีที่ดินจ�านวนมาก (Menon, 2005) การมีธุรกิจครอบครัวอยู่ในชุมชนที่มีการใช้แรงงานเด็ก 

อย่างแพร่หลาย (Edmonds & Turks, 2004) สถานการณ์เหล่านี้คือ สาเหตุให้เด็กไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและ

ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควร

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่กระตุ้นให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรง และมีความส�าคัญมากขึ้นต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการในหลายประเทศต่างเสาะแสวงหาวิธีการบริหารธุรกิจให้มีต้นทุนต�่า เพื่อให้ได้

ผลก�าไรสงูสดุ เพือ่ขยายโอกาสของธรุกจิให้สามารถคงอยูแ่ละแข่งขนัในตลาดเสรใีห้ได้มากทีส่ดุ การลกัลอบใช้แรงงาน

เด็กกลายเป็นช่องทางส�าคัญของผู้ประกอบการที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว และต้องการประหยัดต้นทุนการผลิต  

โดยเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิของแรงงานทางกฎหมาย จึงเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และทวีความรุนแรง

ยิ่งขึ้น เมื่อเกิดปัญหาการหลอกลวง การท�าร้ายทารุณ และการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม 

“การใช้แรงงานเด็กถือเป็นรูปแบบของการละเมิดต่อเด็กที่แพร่หลายที่สุดในโลกปัจจุบัน” องค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศระบุว่า งานส่วนใหญ่ที่เด็กท�ามีลักษณะที่ซ�้าซากและเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย  

ซึ่งการใช้แรงงานเด็กถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งพัฒนาการทางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ การศึกษา  

และสังคม โดยกว่าร้อยละ 70 ของแรงงานเด็กทั้งหมดท�างานในภาคเกษตร ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่อันตราย รวมทั้งส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงน�้าสะอาดที่จะใช้ดื่มและล้างมือ” (Physicians for Human 

Rights Child Rights Group, 2003) 

มีรายงานวิเคราะห์ว่า การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

ประชากรไทย การพฒันาทางเศรษฐกจิ การขยายตวัในระบบการศกึษาในประเทศ การปรบัเปลีย่นทศันคตด้ิานคณุค่า

ในสงัคม และการพฒันาประเทศภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตทิีผ่่านมา (Baker, 2007) และรายงาน

สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยชี้ว่า มีการกระจายตัวท�างานอยู่ในสถานประกอบการขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต้ อาทิ ในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บกระเป๋า รองเท้า เจียระไนพลอย ท�าเครื่องประดับ ซ่อมรถยนต์  

รถจักรยานยนต์ สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง และร้านอาหาร ขณะนี้มีแนวโน้มของการศึกษาในประเด็นใหม่ๆ  

ด้านแรงงานเด็กหลายประเด็น อาทิ รูปแบบการใช้แรงงานเด็กที่ซ่อนเร้น อาทิ การท�างานในไร่ นา สวน การท�างาน

รับใช้ภายในบ้าน การแก้ปัญหาแรงงานเด็กที่ครอบคลุมทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างโอกาสในการท�างาน

ของเด็กที่ก�าลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ควบคู่กับการจัดระบบการศึกษาที่เหมาะสม ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง 

การจ้างแรงงานเด็กและโอกาสการจ้างงานแรงงานผู้ใหญ่ และโครงสร้างของอัตราค่าแรงของแรงงานกลุ่มต่างๆ 

เป็นต้น (ทวีสุข, 2543)

สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติในปัจจุบันเปิดโอกาสให้เกิดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมากขึ้น  

นัน่คอื เดก็ทีเ่คลือ่นย้ายแรงงานข้ามพรมแดนจากประเทศเพือ่นบ้านมากบัพ่อแม่ ซึง่ส่วนใหญ่เข้ามาอย่างผดิกฎหมาย 

รวมถึงเด็กต่างชาติที่เกิดในครอบครัวแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือประเทศไทย ทั้งหมดล้วนเป็น “เด็กด้อยโอกาส”  
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ทางสังคมเศรษฐกิจ ขาดโอกาสทางการศึกษา และต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อความอยู่รอด เผชิญกับปัญหา 

การถกูละเมดิสทิธ ิถกูเอารดัเอาเปรยีบ ตลอดจนถกูทารณุกรรม ถกูล่วงละเมดิทางเพศ น�าไปสูก่ารท�างานในรปูแบบ

ที่เลวร้าย นอกจากนี้ ยังเป็นแรงงานราคาถูกเพื่อต้นทุนต�่าสุดในการผลิตเพื่อการแข่งขันทางการค้า ดังผลจาก 

การศึกษาและการส�ารวจการใช้แรงงานเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย พบว่ามักเป็นการใช้แรงงานเด็ก

ต่างชาติ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2552)

จากการส�ารวจแรงงานเดก็ต่างชาตสิญัชาตพิม่า ลาว และกมัพชูา ในประเทศไทยทีท่�างานในภาคเกษตรกรรม 

กิจการประมง โรงงาน และท�างานรับใช้ในบ้าน พบว่า 1 ใน 4 เป็นการใช้แรงงานเด็กต่างชาติอายุต�่ากว่า 18 ปี 

แรงงานเด็กต่างชาติเหล่านี้เป็นแรงงานถูกแสวงประโยชน์โดยการถูกบังคับและถูกข่มขู่ว่าจะลงโทษ แรงงานเหล่านี้

จ�านวนมากถูกละเมิดสิทธิและอยู่ในสภาพล�าบากจากเงื่อนไขการท�างานที่ต�่ากว่ามาตรฐาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง 

ต�่ากว่าค่าแรงขั้นต�่า บังคับให้ท�างานล่วงเวลา การท�างานยาวนานต่อเนื่องและไม่มีวันหยุด และพบว่าแรงงาน 

ถกูกระท�ารนุแรงทางกายและวาจาในระดบัสงูจากนายจ้าง นอกจากนีม้บีางส่วนถกูค้ามนษุย์ ซึง่ส่งผลให้ประเทศไทย

เป็นประเทศปลายทางอันดับหนึ่งของการค้าเด็กและผู้หญิงข้ามพรมแดน (อีเลน และคณะ, 2549) 

จากการศึกษาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งเป็นงานรับใช้ตามบ้าน งานบริการและขอทาน  

งานเกษตร ประมงและประมงต่อเนื่อง ในจังหวัดสมุทรสาคร เชียงราย ตาก อุดรธานี สงขลา และปัตตานี โดยเก็บ

ตัวอย่างจากเด็กประมาณ 2,000 คน พบว่าจ�านวนเกือบครึ่งหนึ่ง หรือ 918 ราย เป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่

เลวร้าย ส่วนใหญ่เป็นเดก็ต่างชาต ิอายตุ�า่กว่า 15 ปี ไม่มเีอกสารแสดงตน รปูแบบการใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นขอทาน 

ท�างานเกษตรกรรม ท�างานประมงและประมงต่อเนื่อง เด็กเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่า ท�างาน 

ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายคือ มีโอกาสสูงมากในการสัมผัสสารเคมี ท�างานในที่สกปรกชื้นแฉะ ถูกละเมิด 

ทางวาจา ถกูกกัขงั หน่วงเหนีย่ว และถกูท�าร้าย ถกูละเมดิทางเพศ และถกูข่มขนื (กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน, 

2552) 

ปัญหาการใช้แรงงานเด็กได้ถูกน�ามาเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศ เมื่อประเทศน�าเข้าสินค้ารายใหญ่ 

ของไทยคอืสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรป ได้หยบิยกประเดน็การใช้แรงงานเดก็อย่างไม่เป็นธรรมขึน้มาเป็นข้อกดีกนั

ทางการค้า โดยพยายามกดดันให้มีการปรับปรงุมาตรฐานแรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีการใช้แรงงานเด็ก 

มิฉะนั้น จะไม่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่ประเทศไทย รวมทั้งจะต่อต้านการน�าเข้าสินค้าที่ผลิตโดยการใช้

แรงงานเด็กอายุต�า่กว่า 15 ปี หรือเป็นแรงงานเด็กที่ถูกทารุนหรือเอารัดเอาเปรียบ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ 

ต่อภาพลกัษณ์และเศรษฐกจิของประเทศในฐานะทีไ่ทยเป็นประเทศส่งออก นอกจากนี ้ใน พ.ศ. 2554 สหรฐัอเมรกิา

ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในกลุ่มที่ 2 (tier 2 watch list) 

โดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพียงพอในการด�าเนินคดีและลงโทษผู้ค้ามนุษย์ 

(คอลัมน์คนแรงงาน, 6 กุมภาพันธ์ 2555) 

ต่อกรณกีารใช้แรงงานเดก็ในภาพรวม ควรพจิารณาด้วยว่า ยงัมเีดก็จ�านวนมากในโลกทีอ่ยูใ่นบรบิทของสงัคม

หรือวัฒนธรรมที่การท�างานถือเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยท�างาน เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของ 

ผู้เลี้ยงดู เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นการเก็บออมเงินเพื่ออนาคต หรือเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมใดๆ  

ที่ตนต้องการ โดยไม่ต้องรบกวนผู้เลี้ยงดู ข้อส�าคัญ การท�างานของเด็กเหล่านี้ไม่ท�าให้เสียโอกาสและเสียสิทธิใดๆ ที่

พึงมีพึงได้ ความหมายของแรงงานเด็กในกรณีเหล่านี้มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น 
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ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิได้อธบิายบนหน้าเวบ็ไซต์ของตนเอง2 ถงึบทความของกระทรวงแรงงาน สหรฐัอเมรกิา

เรื่อง “เขาว่า…ประเทศไทยใช้แรงงานเด็ก” ที่กล่าวหาว่า ประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็กอายุ 5–14 ปี ถึงร้อยละ 

13 นัน้ ในข้อเทจ็จรงิแล้ว บทความดงักล่าวได้อ้างตวัเลขจากการส�ารวจสถานการณ์เดก็ในประเทศไทย พ.ศ. 2548–

2549 ที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติส�ารวจร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เมื่อปี 2548 ซึ่งในรายงานการส�ารวจ 

มีรายละเอียดว่า ประเทศไทยมีเด็กอายุ 5–14 ปี ประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของเด็กในวัยนี้ทั้งหมด  

9.99 ล้านคนก�าลังท�างานอยู่ โดยนับจากจ�านวนเด็กที่ท�างานนอกครัวเรือน 3.33 แสนคน (ร้อยละ 25.5)  

ช่วยธุรกิจในครัวเรือน 8.85 แสนคน (ร้อยละ 68.0) และที่ท�างานทั้งสองอย่าง 0.84 แสนคน (ร้อยละ 6.5) ทั้งนี้  

โดยไม่ค�านึงถึงชั่วโมงในการท�างานและไม่รวมเด็กที่ช่วยท�างานที่บ้าน 

ในรายงานยังได้ระบุต่อไปเกี่ยวกับนิยามแรงงานเด็ก เปรียบเทียบระหว่างนิยามแรงงานเด็กของกระทรวง

แรงงานสหรัฐอเมริกากับนิยามแรงงานเด็กขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งความแตกต่างของนิยามคือการนับจ�านวนชั่วโมง

ท�างาน โดยนยิามของกระทรวงแรงงาน สหรฐัอเมรกิา ไม่นบัจ�านวนชัว่โมงท�างาน ถอืว่าจ�านวนเดก็ทีส่�ารวจได้ทัง้หมด

เป็นการใช้แรงงานเด็ก (ร้อยละ 13) ขณะที่องค์การยูนิเซฟให้ความหมายของแรงงานเด็กไว้ 2 ประเภท คือ ประเภท 

1) หมายถึง เด็กอายุ 5–11 ปี ที่ท�างานเชิงเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และ/หรือท�างานบ้านอย่างน้อย 28 ชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ และประเภท 2) หมายถึง เด็กอายุ 12–14 ปี ที่ท�างานเชิงเศรษฐกิจอย่างน้อย 14 ชั่วโมง และ/หรือ 

ท�างานบ้านอย่างน้อย 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ส่วนในประเทศไทยนั้น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 46 ระบุเวลาท�างานและเวลาพักของเด็ก 

โดยต้องมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากท�างานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง แต่ใน 4 ชั่วโมงนั้น

ต้องมีเวลาพักตามที่นายจ้างก�าหนด และห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กระหว่างเวลา 22.00–06.00 น. เว้นแต่จะได้รับ

อนญุาตเป็นหนงัสอืจากอธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย มาตรา 48 ในพ.ร.บ. นี ้ยงัห้ามนายจ้างใช้แรงงานเดก็ท�างาน

ล่วงเวลาหรือท�างานในวันหยุดด้วย 

นอกจากนี้ ส�านักงานสถิติแห่งชาติยังได้กล่าวถึงแรงงานเด็กตามบริบทของสังคมไทยที่มีการถ่ายทอดวิถีการ

ท�ามาหากินของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น การปลูกฝังให้ลูกหลานรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รู้จักความรับผิดชอบ  

เห็นคุณค่าของเงิน และช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ การท�างานดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร ค้าขาย  

และรับจ้างทั่วไป ซึ่งในรายงานเปิดประเด็นที่น่าสนใจว่า เด็กที่ท�างานนอกครัวเรือนเหล่านี้ครึ่งหนึ่งได้รับค่าจ้าง  

อกีครึง่หนึง่ไม่ได้รบัค่าจ้าง และส่วนใหญ่ยงัเป็นเดก็นกัเรยีน ข้อส�าคญัทีค่วรพจิารณาเพิม่เตมิคอื เกณฑ์ก�าหนดเงือ่นไข

เวลาท�างานและเวลาพักของการท�างานดังกล่าวนี้จะนับอย่างไร

เห็นได้ว่า ค�าจ�ากัดความและเกณฑ์ก�าหนดเงื่อนไขมีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการหยิบตัวเลขไปตีความ 

โดยไม่ค�านึงถึงข้อเท็จจริงของบริบทและใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง จะท�าให้เกิดการตีความผิด

หรอืตคีวามตามทีต่นต้องการ ซึง่มผีลกระทบรนุแรงต่อประเทศทีเ่ป็นเจ้าของตวัเลข ทีส่�าคญั ค�าจ�ากดัความและเกณฑ์

ก�าหนดเงื่อนไขนี้จะสามารถวัดผลส�าเร็จของการนโยบายและแผนระดับชาติฯ และตอบค�าถามได้ว่า “เด็กทุกคน” 

ในประเทศไทยได้รับการป้องกันและคุ้มครอง ประเทศไทยไม่มี “เด็ก” ที่ถูกละเมิดสิทธิและแสวงหาประโยชน์จาก

การใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายแล้วจริงหรือไม่ อย่างไร

2 http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news_lfschild.jsp
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4. แนวคิดความเป็นชายขอบ (marginality) และการสร้างคนชายขอบ  

(marginalisation) 

ความเป็นชายขอบหรือภาวะชายขอบ (marginality) ในมิติทางเศรษฐกิจ เป็นองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่ง

ในบรบิทส่วนใหญ่ของการวจิยัทางมานษุยวทิยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเป็นชายขอบในทางเศรษฐศาสตร์การเมอืง

ที่แสดงถึงเศรษฐสถานะของคนที่ตกเป็นเบี้ยล่าง ด้อยอ�านาจ และเป็นคนยากไร้ ไม่มีที่ยืนในสังคม ตกอยู่ใน

สถานการณ์ที่ถูกสังคมเอารัดเอาเปรียบทุกวิถีทาง คนเหล่านี้มักถูกกีดกันหรือเบียดขับออกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็น

บริบทในทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม (ชูศักดิ์, 2541) 

“คนชายขอบ” มกัเป็นกลุม่คนทีม่กีารย้ายถิน่จากภมูลิ�าเนาดัง้เดมิ ด้วยเหตผุลทางธรรมชาต ิเศรษฐกจิ สงัคม 

วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ และการเมือง การด�ารงวิถีชีวิตของ “คนชายขอบ” มักต้องเผชิญกับ

การแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งอาศัย

อยู่ในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน “คนชายขอบ” มักกลายเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรม 

ประจ�ากลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแสวัฒนธรรมหลัก 

การเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว จึงเป็นสาระ

ส�าคัญของวิถีชีวิตประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542)

การสร้างคนชายขอบเป็นภาวะหรือกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับการปฏิเสธหนทางจากสังคม 

ที่จะเข้าถึงการด�ารงต�าแหน่งหรือการเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา หรืออ�านาจทางการเมือง กระบวนการ 

เป็นคนชายขอบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทางที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือ ในทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดขึ้น

จากการถูกกีดกัน และถูกลดอ�านาจ หรือถูกติดป้าย แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกดึง

เข้าร่วมกระบวนการจนกลับกลายเป็นชายขอบในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางแรก (อานันท์, 2549) 

เป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ล้วว่า ความเอาเปรยีบทางเศรษฐกจิของตลาดแรงงานมกัด�าเนนิควบคูไ่ปกบัการใช้แรงงาน

ราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็ก กลุ่มเด็กที่เข้าสู่ตลาดแรงงานต้องตกอยู่ในฐานะเสมือนถูกระบบกดหัวให้จมอยู่

ในภาวะความยากจนอย่างทีส่ดุ มหิน�าซ�า้ยงัได้รบัผลกระทบทีส่บืเนือ่งมาจากการขาดบรกิารด้านสงัคมและสวสัดกิาร 

ทั้งนี้เพราะถูกกันให้อยู่นอกระบบสวัสดิการจึงท�าให้ยากที่จะลืมตาอ้าปาก และไม่มีโอกาสรับจ้างงานที่ปกติสุข  

หรอืไม่สามารถมชีวีติทีม่ศีกัดิศ์ร ี(สรุชิยั, 2546) การดงึแรงงานเดก็เข้าสูต่ลาดแรงงานเพราะต้องการแรงงานราคาถกู 

จงึกลายเป็นการท�าให้เดก็ทีก่�าลงัท�างานอยูถ่กูแปลกแยก ถกูดงึให้เป็นคนชายขอบ เพราะมสีถานภาพเป็นเพยีงแรงงาน

ราคาถูกส�าหรับการผลิตในตลาดเชิงเศรษฐกิจ

ดังนั้น การนิยามว่าใครคือคนชายขอบต้องพิจารณาโดยการเปรียบเทียบภายในบริบทของสังคมที่พูดถึง  

เช่น ถ้าพิจารณาเฉพาะในกลุ่มผู้ “ไร้อ�านาจ” ซึ่งได้แก่การไร้อ�านาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง อันเป็นผลมาจาก 

การไม่มีทรัพย์สินและปัจจัยการผลิต การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าไม่ถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสวสัดกิารของรฐั คนชายขอบในความหมายนีไ้ด้แก่ เกษตรกรและคนจนทีร่่วมกนัเคลือ่นไหว

ในนามสมัชชาคนจนและกรรมกรในภาคเอกชน (นภาพร, 2552: 4-61) ทั้งนี้ โดยเป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มคน 

ในอาชีพหรือสถานภาพอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงกว่าคน 2 กลุ่มนี้

ในท�านองเดียวกัน ถ้าพิจารณาเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็กในภาคเอกชน แรงงานเด็กที่เป็นลูกจ้างประจ�าท�างาน

อยู่ในสถานประกอบการย่อมมิใช่คนชายขอบ เพราะมีรายได้ประจ�ามีความมั่นคงในการท�างานในระดับหนึ่ง และ 
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มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการแรงงานภายใต้ระบอบการประกันสังคม และได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานจากกฎหมาย

คุม้ครองแรงงาน ขณะทีแ่รงงานเดก็อืน่ๆ เช่น เดก็ทีร่บังานไปท�าทีบ้่าน เดก็ทีเ่ป็นลกูจ้างแรงงานภายนอก (outsource) 

และเดก็ทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาต ิกลายเป็น “คนชายขอบ” ในกลุม่กรรมกรภาคเอกชน เนือ่งจากไม่มสีทิธแิละสวสัดกิาร

ดังกล่าว ในท�านองเดียวกับแรงงานต่างชาติซึ่งถือเป็นคนชายขอบของกรรมกรภาคเอกชน ถูกมองด้วยทัศนะที่ 

แตกต่างกันจากสังคมไทย เช่น การถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นแหล่งของโรคระบาดและอาชญากรรม 

แรงงานข้ามชาติถูกกีดกันออกจากความเป็นสมาชิกของสังคมไทย กลายเป็น “คนอื่น” ในขณะที่นักธุรกิจมองว่า

แรงงานข้ามชาตเิป็นแรงงานราคาถกูและไร้ซึง่อ�านาจการต่อรอง ส่วนนกัวชิาการและนกัพฒันาบางกลุม่มองแรงงาน

ข้ามชาติด้วยสายตาของนักสิทธิมนุษยชนที่เห็นว่าแรงงานข้ามชาติมีความเป็นคนและลูกจ้างเท่ากับแรงงานไทย  

จึงสมควรได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน (ปรีดา, 2551)

แนวคดิคนชายขอบกบัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายจงึเป็นบรบิททีแ่ยกไม่ออกและมคีวามสมัพนัธ์

กันอย่างยิ่ง ในฐานะคนที่เป็นชายขอบ และความเป็นชายขอบ มักถูกจัดอยู่ในประเภทของคนที่ถูกละเมิดสิทธิตาม

แนวคิดของ “สิทธิมนุษยชน” อันดับต้นๆ ในสังคมที่คนชายขอบด�ารงชีวิตอยู่ (นภาพร, 2552) ขณะเดียวกัน เด็กที่

ถูกสังคมมองว่าเป็นเด็กด้อยโอกาส เป็นเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงขาดโอกาส 

ในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนเด็กที่ประสบปัญหาและยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ ซึ่งน�าไปสู่ 

การมีชีวิตอยู่อย่างยากล�าบาก 

แม้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยจะระบไุว้ชดัเจนว่าประชาชนชาวไทยทกุคน ไม่ว่ามแีหล่งก�าเนดิ เพศ หรอื 

ศาสนาใด ย่อมมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ มสีทิธ ิ เสรภีาพ และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั แต่ในความเป็นจรงิแล้ว  

กลุ่มเด็กเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ถูกละเมิดสิทธิ และไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิ ถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาส ถูกบังคับให้ขอทาน ตกเป็นเหยื่อเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิตสื่อลามกหรือเพื่อ 

การแสดงลามก ถูกบังคับให้เข้าสู ่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพื่อการผลิตและขนส่งยาเสพติด และ 

ต้องท�างานเสี่ยงอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตโดยปราศจากการรับผิดชอบ

กลุม่เดก็เหล่านีจ้งึควรได้รบัการดแูลอย่างจรงิจงั ควรมหีน่วยงานหลกัในการดแูลรบัผดิชอบด้วยนโยบายทีเ่ป็น

เอกภาพ สามารถครอบคลุมดูแลกลุ่มเด็กเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ข้อส�าคัญ จ�านวนและประเภทของกลุ่ม

เดก็เหล่านีจ้ะบรหิารจดัการอย่างไร เพือ่ให้มฐีานข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืได้ส�าหรบัการบรหิารจดัการอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย 

การมีหน่วยงานหลักติดตามดูแลนี้จะช่วยให้การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่เด็กกลุ่มต่างๆ เหล่านี้  

ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่กระบวนการถูกใช้แรงงาน สามารถบริหารจัดการได้อย่างชัดเจน 

5. กฎหมายและตราสารในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก

การแก้ปัญหาการใช้แรงงานเดก็ในประเทศไทยด�าเนนิกนัมาอย่างยาวนานนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2499 จนถงึปัจจบุนั 

มีบัญญัติกฎหมายเพื่อใช้บังคับแก่ผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กให้ปฏิบัติตามหลายฉบับ และตราสารระหว่างประเทศ 

(international instrument) ซึ่งหมายถึง สาสน์หรือหนังสือระบุสิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขการปฏิบัติของประเทศ

ภาคี ซึ่งตราสารมีทั้งแบบที่มีผลและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2557 จ�าแนกได้ ดังนี้
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5.1 พระราชบัญญัติเพื่อใช้บังคับแก่ผู้เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ก�าหนดหมวดการใช้แรงงาน

เด็กเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็กโดยเฉพาะ และมีการพัฒนามาตลอดจนถึงปัจจุบัน อาทิ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในหมวดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเด็กตามมาตรา 44  

ถึงมาตรา 52 ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนในการท�างาน เพื่อให้ลูกจ้างท�างาน

ด้วยความปลอดภยั มสีขุภาพอนามยัอนัด ีได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารตามสมควร มสีาระส�าคญัคอื การจ้างเดก็

อายุ 15-17 ปี ต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงาน และเงื่อนไขการท�างานของแรงงานเด็ก ต้องระบุเวลาพัก ห้ามท�างาน

ยามวิกาล ล่วงเวลา วันหยุด งานที่มีผลร้าย และค�านึงถึงสภาพการท�างานที่ห้ามเด็กท�างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในหมวดว่าด้วยการห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการไม่ว่าเด็กจะยินยอม

หรือไม่ ตามมาตรา 4 และ มาตรา 26 (1) ถึง (10) พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่เด็กทั้ง

ทางด้านร่างกายและจติใจ รวมถงึการสงเคราะห์ การคุม้ครองสวสัดภิาพ การพฒันาและฟ้ืนฟ ูทัง้นี ้ค�านงึถงึประโยชน์

สูงสุดของเด็กเป็นส�าคัญ สาระส�าคัญคือ ต้องมีการบังคับใช้กับเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี คุ้มครองเด็กเร่ร่อน เด็กก�าพร้า 

เด็กที่อยู่ในสภาพยากล�าบาก เด็กพิการ เด็กที่เสี่ยงต่อการกระท�าผิด นักศึกษาและนักเรียน วิธีการคุ้มครองเด็ก 

มี 3 วิธี ได้แก่ การสงเคราะห์เด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 12 ซึง่แก้ไขในหมวดว่าด้วยการคุม้ครอง

แรงงานเดก็ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 50 ว่าด้วยการห้ามมใิห้นายจ้างให้ลกูจ้างซึง่เป็น

เด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีท�างานในโรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และ

สถานที่อื่นตามที่กฎหมายก�าหนด และมาตรา 51 ว่าด้วยการห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ 

จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น เป็นต้น

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายในการด�าเนินคดี 

ผู้กระท�าผิดและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีมาตรการ

คุ้มครองผู้เสียหาย ไม่ว่าผู้เสียหายจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และมีกลไกสนับสนุนก�ากับการด�าเนินงาน มีบทบัญญัติที่

เกี่ยวข้องตามมาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 6 มาตรา 7 และ มาตรา 52 พ.ร.บ.นี้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงเด็กทุกคน 

เพราะการค้ามนุษย์นับเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ไม่ว่าจะเป็นการค้าทาส หรือการใช้ จัดหา หรือ

เสนอเด็กเพื่อค้าประเวณี 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประเภทยาเสพติด  

การควบคุมยาเสพติดให้โทษ และการก�าหนดโทษเพื่อปราบปรามผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีบทบัญญัติ 

ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 4 มาตรา 7 มาตรา 15 มาตรา 16 และ มาตรา 17 มาตรา 48 และ มาตรา 65 ถึง  

มาตรา 106 แม้กฎหมายบับนี้มิได้ระบุโดยตรงถึงการคุ้มครองเด็ก แต่ถ้ามีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่ 

เกี่ยวกับการใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อลักลอบส่งยาเสพติด ก็สามารถน�ากฎหมายนี้ไปปรับใช้ในการก�าหนดโทษได้ 

5.2 ตราสารระหว่างประเทศ

ปัญหาการใช้แรงงานเด็กได้กลายเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการตื่นตัว 

ในกระแสสิทธิมนุษยชนและมีการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กขึ้นทั่วโลก นับแต่องค์การสหประชาชาติประกาศ 
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ใช้อนุสัญญาสิทธิเด็ก เมื่อปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาแรงงานเด็ก และได้มี 

การด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างจริงจัง โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2525 จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม และต่อมาเปลี่ยนเป็น 

คณะกรรมการคุ้มครองแรงงานเด็ก ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการระหว่างประเทศว่าด้วย 

การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Programme on the  

Elimination of Child Labour IPEC/ILO) รวมทั้ง อนุสัญญาอื่นๆ ดังต่อไปนี้

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นอนุสัญญาที่มีผลผูกพัน 

ทางกฎหมาย โดยเริ่มแรกไทยตั้งข้อสงวนเมื่อเข้าเป็นภาคีไว้ 3 ข้อ และสุดท้ายได้ถอนข้อสงวนข้อที่ 29 ออก ได้แก่  

(ข้อ 7) เรือ่งการจดทะเบยีนเกดิ และการให้สญัชาตเิดก็ผูล้ีภ้ยั หรอืผูอ้พยพทีเ่กดิในประเทศไทย (ข้อ 22) เรือ่งสถานะ

ของเด็กผู้ลี้ภัย และ (ข้อ 29 (ค)) เรื่องสิทธิการศึกษาของชนกลุ่มต่างๆ ที่จะสามารถด�ารงรักษาเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม ภาษา และค่านิยมของเด็กเองได้ 

อนุสัญญานี้มี 54 ข้อ มุ่งคุ้มครอง “เด็ก” ที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ 

ที่จ�าเป็็น รวมทั้งการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ สิทธิต่างๆ ของเด็ก ครอบคลุมสิทธิในการอยู่รอด สิทธิในการได้รับ 

การปกป้องคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม 

อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบ (Convention on the Elimination 

of all Forms of Racial Discrimination) มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546  

เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการจ�าแนก การกีดกัน การจ�ากัด หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนฐานของเชื้อชาติ 

สีผิว เชื้อสายก�าเนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�าเนิด ประณามการเลือกปฏิบัติ จัดให้มีนโยบายขจัดการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริม

ความเข้าใจระหว่างชนทุกเชื้อชาติ ประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย

อนุสัญญาว่าด้วยลักษณะทางแพ่งในการลักพาเด็กข้ามชาติ (The Hague Convention on the Civil 

Aspects of International Child Abduction) ประเทศไทยเป็นภาคีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545  

มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองการส่งเด็กที่ถูกลักพาตัวกลับประเทศภูมิล�าเนา และเพื่อให้ความคุ้มครองเด็กทางแพ่ง 

ในเรื่องการแย่งอ�านาจการปกครอง อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้ให้การรับรองสิทธิพื้นฐานใดๆ แต่เป็นการสร้างข้อตกลง

ระหว่างประเทศในเรื่องการส่งเด็กที่ถูกลักพาตัวกลับประเทศ การกระท�าใดๆ ที่ถือเป็นการฝ่าฝืนต่อสิทธิในการดูแล

เด็กถือเป็นการละเมิด 

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท�าโดยองค์กรอาชญากรรม (United Nations 

Convention against Trasnational Organised Crime) ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  

เมือ่วนัที ่19 ธนัวาคม 2543 วตัถปุระสงค์ของอนสุญัญา เพือ่ให้รฐัภาคไีด้ร่วมกนัปราบปรามการประกอบอาชญากรรม

ข้ามชาตทิีม่เีครอืข่ายในลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ก�าหนดถ้อยค�าและความหมายของค�าว่ากลุม่อาชญากรรม 

ก�าหนดให้การกระท�าและด�าเนนิกจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมทีม่ลีกัษณะข้ามชาตเิป็นความผดิทีม่ี

บทลงโทษในทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วม การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การฟอกเงิน การฉ้อราษฎร์ 

บังหลวง 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (Convention concerning Minimum Age 

for Admission to Employment No. 138) ว่าด้วยอายุขั้นต�่าในการจ้างงาน รวมทั้งเพื่อประกันการยกเลิก 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย136



การใช้แรงงานเดก็อย่างมปีระสทิธภิาพ และรบัรองทีจ่ะยกอายขุัน้ต�่าทีย่อมให้จ้างงานหรอืท�างานให้สงูขึน้จนถงึระดบั

ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ที่สุดของเด็ก อนุสัญญาฉบับนี้ระบุว่าห้ามจ้างเด็กอายุ

ขั้นต�่า 15 ปี และห้ามจ้างเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีในกรณีสภาพงานน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ

ศีลธรรมของเยาวชน 

ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 146 (ILO Recommendation No 146) ว่าด้วย

อายุขั้นต�่าในการจ้างงานเป็นส่วนเพิ่มเติม และควรน�ามาปฏิบัติควบคู่กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 138

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (Convention concerning the Maximum 

Permissible Weight to be carried by One Worker) ก�าหนดว่า ในการด�าเนินการทางเศรษฐกิจทุกสาขา 

ซึ่งประเทศสมาชิกมีระบบการตรวจแรงงานอยู่ คนงานต้องไม่ขนของหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยแรงกาย  

และต้องได้รับการฝึกอบรม ค�าแนะน�า หรือเทคนิคในการขนส่งสิ่งของด้วยแรงกาย รวมทั้งข้อจ�ากัดเรื่องน�้าหนัก 

ของที่ขนด้วยแรงกายในคนงานหญิงหรือเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ของนั้นต้องมีน�้าหนักต�่ากว่าน�้าหนักที่อนุญาตให้ 

คนงานชายแบกหามได้

ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 128 (ILO Recommendation No 128) ว่าด้วย

น�า้หนกัสงูสดุทีอ่นญุาตให้คนงานคนหนึง่แบกหามได้ เป็นส่วนเพิม่เตมิและควรน�ามาปฏบิตัคิวบคูก่บัอนสุญัญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 128 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 (Convention concerning the Prohibition 

and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) เป็นอนุสัญญา

ที่ก�าหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันหาแนวทางที่มีประสิทธิผลและเร่งด่วน เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ 

การใช้แรงงานเด็กโดยทันที อนุสัญญานี้มีทั้งหมด 16 มาตรา และก�าหนดรูปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก

ไว้ 4 รูปแบบคือ การบังคับให้เด็กท�างานโดยไม่เต็มใจ การให้เด็กค้าประเวณี การใช้เด็กท�างานผิดกฎหมาย และ 

การให้เด็กท�างานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายหรือใจ

ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 (ILO Recommendation No 190)  

เป็นส่วนเพิ่มเติมและควรน�ามาปฏิบัติควบคู่กับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 

5.3 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552–2557

ในปี 2544 ประเทศไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับที่ 

182 รวมถึงข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 โดยกระทรวงแรงงานได้จัดท�านโยบายและ 

แผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552–2557 (แผน 5 ปี) โครงสร้าง

ในการด�าเนินนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ

และเลขานกุารคณะกรรมการระดบัชาต ิโดยมหีน่วยงานทัง้ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ สภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภา หน่วยงาน

ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรนอกภาครัฐ และสื่อมวลชน ทั้งระดับประเทศและ

ภูมิภาค เป็นภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนฯ ดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ จัดท�าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถน�าไปใช้เป็นแผนแม่บท เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติงานระดับ

จังหวัดในการด�าเนินงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัด” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งก�าหนดให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ต้องก�าหนด

นโยบายและจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (Action Plan) เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

บูรณาการการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้เข้าไปในงานประจ�า นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายขยาย 

การคุ้มครองแรงงานเด็กออกไปอย่างกว้างขวาง

นโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ประกอบด้วย 5 นโยบายและ 5 ยุทธศาสตร์ ในส่วนของ 5 นโยบายประกอบ

ด้วย (1) นโยบายขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด (2) นโยบายระดมสรรพก�าลัง 

ทัง้ด้านความคดิ ด้านการปฏบิตั ิและจดัสรรทรพัยากรให้เหมาะสมในการด�าเนนิการ เพือ่ให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์

ของนโยบายและแผนระดบัชาตฯิ (3) นโยบายส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมขององค์กรในทกุภาคส่วนของสงัคม (4) นโยบาย

ด�าเนินงานโดยยึดหลักสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม และ (5) นโยบายส่งเสริมกลไกทุกระดับ เพื่อให้ 

การด�าเนินการตามแผนระดับชาติฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในส่วนของ 5 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  

ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการด�าเนินการมิให้เด็กเข้าสู่การท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย และป้องกันการแสวงประโยชน์ 

อนัมชิอบจากเดก็กลุม่เสีย่ง (2) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาเครือ่งมอืและระบบในการคุม้ครองเดก็จากการท�างาน

ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการสร้างระบบการรับรู้สถานที่ที่มีเด็กท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย สร้าง 

หลักประกันในการคุ้มครอง ฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กที่ถูกน�าออกมาจากสภาพการท�างานในรูปแบบที่เลวร้าย 

ให้มีความพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมและครอบครัว (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

อย่างมปีระสทิธภิาพ (4) ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์ความรูแ้ละสร้างเสรมิศกัยภาพของบคุลากร และ (5) ยทุธศาสตร์

การพัฒนากลไกและระบบการบริหารจัดการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2552)

6. การติดตามประเมินผลการดำาเนินนโยบายและแผนระดับชาติ เพื่อขจัด 

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในครึ่งแผนแรก 

จากการตดิตามประเมนิการด�าเนนิการตามนโยบายและแผนระดบัชาต ิเพือ่ขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ

ที่เลวร้ายในครึ่งแผนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 โดย “โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

ในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย” (ศิรินันท์ และคณะ, 2554) ที่ท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 677 ราย  

เป็นชายร้อยละ 51 และหญิงร้อยละ 49 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอายุระหว่าง 20–62 ปี เกือบทั้งหมดท�างานอยู่ใน

หน่วยงานภาครัฐ และมากกว่าครึ่งหนึ่งสมรสแล้ว กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 41 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทหรือปริญญาเอก กลุ่มตัวอย่างในองค์การนอกภาครัฐ ร้อยละ 18.6 จบการศึกษาระดับปริญญาโท  

กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ (ร้อยละ 45.1) ท�างานในต�าแหน่งนักวิชาการหรือผู้ช�านาญการ 

ขณะที่กลุ่มตัวอย่างในองค์การนอกภาครัฐส่วนใหญ่ท�างานเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารของหน่วยงาน 
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ผลการติดตามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเยี่ยงทาส (เช่น  

การซื้อขายเด็ก แรงงานขัดหนี้ หรือแรงงานถูกบังคับ) ในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากที่สุด อย่างไรก็ตาม 

ปัญหาการใช้เด็กเพื่อการค้าประเวณีและการแสดงลามกมีสถานการณ์ที่แย่ลงมากที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์ระดับลึกที่ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า ปัญหาการค้าประเวณีและการแสดงลามกและ

ปัญหาการใช้เดก็เพือ่กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายเป็นปัญหาทีพ่บเหน็มากขึน้ในสงัคมปัจจบุนั ขณะทีปั่ญหาการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบเยี่ยงทาสเป็นปัญหาที่พบเห็นน้อยลงมาก (ดูรูปที่ 2)

รูปที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย 
ระหว่างการด�าเนินงานในครึ่งแผนแรก (ปีงบประมาณ 2552–2554)
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ที่มา: ปรับจาก ศิรินันท์ และคณะ (2549). 

ส�าหรับแนวโน้มสถานการณ์ของปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยในอนาคตนั้น 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปัญหาการใช้เด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีแนวโน้มสูงขึ้นมากที่สุด ส่วนปัญหาการใช้แรงงาน

เด็กในรูปแบบเยี่ยงทาสมีแนวโน้มลดต�่าลงมากที่สุด (ดูตาราง 1)
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ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย

ในอนาคต (การด�าเนินงานในครึ่งแผนแรก ปีงบประมาณ 2552–2554)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม
สถานการณ์ปัญหาในอนาคต

หน่วยงานภาครัฐ
(n = 634)

องค์กรนอกภาครัฐ
(n = 43)

ไม่มี น้อย ปาน
กลาง มาก ไม่

ตอบ รวม ไม่มี น้อย ปาน
กลาง มาก ไม่

ตอบ รวม

1  ปัญหาการใช้แรงงาน 
ในรูปแบบเยี่ยงทาส

21.0 51.9 16.1 9.8 1.3 100.0 23.3 41.9 20.9 11.6 2.3 100.0

2  ปัญหาการใช้เด็กเพื่อการค้า
ประเวณีและการแสดงลามก

5.8 38.6 23.8 31.1 0.6 100.0 7.0 39.5 20.9 30.2 2.3 100.0

3  ปัญหาการใช้เด็กเพื่อ 
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

6.8 38.6 22.1 31.5 0.9 100.0 9.3 37.2 18.6 32.6 2.3 100.0

4  ปัญหาสภาพการท�างาน 
ที่อันตรายต่อสุขภาพ

9.5 43.4 25.2 21.1 0.8 100.0 14.0 37.2 18.6 27.9 2.3 100.0

ที่มา: ศิรินันท์ และคณะ (2549). 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาการด�าเนนิงานตามนโยบายและแผนระดบัชาตฯิ ระยะครึง่แผนหลงัทีน่่าสนใจ

จากการจัดประชุมเพื่อค้นหาอนาคต ได้แก่ ปัญหาการขาดแผนปฏิบัติการ ปัญหาบุคลากรภายในหน่วยงานที่มี 

การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักอยู่เป็นประจ�า ท�าให้การปฏิบัติตามนโยบายและแผนฯไม่ต่อเนื่อง หยุดชะงัก ปัญหา 

การด�าเนินงานที่ไปสะดุดกับผู้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายหรือไม่ (เช่น 

นายจ้างผูป้ระกอบการตดิสนิบนเจ้าพนกังานทีม่อีทิธพิลในการพจิารณาหรอืตดัสนิ เป็นต้น) ปัญหาสภาพของนโยบาย

และแผนระดบัชาตทิีไ่ม่มสีภาพบงัคบั ท�าให้ไม่สามารถกระตุน้ให้หน่วยงานต่างๆ ด�าเนนิการให้สอดคล้องโดยตรงกบั

แผนฯ รวมทั้งนโยบายและแผนฯ นี้ไม่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเห็นภาพการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจน 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งในนโยบายและแผนระดับชาติฯ มีเกณฑ์ที่เหมาะสมในการ

คุม้ครองแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย แต่ไม่มกีารก�าหนดโทษ โดยในหลกัสากลแล้ว เจ้าพนกังานต�ารวจจะสอบถาม

เป็นเบื้องต้นก่อนว่า เด็กได้ถูกบังคับให้ท�างานในรูปแบบที่เลวร้ายหรือโดยสมัครใจ ถ้าเด็กสมัครใจก็จะไม่เข้าเกณฑ์

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

ส�าหรับข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากการติดตามประเมินผลครึ่งแผนแรกของโครงการฯ ดังกล่าว คือ  

การส่งเสริมให้แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เป็น 

ช่องทางหนึ่งในการเพิ่มและกระจายงบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง และยังเปิดโอกาสให้หน่วยงาน

ต่างๆ สามารถเพิ่มจ�านวนบุคลากรที่มีความรู ้และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบัน 

การด�าเนินงานภายใต้แผนระดับชาติฯในหลายๆ หน่วยงานยังต้องเผชิญกับปัญหาบุคลากรและงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังต้องดูแลงานในส่วนอื่นๆ ร่วมด้วย ส่งผลให้ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน

ภายใต้แผนระดับชาติฯได้อย่างเต็มที่ 
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ข้อเสนอแนะอีกข้อหนึ่งที่ส�าคัญคือ ควรมีเจ้าภาพที่ชัดเจนในส่วนภูมิภาคและส่วนจังหวัด เพื่อท�าหน้าที่ 

เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาคีเครือข่ายและกระจายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดตั้ง 

คณะกรรมการศนูย์ปฏบิตักิารช่วยเหลอืแรงงานหญงิและเดก็ในแต่ละจงัหวดัขึน้เพือ่สร้างเครอืข่ายขยายการคุม้ครอง

แรงงานเด็กอยู่แล้ว ในช่วงครึ่งหลังควรใช้กลยุทธ์การด�าเนินงานเชิงรุกเป็นส�าคัญ โดยแสดงบทบาทที่ชัดเจน 

ในการเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานเด็กผ่านกิจกรรมและการรณรงค์ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

มีการแต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรง มีบุคลากรในทุกระดับ เช่น เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 

นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถคุ้มครองเด็กได้ในทุกขั้นตอน และมีจ�านวนบุคลากร 

เพียงพอในการด�าเนินการและประสานงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์กลางในการประสานงานควรจัดประชุมกับภาคี

เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะทั้ง 2 ข้อนี้ ท�าให้เห็นได้ว่า การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายให้หมดสิน้ไปใน พ.ศ. 2557 ยงัด�าเนนิไปไม่ราบรืน่นกั จงึเป็นข้อเสนอแนะส�าคญัทีร่ฐับาลในฐานะ

ผูค้วบคมุก�ากบังานต้องเร่งด�าเนนิการ และสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างราบรืน่ เพือ่บรรลผุลตามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ 

7. บทส่งท้าย

ผลการด�าเนินการขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในครึ่งแผนแรก ที่ได้จากการติดตามประเมินผลของ 

“โครงการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย” พบว่า การใช้แรงงานเด็ก 

ในประเทศไทยยงัเป็นปัญหาในระดบัทีไ่ม่น่าไว้วางใจ แม้ว่าสถานการณ์การใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบของการใช้ทาส

ในประเทศไทยลดน้อยลง แต่สถานการณ์การใช้เด็กเพื่อการค้าประเวณีและการแสดงลามก รวมทั้งการใช้เด็กเพื่อ

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรายงานการส�ารวจต่างๆ ที่ระบุว่า มีการใช้แรงงานเด็กอายุ 

15–17 ปีในสถานประกอบการลดลงก็ตาม แต่การใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะแรงงานเด็กต่างด้าวที่ท�างานใน 

ภาคเกษตรกรรม ประมง สถานประกอบการขนาดเล็ก และคนรับใช้ในบ้าน ยังคงสูงอยู่ ที่น่าวิตกคือ การค้ามนุษย์ 

การค้าประเวณ ีและการใช้แรงงานเดก็ในการขนส่งยาเสพตดิ ซึง่เป็นการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้ายยงัปรากฏ

อยู่อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น (นิพนธ์ และคณะ, 2544; ILO, 2005; Okusa, 2008) 

นอกเหนือจากนี้ แม้จะมีกฎหมายและตราสารต่างๆ ในการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็กก็ตาม แต่ก็ยังมีปัญหา

ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งและเอาจริง ปัญหาผู้มีอิทธิพล และปัญหาค�าจ�ากัดความของการตีความ 

ในแต่ละบริบทในแต่ละสังคมที่ส่งผลต่อภาพพจน์และส่วนได้ส่วนเสียทางการค้าของประเทศ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2553 

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่บัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตจากแรงงานเด็กและ/หรือแรงงานบังคับ 128 

รายการจาก 70 ประเทศ พบรายการสินค้ากุ ้งและเสื้อผ้าของไทยในบัญชีนี้ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบของ 

ทางการไทยไม่พบว่ามกีารใช้แรงงานเดก็ในกจิการประเภทดงักล่าว มเีพยีงเดก็ทีต่ดิตามพ่อแม่ทีเ่ป็นแรงงานต่างชาติ

เข้าไปท�างานในโรงงานแกะกุ้งและอาจมีการช่วยเหลือพ่อแม่แกะกุ้งยามว่าง ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่

ประเทศไทยต้องแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า ได้มกีารด�าเนนิการอย่างจรงิจงัในการขจดัการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบ

ที่เลวร้าย เพราะหากไทยถูกจัดอันดับให้เป็น Tier 2 Watch List ติดต่อกัน 2 ปี ไทยก็จะถูกลดระดับไปอยู่ที่ Tier 3 

ซึง่จะส่งผลให้สหรฐัอเมรกิาใช้เป็นเหตผุลในการตดัความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ (คอลมัน์คนแรงงาน, 6 กมุภาพนัธ์ 

2555) 
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กรณีเช่นนี้จึงเห็นได้ว่า ค�าจ�ากัดความ บริบท และเกณฑ์ก�าหนดเงื่อนไข มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก 

การประเมินจากสถานการณ์อย่างฉาบฉวย การหยิบตัวเลขไปตีความ โดยไม่ค�านึงถึงข้อเท็จจริงของบริบท และ 

ใช้เกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากข้อเท็จจริง จะท�าให้เกิดการตีความผิด ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อประเทศ 

ทีเ่ป็นเจ้าของตวัเลข สิง่ส�าคญัทีส่ดุคอื การด�าเนนิงานในครึง่แผนหลงัของนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557) ตามพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์

และบทบัญญัติของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและด�าเนินการโดยทันที

เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งข้อแนะของ ILO ฉบับที่ 190 คือ การด�าเนินการ 

โดยทันที และต้องขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไปใน พ.ศ. 2557 นั้น เป็นความท้าทาย

ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง 

ความเป็นไปได้ที่จะเป็นค�าตอบส�าคัญนอกเหนือจากการปฏิบัติคือ การก�ากับติดตามและประเมินผลอย่าง 

ใกล้ชิดและต่อเนื่อง การก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จต้องมีการนิยามความหมายและการวัดที่ชัดเจน โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง จ�านวนเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีที่เป็นเด็กด้อยโอกาส เป็นเด็กชายขอบ และเป็นเด็กที่ก�าลังท�างานอยู่นั้น  

มีอยู่เป็นจ�านวนมหาศาลในสังคมไทย เด็กเหล่านี้มีทั้งที่การด�าเนินการของนโยบายและแผนระดับชาติฯ ใน 

ครึ่งแผนหลังสามารถเข้าถึงได้จากการส�ารวจวิจัย ส�าหรับเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากเด็กไม่ต้องการเปิดเผย

ตัวเอง เด็กถูกบังคับและกดขี่ข ่มเหงไม่ให้เปิดเผยตัว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีจ�านวนมากกว่าเด็กในกลุ ่มแรก 

หลายเท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์การจดทะเบียนแรงงานต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ผ่านมา 

ที่แรงงานจดทะเบียนมีจ�านวนน้อยกว่าแรงงานไม่จดทะเบียนหลายเท่า 

8. ข้อเสนอแนะ

1. ต้องมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของการใช้แรงงานเด็กในแต่ละประเภท โดยค�านึงถึง

ค�านยิาม บรบิท และเกณฑ์ก�าหนด “แรงงานเดก็” และ “เดก็ชายขอบ” มาร่วมในการก�าหนดการปฏบิตั ิการตดิตาม 

การประเมินผลด้วย เนื่องจากผลส�าเร็จของนโยบายและแผนฯ นี้เป็นผลพลอยได้ส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยสามารถ

ลดจ�านวนเด็กชายขอบและท�าให้หมดสิ้นไปในปี 2557 ซึ่งนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

2. ต้องมีการศึกษาวิจัยตัวบทกฎหมายและตราสารที่เกี่ยวข้อง และขยายผลถึงผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวบท

กฎหมายและตราสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้องต้องกัน สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง  

และเหมาะสมกับเจตนาและการกระท�าของผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

3. ต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติโดยหน่วยงานที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ โดยต้องติดตาม 

ประเมินผลของการปฏิบัติงานตามแผนในครึ่งหลังอย่างสม�่าเสมอ ต่อเนื่อง และจริงจัง รวมทั้งต้องมีการน�า 

ข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มงวดอีกด้วย
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Thai State and Queer Relationships
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บทคัดย่อ

บทความนี้วิพากษ์แนวคิดที่รัฐไทยใช้ก�ากับความสัมพันธ์ทางเพศและสถานภาพสมรสของคนไทย แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ 
ฝังรากลึกมานับตั้งแต่กลางสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นแนวคิดที่ท�าให้รัฐไทยมีแนวปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันเสมือนบุคคลที่มีความผิดปกติ 
แนวปฏิบัติของราชการไทยที่ปฏิเสธคนรักเพศเดียวกัน เป็นสิ่งที่คนรักเพศเดียวกันทุกคนในสังคมไทยพบเจอในชีวิตประจ�าวันนับตั้งแต่ 
ยุคสมัยที่ชนชั้นปกครองนิยมวัฒนธรรมตะวันตกตราบจนทุกวันนี้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ 
ต่อคนรักเพศเดียวกันเป็นประเด็นที่นักต่อสู้เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศกระท�ามาโดยตลอด แม้การเรียกร้องกฎหมายใหม่ที่ 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อคนรักเพศเดียวกันจะเป็นสิ่งที่คนรักเพศเดียวกันทั่วไปในสังคมไทยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวก็ตาม บทสัมภาษณ์ 
คนรกัเพศเดยีวกนัเหล่านีฉ้ายภาพให้เหน็ว่าพวกเขามแีนวคดิและวถิกีารด�ารงชวีติแบบคนเพศนอกขนบทกุวนัอย่างไร โดยไม่แยแสกฎหมาย
บ้านเมืองที่เลือกปฏิบัติต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา “ความรู้ท้องถิ่น” ซึ่งเป็น “ความรู้ชายขอบ” นี้ มีคุณูปการต่อการท�าความเข้าใจ
แนวคิดและวิถีชีวิตแบบเพศนอกขนบในสังคมไทย อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางนโยบายเพื่อยุติการปฏิบัติที่เหลื่อมล�้าและ
การเบียดขับคนรักเพศเดียวกันออกจากสังคมด้วย

ค�ำส�ำคัญ:  ความสัมพันธ์ทางเพศ, สถานภาพสมรสของคนไทย, คนรักเพศเดียวกัน, เพศนอกขนบ

Abstract

This article critiques theoretical concepts the Thai state uses to define romantic relationships in Thai society 
and through which marital status for Thai people is managed. These deep-rooted grounds led the Thai state to an 
immature institutionalisation of structural violence against homosexuality since the early 1900s. This structural  
denial of homosexuality is experienced among all homosexuals in Thai society to the present day. Political  
movement to change prejudiced laws is central to queer activism in Thailand although it might not be a shared 
agenda among all homosexuals. Interviews with Thai queers reveal that people find alternatives to substitute state 
authorities with their cultural beliefs and practices. These various sets of local knowledge inform how regular  
Thai queers live their everyday lives in a state-initiated discriminating society. It is practicable that queer knowledge 
is translated into policy planning for Thai queers.

Keywords: romantic relationships, marital status for Thais, homosexuality, queer

1 อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



1. ความเป็นชายขอบจากเพศวิถี

คนหลายคนในสงัคมไทยต้อง จ�ายอม กบัสิง่ทีส่งัคมหยบิยืน่ให้ เพยีงเพราะพวกเขาเกดิมาแล้วเลอืกด�าเนนิชวีติ

ตามเพศวถิทีีไ่ม่ใช่ “ชายจรงิ” หรอื “หญงิแท้”2 พดูกนัง่ายๆ คอืคนในสงัคมไทยจ�านวนหนึง่ถกูก�าหนดให้เป็น คนผดิ

ปกติ ในสังคมไทย เพียงเพราะคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์ฉันท์คนรักกับคนเพศเดียวกัน ค�าเรียกขานคนเหล่านี้  

เช่น บุคคลเพศที่สาม ชาวสีม่วง เลส กะเทย ทอม ดี้ เกย์ ชายรักชาย หญิงรักหญิง เสือไบ ฯลฯ ล้วนเป็นค�าเรียกขาน

ที่ส่อความหมายทางสังคมว่าเป็น “เพศอื่น” ที่ผิดปกติ เพราะไม่ใช่เพศ “ชายจริง” หรือเพศ “หญิงแท้” ความคิด

เรือ่งความปกต/ิผดิปกตว่ิาด้วย การเลอืกคนรกั ของบคุคลดงักล่าวนี ้เป็นทีม่าส�าคญัทีท่�าให้คนหลายคนในสงัคมไทย

กลายเป็นคนชายขอบโดยปฏิบัติการที่แยบยลของรัฐไทย บทความนี้จึงมุ่งทบทวนกระบวนการของรัฐไทยที่ท�าให้ 

คนหลายคนในสังคมไทยกลายเป็นคนชายขอบเพราะเพศวิถีของพวกเขาเหล่านั้น

การจ�าเพาะเจาะจงว่ามนุษย์มีเพียง 2 เพศคือเพศชายและเพศหญิง เป็นการจ�าเพาะเจาะจงที่มีรากเหง้า 

มาจากมมุมองแบบวทิยาศาสตร์ล้วนๆ แต่เป็นมมุมองแบบวทิยาศาสตร์ทีไ่ม่ครบถ้วนและคบัแคบ เพราะยดึเอาเพยีง

ความคิดด้านวิทยาศาสตร์กายภาพเรื่องกายวิภาคศาสตร์ (anatomy) และสรีรวิทยา (physiology) เป็นหลักในการ

ตีความร่างกายมนุษย์ ซึ่งมองมนุษย์อย่างย่อส่วนลงไปเพียงอวัยวะของร่างกายและการท�างานของอวัยวะเหล่านั้น

เท่านั้น โดยไม่ให้ความส�าคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ หรือความสามารถในการปรับตัวเพื่อเลือกสิ่งที่ 

เหมาะสมส�าหรับตนเองของมนุษย์ ทั้งที่ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนเป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญยิ่งของความเป็นมนุษย์ การจ�าเพาะ

เจาะจงว่ามนุษย์มี 2 เพศคือชายและหญิงจึงเป็นการจ�าเพาะเจาะจงที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ในเชิง

พฒันาการทางสงัคมตามทฤษฎขีอง Erikson (1993) ซึง่เป็นทฤษฎด้ีานจติวทิยาศาสตร์ และไม่เหน็คณุค่าของมนษุย์

ในเชิงการปรับตัวให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดตามทฤษฎีวิวัฒนาการของ Charles Darwin (พ.ศ. 2352 - 2428) 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจ�าเพาะเจาะจงที่คับแคบแม้แต่กับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ด้วยกันเอง และลดทอนคุณค่า 

ความเป็นมนุษย์ให้เหลือเพียงความเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีหน้าที่ตามที่ถูกก�าหนดมาเท่านั้น

ราชการไทยกย็ดึเอาวธิคีดิทีล่ดทอนคณุค่าความเป็นมนษุย์นีม้าใช้ในการแบ่งเพศคนในสงัคมไทยเช่นกนั ระบบ

วธิคีดิทีร่าชการไทยย่อส่วนมนษุย์เหลอืเพยีงเพศชายและเพศหญงิตามอวยัวะเพศโดยก�าเนดิของบคุคลนัน้ เป็นวธิคีดิ

ที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในข้อบังคับทางราชการทั่วไป ส่งผลให้ พลเมืองไทย3 ทุกคน จ�าต้อง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ทางราชการเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ทารกแรกคลอดที่มีอวัยวะเพศชาย 

ราชการไทยจะก�าหนดให้ทารกนัน้ใช้ค�าน�าหน้านามว่าเดก็ชาย ส่วนทารกแรกคลอดทีม่อีวยัวะเพศหญงิ ราชการไทย

จะก�าหนดให้ทารกนั้นใช้ค�าน�าหน้านามว่าเด็กหญิง เมื่อต่างอายุครบ 15 ปี เด็กชายจะเปลี่ยนไปใช้ค�าน�าหน้านาม 

ว่านาย ส่วนเด็กหญิงจะเปลี่ยนไปใช้ค�าน�าหน้านามว่านางสาว 

2 ตลอดบทความนี้ ผู้เขียนใช้ค�าว่า “ชาย” และ “ชายจริง” (ใช้เครื่องหมายค�าพูด) เพื่ออธิบายถึงความคิดของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้ชาย
ต้องเป็นคนที่มีอวัยวะเพศชาย มีกิริยาวาจาห้าวหาญ มีความเข้มแข็ง เป็นผู้น�า และใช้ค�าว่า “หญิง” และ “หญิงแท้” เพื่ออธิบายถึง 
ความคิดของสังคมไทยที่เชื่อว่าผู้หญิงต้องเป็นคนที่มีอวัยวะเพศหญิง มีกิริยาวาจานุ่มนวลอ่อนหวาน วางตัวเหมาะสมกับเพศตรงกันข้าม
3 ผู้ที่มีบัตรประจ�าตัวประชาชนไทย 13 หลัก 
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การก�าหนดค�าน�าหน้านามเช่นนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ทรงประกาศยกเลิกค�าน�าหน้านามเด็กไทย4 ซึ่งเดิม
ใช้ค�าว่า หนู ส�าหรับทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่ยังไม่โกนจุก มาเป็นให้เรียกเด็กไทยที่ไม่มีฐานันดรศักดิ์ที่มีอายุต�่ากว่า 
15 ปี ลงมาว่าเดก็ชายและเดก็หญงิ ตามพระราชกฤษฎกีาค�าน�าหน้านามเดก็ ประกาศเมือ่วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2464 
องค์ความรู้ที่สังคมไทยมีอยู่ ณ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยการก�าหนดค�าน�าหน้านามให้แก่ทารกแรกคลอด ยังคงวางอยู่บน
แนวคดิเรือ่งกายวภิาคศาสตร์เป็นหลกั และ ณ ปัจจบุนัยงัไม่มข้ีอคดัค้านจากผูถ้กูเลอืกปฏบิตัจิากความแตกต่างด้าน
เพศวิถี

นอกจากราชการไทยใช้วทิยาศาสตร์ด้านกายวภิาคศาสตร์มาก�าหนดค�าน�าหน้านามบคุคลนบัแต่แรกเกดิแล้ว 
ราชการไทยยังใช้วิทยาศาสตร์ด้านสรีรวิทยามาบอกว่า อวัยวะเพศชายต้องแต่งงานกับอวัยวะเพศหญิง เท่านั้น  
การแต่งงานตามกฎหมาย ในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องของการแต่งงานระหว่างชายกับหญิง การก�าหนดสถานภาพ
ชีวิตคู่ของคนไทยโดยใช้ หน้าที่ ของอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงเป็นบรรทัดฐาน จึงท�าให้ค�าว่า แต่งงาน  
เป็นศัพท์เฉพาะของคนรักต่างเพศ 

แนวคิดของรัฐไทยที่วางอยู่บนฐานวิทยาศาสตร์ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้
เกดิการตคีวามความสมัพนัธ์ฉนัคนรกัของคนไทยต่อไปอกีหลายด้าน ประการแรก แนวคดิดงักล่าวท�าให้ความสมัพนัธ์
ฉันท์คนรักแบบ ชายชาย และ หญิงหญิง ถูกหมายความเหมารวมว่า มีเจตนาจะ ไม่ใช้ อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์
ของตน เพื่อการสืบพันธุ์ ซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป คนรักชายชาย และ หญิงหญิง หลายคู่มีบุตรเป็นของตนเอง  
(ไม่ได้รับบุตรบุญธรรม) ประการที่สอง แนวคิดดังกล่าวท�าให้รัฐไทย มองข้าม ข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อคู่แต่งงานชายหญิง
ไม่ต้องการมบีตุรหรอืไม่สามารถมบีตุรได้ (เป็นหมนั) ชายหญงิคูน่ัน้ ไม่ได้ใช้/ไม่สามารถใช้ อวยัวะสบืพนัธุต์ามหน้าที่
ของอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงตามหลักสรีรวิทยาอย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้รัฐไทยควรทบทวนว่าการใช้
แนวคิดด้านสรีรวิทยาในการตัดสินความสัมพันธ์ของมนุษย์ถูกต้องหรือไม่ แต่รัฐไทยกลับไม่ได้หยุดทบทวน 

กฎหมายไทยรับรองและคุ้มครองสถานภาพชีวิตคู่ของชายหญิงเสมอ แม้ว่าชายหญิงบางคู่จะมีเจตนาชัดเจน
ว่าไม่ต้องการสบืพนัธุ ์(ไม่ต้องการมบีตุร) หรอืมเีจตนาจะสบืพนัธุแ์ต่ไม่สามารถสบืพนัธุไ์ด้ (เป็นหมนั) แต่ส�าหรบัคูร่กั
เพศก�าเนิดเดียวกัน แม้ว่าพวกเขาต้องการการรับรองสถานภาพชีวิตคู่ ต้องการการคุ้มครองสิทธิในชีวิตคู่ ต้องการใช้
อวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์เพื่อมีบุตรไว้สืบสกุล พวกเขากลับไม่เคยได้รับสิทธิและการปกป้องคุ้มครองในเรื่อง 
ชีวิตคู่เลย 

ข้อบงัคบัราชการไทยจงึเป็นข้อบงัคบัทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลเพราะเหตแุห่งเพศวถิ ีเพราะแม้แต่การมองอย่าง
คับแคบในเรื่องหน้าที่ของอวัยวะเพศและระบบสืบพันธุ์เพียงด้านเดียว ก็มีค�าถามขึ้นมาว่า ท�าไมรัฐไทยไม่รับรอง
สถานภาพชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกัน หากเป็นเพราะเหตุผลว่าคนรักเพศเดียวกันไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ แล้วคู่รัก
ต่างเพศที่ไม่ต้องการสืบพันธุ์ หรือต้องการสืบพันธุ์แต่ ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ เล่า ดูแล้วต่างฝ่ายต่างก็กระท�า  
ผิดกฎแห่งสรีรวิทยา เหมือนกันไม่ใช่หรือ ดังนั้น หากจะใช้หลักสรีรวิทยาเข้ามาก�าหนดการรับรองสถานภาพชีวิตคู่
ของบุคคลแล้วไซร้ เหตุใดรัฐไทยจึงรับรองสถานภาพชีวิตคู่ของคนรักต่างเพศ แต่ไม่รับรองสถานภาพชีวิตคู่ของ 
คนรักเพศเดียวกัน?

4 ข้อมลูจากการศกึษาพระราชบญัญตักิารตรวจสอบบญัชสี�ามะโนครวัและการจดทะเบยีนคนเกดิคนตายคนย้ายต�าบล พ.ศ. 2460 ปรบัปรงุ
จาก พระราชบัญญัติค�าน�าหน้าชนต่างๆ ประกาศเมื่อวันพุธ เดือน 10 ขึ้น 7 ค�่า ปีระกา ตรีศก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2401)
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การจัดการของรัฐไทยในเรื่องสถานภาพชีวิตคู่ จึงเป็นกระบวนการที่ท�าให้คนหลายคนในสังคมไทยกลายเป็น

คนชายขอบเพราะเหตุแห่งเพศวิถีของพวกเขา ผู้เขียนหวังว่า การทบทวนการจัดการของรัฐไทยในเรื่องความเป็น 

ชายขอบจากเพศวถิจีะท�าให้เกดิความรูช้ายขอบในเรือ่งเพศวถิขีึน้ และความรูน้ีจ้ะเป็นองค์ความรูแ้ก่สงัคมไทยในการ

ก�าหนดนโยบายเพื่อพลเมืองไทยที่ไม่ใช่ “ชายจริง” หรือ “หญิงแท้” ได้

2. ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด “การจัดการสถานภาพชีวิตคู่โดยรัฐ” 

นักวิชาการชื่อ Jagose เขียนไว้ในหนังสือว่าด้วย Queer Theory ว่า โดยหลักการแล้ว Queer Theory  

ซึง่ผูเ้ขยีนขอแปลเป็นไทยว่าทฤษฎ ี“เพศนอกขนบ” เป็นทฤษฎทีีม่องว่าเพศของมนษุย์เป็นสิง่ที ่ไม่สามารถจดัระเบยีบ

แบบแผนได้เลย (Jagose, 1996: 1) ดงันัน้ การจดัมนษุย์ลงกล่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นกล่องเกย์ กล่องกะเทย กล่องทอม 

กล่องดี้ ถือว่าเป็นการอาจหาญสร้างแบบแผนเรื่องเพศให้แก่มนุษย์ นักวิชาการชื่อ Halperin บอกว่า เมื่อใดที่เริ่ม 

จัดแบบแผน เมื่อนั้นความเป็นเพศนอกขนบก็จะลดน้อยลงทันที (Halperin, 1995:113) ซึ่งนักวิชาการชื่อ Bulter 

(1994: 21) เสริมว่าไม่ใช่แต่เพียงความเป็นเพศนอกขนบจะถูกลดทอนลงเท่านั้น ถือว่าเมื่อใดก็ตามที่เพศของมนุษย์

เป็นไป ตามแบบแผน เมื่อนั้นอวสานของความเป็นเพศนอกขนบก็จะมาเยือนทันที ซึ่ง Berlant และ Warner  

ได้ขยายความต่อไปอีกว่า ที่เป็นเช่นนี้เพราะเพศของมนุษย์ไม่ใช่อะไรที่จะสามารถ “ก�าหนด” ไว้ล่วงหน้า แล้วมา 

จับมนุษย์ลงกล่องที่ก�าหนดได้ แต่ เพศของมนุษย์คือความเป็นจริงตามธรรมชาติของแต่ละคน นั่นหมายความว่า 

มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องเป็นอย่างที่เป็นก่อน จึงจะรู ้ได้ว่าเพศของตนเป็นอย่างไร เพศของมนุษย์ 

ไม่สามารถ “ก�าหนด” ไว้ล่วงหน้าได้ เพราะ “ข้อก�าหนด” เหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงเท่านั้น 

(Berlant & Warner 1995: 344) 

Jagose (1966:3) สรุปว่าความจริงแล้วทฤษฎี “เพศนอกระบบ” อาศัย “ความไม่แน่นอน” เป็นฐานคิด  

กล่าวคอืไม่สามารถระบไุด้ชดัเจนตาม “แบบแผน” ว่าคนเกดิมาแล้วมเีพศก�าเนดิแบบใดจะยดึเพศใดเป็นเพศของตน 

อีกทั้งในที่สุดแล้ว ความปรารถนาทางเพศที่คนๆ นั้นพึงมีตามธรรมชาติของมนุษย์ จะเป็นความปรารถนาทางเพศ 

กบัคนเพศใด พดูง่ายๆ ว่าเราไม่สามารถ “ก�าหนด” ได้เลยว่าในกระบวนคดิแบบ เพศนอกขนบ นัน้ แท้จรงิแล้วอวยัวะ

เพศใดจะคูก่บัอวยัวะเพศใด และในการคูก่นันัน้ อวยัวะเพศชายจะแสดงบทบาททางเพศ “ชาย” หรอืไม่ และอวยัวะ

เพศหญิงจะแสดงบทบาททางเพศ “หญิง” หรือไม่

จากทฤษฎี “เพศนอกระบบ” ที่ปฏิเสธชัดเจนว่า อย่าจัดคนลงกล่องเพศต่างๆ นี้ ขัดแย้งกับวิธีคิดของรัฐไทย

ในปัจจุบันที่นิยม จัดการ เรื่องเพศของคนในสังคม ผู้เขียนจึงขอท�าความเข้าใจกับประเด็น “การจัดการสถานภาพ

ชีวิตคู่โดยรัฐ” ให้มากขึ้น โดยจะเป็นการท�าความเข้าใจผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

เมื่อสังคมไทย ถูกเปลี่ยน ให้เป็นเมือง “ศิวิไลซ์” มากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เรื่องเกี่ยวกับเพศของคน 

ในสังคมก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของแต่ละคนอีกต่อไป แต่กลายมาเป็นหัวข้อการพูดคุยในสังคม บางทีก็เป็นประเด็น 

ทางวิชาการด้วยซ�้า จะว่าไปแล้วผู้เขียนควรจะกล่าวให้ถูกต้องชัดเจนว่า เรื่องเพศกลายมาเป็นประเด็นส�าคัญ 

ที่เจ้าหน้าที่รัฐไทย “ใช้เป็นเครื่องมือ” ในการน�าพาประเทศชาติไปสู่ “ความเป็นตะวันตก” ด้วยซ�้าไป ซึ่งธงชัย  

วินิจจะกูลก็เคยกล่าวไว้ว่า รัฐไทยใช้ ความเป็นเพศ ของผู้หญิงไทยเป็นเครื่องมือในการบอกชาวโลกว่ารัฐไทย 

ได้ปฏิบัติตาม “มาตรฐานโลก” มาแล้ว (Winichakul, 2000: 528 - 549) 
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นอกจากนี้ ยังนักวิชาการอีกหลายคน (ตัวอย่างเช่น Barme, 1993; Copeland, 1993; Fishel, 1999;  

ธาวิต, 2544; Kasetsiri, n.d.) ก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า รัฐไทยยังใช้ ความเป็นเพศ ของผู้หญิงไทยแสดงความเป็น 

ชาตินิยมอีกด้วย ผู้เขียนขอกล่าวย้อนไปถึงตั้งแต่ พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ความเป็น “ชนชั้นกลาง” ใน 

สังคมไทยได้ถือก�าเนิดขึ้น (Barme, 2002: 9) ชนชั้นกลางในยุคสมัยนั้นมีบทบาทส�าคัญในการจินตนาการและสร้าง  

ลักษณะใหม่ ของคน “ไทย” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน “ลักษณะใหม่” ดังกล่าวจะบ่งชัดว่า “หญิงไทย” ควรจะมี

ลักษณะอย่างไร อันมักจะหมายถึงการกระท�าที่ “พัฒนาแล้ว” ซึ่งหญิงชนชั้นกลางในสังคมไทยก็มักจะบังคับตนเอง 

ให้ด�ารงตนตามนั้น เพื่อท�าให้ตนเองให้เป็นคนชนชั้นกลางด้วยเช่นกัน (ก้องสกล, 2545) นอกจากนี้ เมื่อ ลักษณะ 

หญงิไทยชนชัน้กลางตามจนิตนาการ ได้ด�าเนนิไปเพือ่จดัระเบยีบเพศวถิขีองหญงิไทยแล้ว สิง่ใดทีไ่ม่เป็นไปตามลกัษณะ

ที่ได้จินตนาการไว้ก็จะถูกจับตามองว่าเป็นพฤติกรรมของหญิงไม่มีสกุล 

ว่าด้วยเรือ่ง “ความเป็นตะวนัตก”5  ทีร่ฐัไทยยดึถอืว่าเป็นความศวิไิลซ์และพยายามจะ “พฒันา” ประเทศไทย

ตามแบบ “ตะวันตก” ตามจินตนาการนั้น นักวิชาการชื่อ Chakrabarty ซึ่งศึกษาเรื่อง “ความเป็นตะวันตก”  

และเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่ง (Chakrabarty, 2000) ว่า “ความเป็นตะวันตก” ในที่นี้หมายถึงความคิด มายาคติ 

ของคนในชาติเมืองขึ้นที่มีต่อความเป็นยุโรป เป็นความคิดที่ทึกทักเอาว่าเป็นความจริงของประเทศยุโรป แต่แท้จริง

แล้วเป็นความคิดของคนซึ่งไม่ได้เป็นชาวยุโรป ไม่ได้เกิดและเติบโตในยุโรป ไม่ได้ผ่านประสบการณ์ที่แท้จริงเยี่ยง 

ชาวยุโรป แต่เป็นความคิดของคนที่อาศัยอยู ่ในเมืองขึ้นของประเทศยุโรปที่คิดว่าประเทศยุโรปเป็นอย่างไร  

อันหมายถึงทั้งเมืองขึ้นแบบถูกยึดครองจริงๆ เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ Chakrabarty ศึกษา หรือ 

เมืองขึ้นทางความคิด เช่น ประเทศไทย 

มายาคติ ที่มีต่อประเทศยุโรปท�าให้บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายต่างคิดว่าตนเอง “ด้อยกว่า” และ “ไม่สมบูรณ์” 

เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปในมายาคติ ซึ่งก็เลยท�าให้บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายต่างจินตนาการต่อเนื่องกันไปว่า  

หากต้องการจะ “ไม่ด้อย” แต่มีความ “ศิวิไลซ์” เยี่ยง ยุโรปในมายาคติ นั้น บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายก็ต้องรับเอา 

“ความเป็นตะวันตก” มายึดมั่นและถือปฏิบัติ เฉกเช่นเดียวกับที่รัฐไทยได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติมายาวนานถึงกว่า

ศตวรรษ เป็นต้น 

Chakrabarty (2000) บอกว่าแท้จริงแล้วทุกท้องถิ่นต่างต้องมีชีวิตและประสบการณ์เป็นของตนเองเสมอ  

การเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง เช่น จากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง จากชุมชนเกษตรกรรมสู่ชุมชนอุตสาหกรรม  

จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจทุนนิยม จากความต้องการเพียงปัจจัยสี่สู่บริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง

ตามที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้ชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแต่ละคนในแต่ละแห่งหน

ต�าบลกจ็ะต้องท�าความเข้าใจเกีย่วกบั “โลกปัจจบุนั” ทีก่�าลงัจะเปลีย่นไป และ “โลกใบใหม่” ทีก่�าลงัจะเข้ามาแทนที่ 

โดยธรรมชาติคนทุกคนย่อมมีความคิด ความรู้สึก และกระบวนการท�าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

อย่างแน่นอน และแต่ละคนย่อมอาจจะคิดไม่เหมือนกันได้

5 ผู้เขียนไม่ได้แปลมาจากค�าว่า Westernisation ซึ่งเป็นค�าแปลตามรากศัพท์ แต่ในที่นี้ผู้เขียนหมายถึงค�าว่า Provincialising Europe 
ตามความหมายของ Chakrabarty
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การน�าเอาความคดิและประสบการณ์แบบยโุรปมาทาบทบับงัคบัให้ผูค้นเป็นแบบทีค่นในยโุรปเคยเป็นมาก่อน

ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ในทางตรงกันข้าม ความคิดและประสบการณ์ของผู้คนในแต่ละแห่งหนเป็นอย่างไร

ย่อมควรจะได้รับการเล่าขานบอกต่อตามความจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองของทุกท้องถิ่น 

เป็นเรื่องราวชีวิตของบ้านเมืองนั้นและผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นอย่างแท้จริง หากจะใช้ภาษาของ Chakrabarty  

อธบิายกต้็องบอกว่าเพือ่ให้เกดิความยตุธิรรมและความเท่าเทยีมในการ [เล่าถงึ] การเปลีย่นแปลงนัน่เอง จงึนบัได้ว่า  

Chakrabarty เป็นนักวิชาการคนหนึ่งที่พยายามจะเสนอความคิดเชิงวิพากษ์ว่าวิธีคิดและงานเขียนเชิงสังคมศาสตร์ 

เช่น งานที่เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง สังคม และผู้คน ควรเป็นงานที่เขียนจากมุมมองและประสบการณ์

ของคนชายขอบด้วย ซึ่งในการนี้ Chakrabarty หมายถึงว่าเป็นการน�าเสนอเรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ที่ 

ไม่ยึดเอาประสบการณ์แบบยุโรปเป็นพื้นฐานในการคิดและการเขียนบอกเรื่องราว 

ในนามของ การสร้างชาติ (nationalisation) ซึ่งรัฐชาติมักจะกระท�าเพื่อให้เกิด อัตลักษณ์ ประจ�าชาติ 

ของตนนั้น กระบวนการที่รัฐชาติเลือกใช้ หากไม่ใช่การน้อมน�าเอา “ความเป็นตะวันตก” เข้ามาใช้เป็นแบบแผน 

ในการเปลีย่นแปลงบ้านเมอืง กฎหมาย สงัคมวฒันธรรม และชวีติของผูค้นดงัทีผู่เ้ขยีนได้น�าเสนอข้างต้น กย็งัมตีวัอย่าง

การทีร่ฐัชาตไิด้ใช้ “ความเป็นท้องถิน่” เข้ามาท�าให้เกดิ อตัลกัษณ์ ของชาตไิด้เช่นกนั งานเขยีนของ Shelly Errington 

(1998) ซึ่งศึกษาเรื่องศิลปะสมัยบรรพกาล ได้วิพากษ์ไว้ว่าศิลปะสมัยบรรพกาลเป็นเรื่องของการอุปโลกน์ (อาจจะ

คล้ายกับการอุปโลกน์ว่าศิลาจารึกหลักที่หนึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามค�าแหง แทนที่จะเป็นช่วงคริสต์ศตวรรษ 

ที ่19 ในรชัสมยัรชักาลที ่4) Errington บอกว่าหน้าทีข่อง [การอปุโลกน์] ศลิปะสมยับรรพกาลแต่ละยคุคอื การท�าให้

คนรุ่นหลังเห็นว่าแต่ละยุคสมัยในอดีตมีความรุ่งเรืองที่สุดในด้านใด และบ้านเมืองผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงจาก 

ยุคสมัยหนึ่งไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งอย่างไร โดยทั้งหมดนี้ใช้ประสบการณ์ยุโรปเป็นศูนย์กลางในการมอง

Errington (1998) พบว่า งานศิลปะสมัยบรรพกาลล้วนพยายามจะสื่อสารผ่านเนื้องานศิลปะให้เห็นว่า  

ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงที่ชาวยุโรปเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ทั่วไปในยุโรป ส่วนช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่ชาวยุโรปเชื่อว่าเป็นยุคสมัยใหม่ในยุโรป และสุดท้ายถึงยุคหลังๆ ของคริสต์ศตวรรษที่ 

20 เป็นช่วงทีโ่ลกทัง้ใบได้เปลีย่นไปเป็นตลาดเสร ี(ในมมุมองของชาวยโุรป) สิง่ทีน่่าสนใจในงานวพิากษ์ของ Errington 

คอืการพดูถงึการย่อส่วน “วฒันธรรมประจ�าชาต”ิ ให้มาอยูใ่นรปูของงานศลิปะสมยับรรพกาล แล้วน�า “วฒันธรรม” 

ทีเ่ลอืกสรรแล้วนัน้มาเกบ็ไว้ตามพพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาต ิโดยบอกว่าเป็น “วถิดีัง้เดมิของชนเผ่า” หรอืการน�ารปูภาพ

ของศิลปกรรมโบราณไปพิมพ์เป็นแผ่นพับเชิญชวนให้คนมาเที่ยวชมศิลปกรรมเหล่านั้นเพื่อ “การท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม” หรือการน�าเรื่องราวในอดีตไปสร้างเป็น “ประเด็นการเรียนรู้” ในศูนย์วัฒนธรรมประจ�าชาติ หรือ 

การจ�าลอง “งานศิลปะสมัยบรรพกาล” ไปไว้ตามสนามบินประจ�าชาติเพื่อแสดงความเป็นชาติ 

ตวัอย่างเช่น รปูป้ันยกัษ์ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิซึง่ถกูน�าไปตัง้ไว้เพือ่แสดงให้แขกบ้านแขกเมอืงเหน็ถงึศลิปกรรม

ดัง้เดมิอนัใหญ่โตของชาตไิทย รปูป้ันยกัษ์วดัพระแก้วทีจ่�าลองไว้ทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิป็นตวัอย่างหนึง่ของการแสดง

ให้เห็นถึง “วัฒนธรรมไทย” ที่ได้ผ่านการคัดสรรเพื่อให้เป็น “ตัวแทน” มาเป็นอย่างดีแล้ว 

อ�านาจในการคดัสรร “ตวัแทน” ของวฒันธรรมประจ�าชาต ิไม่ว่าจะเป็นการคดัสรรจาก “ความเป็นตะวนัตก” 

ในจินตนาการ หรือเป็นการคัดสรรจาก “ความเป็นท้องถิ่นและวิถีดั้งเดิม” ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากงานศิลปะสมัย 

บรรพกาล ทั้งสองแบบต่างล้วนเป็น กระบวนการ ที่รัฐชาติจินตนาการ/อุปโลกน์วัฒนธรรมขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วท�าให้

วฒันธรรมชดุนัน้กลายเป็น “วฒันธรรมประจ�าชาต”ิ ทีพ่ลเมอืงของชาตทิกุคนต้องปฏบิตัติามได้ (institutionalised 

knowledge) นักมานุษยวิทยาชื่อ Clifford (1988) เรียก “อ�านาจในการคัดสรร” ว่าเป็น authority of  
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representation6 ซึ่งส่วนใหญ่มักตกอยู่ในมือของผู้มีอ�านาจในชาตินั้น มักกระท�าในนามของการสร้างชาติ และ 

มักใช้ “วัฒนธรรมประจ�าชาติ” เหล่านั้นมาแสดงความเป็นชาติ แสดงอัตลักษณ์ประจ�าชาติ และเพื่อเป็นจุดขาย 

เชิงวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 

สิ่งที่ส�าคัญนอกเหนือจาก กระบวนการ การใช้อ�านาจของรัฐในนามของการสร้างชาติแล้ว แนวคิด พื้นฐาน 

อันเป็นหลักคิดส�าคัญของการอุปโลกน์/จินตนาการนั้นก็มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในกระบวนการสร้างชนชั้นกลาง

ในสังคมไทย แนวคิดพื้นฐานที่ถูกน�ามาใช้วัดความเป็นคนชนชั้นกลางคือ แนวคิดเรื่องเพศ มีการระบุชัดเจนว่า  

“หญิงไทย” ควรจะมีลักษณะอย่างไร ซึ่งผู้หญิงไทยตั้งแต่ยุคสมัยนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มักจะถูกอบรมสั่งสอน

ตั้งแต่เด็กจนโตว่าให้ วางตัว ตามจินตนาการดังกล่าว เช่น เป็นผู้หญิงต้องรู้ว่าเพศตรงกันข้ามคือผู้ชาย ต้องรู้จัก

ระมัดระวังตัวกับเพศตรงกันข้าม ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว แนวคิด เป็นสิ่งที่รัฐชาติต้องมีก่อน เพื่อให้ปฏิบัติการตาม 

กระบวนการ สร้างชาติมีความเป็นไปได้

ส�าหรับผู้เขียนเอง การจินตนาการ/อุปโลกน์วัฒนธรรมขึ้นเป็น “วัฒนธรรมประจ�าชาติ” เป็นประเด็นทาง

วฒันธรรมทีน่่าสนใจ เพราะการศกึษา “วฒันธรรมประจ�าชาต”ิ ทีร่ฐัชาตจินิตนาการ/อปุโลกน์ขึน้มานัน้ ท�าให้เข้าใจ

ว่าความคิดแบบใดครอบง�าคนในยุคสมัยที่เกิด “วัฒนธรรมประจ�าชาติ” แบบนั้น ครอบง�าอย่างไรจนเป็นเหตุให้ต้อง

ผลิต “วัฒนธรรมประจ�าชาติ” ชุดนั้นขึ้นมารองรับ/ต่อรอง อีกทั้งเมื่อรัฐชาติได้น�า “วัฒนธรรมประจ�าชาติ” ซึ่งเป็น

ชดุความรูช้ดุใหม่นัน้ไปใช้ในการปกครองประเทศแล้ว จะเกดิการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมภายในประเทศชาตนิัน้

อย่างไร เป็นต้น 

ดังนั้น ในการท�าความเข้าใจ แนวคิด ของรัฐไทยว่าเหตุใดจึงรับรองสถานภาพชีวิตคู่ให้เพียง “ชายจริง 

หญิงแท้” แต่ไม่รับรองชีวิตคู่ระหว่างชายชาย หรือหญิงหญิง จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายควรให้ความใส่ใจและเร่งทบทวน

แนวคิดนี้กันใหม่ 

นักวิชาการผู้ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการสร้างชาติในประเทศมาหลายทศวรรษ เช่น Reynolds (1994) 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่า การศึกษาเรื่องเพศในประเทศไทยไม่ควรจะผลิตซ�้าอีกต่อไปว่าประวัติศาสตร์ของ 

ผู้หญิงไทยเป็นมาอย่างไร เพราะท�าแบบนี้กันมามากพอแล้ว ทางที่ดีควรรู้จักตั้งค�าถาม วิพากษ์วิจารณ์ และท้าทาย

อ�านาจเก่าบางอย่างที่ครอบง�าและกดทับเรื่องเพศของคนไทยไว้มากกว่า ซึ่งจะว่าไปแล้วองค์ความรู้เกี่ยวกับบุคคล 

เพศอื่น หรือ เพศนอกขนบ ในสังคมไทยก็มีมากมายพอสมควร 

งานของ Wilson (2004) ที่ศึกษาเรื่อง ทอม - ดี้ พบว่าการยอมรับว่าลูกสาวเป็น ทอม และการยอมรับความ

สมัพนัธ์แบบ ทอม - ดี ้ของลกูสาวในสงัคมไทยขึน้อยูก่บัแต่ละครอบครวั บางบ้านต้องการให้ลกูสาวเป็นฝ่ังเป็นฝาเรว็

ก็จะเร่งให้มีแฟนและรีบแต่งงาน (กับผู้ชาย) บางบ้านไม่เคยพูดถึงการแต่งงานของลูกสาวเลย (ไม่อยากให้ลูกสาว

แต่งงาน) ขณะที่บางบ้านก็ยอมรับความเป็นทอมของลูกสาวได้ดีมาก โดยมักจะขอเพียงให้ลูกสาวปฏิบัติตัวให้ 

เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน การด�ารงตนเป็นคนดี การช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว  

และการดูแลพ่อแม่ ซึ่งเป็นวิถีการยอมรับที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของมัทนา (2539) เกี่ยวกับหญิงรักหญิง 

6 James Clifford (1988) ใช้ค�าว่า ‘authority of representation’ เพื่อเตือนสตินักมานุษยวิทยาที่เขียนงานจากมุมมองแบบยุโรป 
(eurocentric) ว่าให้ระมดัระวงัความคดิของตนเอง การทีน่กัมานษุยวทิยาเองกถ็กูครอบง�าทางความคดิ ซึง่อาจจะรูต้วัหรอืไม่รูต้วักต็ามนัน้ 
อาจท�าให้มุมมองที่เขียนงานมานุษยวิทยานั้นขาดความเป็นจริงตามมุมมองของคนท้องถิ่นได้
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ในกรุงเทพมหานครที่พบว่า ทอม ในสังคมไทยส่วนใหญ่สามารถด�ารงตนอยู่ได้และเป็นที่ยอมรับภายในครอบครัว 

ของตัวเอง เพราะไม่ละทิ้งหน้าที่ของความเป็นลูกสาวที่ต้องช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของ Sinnott 

(2004) อธิบายว่า ทอม ในสังคมไทยชอบ ความเป็นทอม ของตนเอง เพราะ ความเป็นทอม เป็นทางออกให้เขา 

“หลุด” จากความเป็นผู้หญิง โดย ทอม คนไทยหลายคนบอกว่าชอบไปศึกษาต่อต่างประเทศให้ได้ปริญญาด้าน

บริหารธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถกลับมาท�างานในต�าแหน่งที่ไม่ถูกบังคับให้สวมกระโปรงท�างาน 

แม้เราจะพบเห็นอยู่ทุกวันว่า สังคมไทยมีคนไทยที่เป็นคน เพศนอกขนบ จ�านวนมากมาย และคนเหล่านี้

สามารถใช้ชีวิตภายในครอบครัวของตัวเอง ท่ามกลางเพื่อนฝูง และในสังคมไทยได้อย่างเปิดเผย แต่ก็ทราบกันดีว่า 

การด�าเนินชีวิตทางเพศที่เป็นแบบ เพศนอกขนบ ของพวกเขา ไม่ใช่วิถีทางเพศที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างได้ 

(institutionalised knowledge) เพศนอกขนบ ไม่ใช่วิถีทางเพศที่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน

สื่อมวลชน สถาบันกฎหมาย สถาบันการปกครอง สถาบันการเงิน สถาบันศาสนาในประเทศไทย สามารถยอมรับให้

พลเมืองของชาติปฏิบัติตามได้อย่างหน้าชื่นตาบาน 

ที่ส�าคัญคือ แนวคิด ของรัฐไทย ระบบราชการไทย และสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยเกี่ยวกับบุคคล เพศอื่น 

กย็งัคงสวนกระแสกบัความต้องการของคน เพศนอกขนบ เพราะแนวนโยบายของรฐัไม่คุม้ครองสทิธพิลเมอืงของคน 

เพศนอกขนบ เช่น ค�าน�าหน้านามยงัคงแบ่งเป็น 2 เพศคอืเพศชายและหญงิ (ไม่มเีพศอืน่) รฐัไทยยงัไม่รบัรองสถานภาพ

ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีเพศนอกขนบ ส่งผลให้ชายชายหรือหญิงหญิงยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายไทยได้ นอกจากนี ้แนวคดิ ของรฐัไทยยงัสวนกระแสกบัองค์ความรูเ้กีย่วกบั เพศนอกขนบ ตามทฤษฎ ีqueer 

theory เพราะ แนวคิด ของรัฐไทยพยายามจะจัดระเบียบแบบแผนให้แก่คน เพศนอกขนบ ทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรท�า

เป็นอย่างยิ่ง 

การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในสงัคมไทยนบัตัง้แต่สมยัรชักาลที ่4 โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่นแปลง แนวคดิ 

เรื่องเพศให้มี “ความเป็นตะวันตก” เช่นนานาอารยประเทศ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมอังกฤษ

โบราณยุคพระราชินีวิคตอเรีย ซึ่งเรืองอ�านาจระหว่าง พ.ศ. 2380 - 2444 ในยุคสมัยนั้นผู้หญิงต้องวางตัวเรียบร้อย 

สวมเสื้อผ้ามิดชิด เพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมจะต้องเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่าง หนึ่งชำยหนึ่งหญิง ที่อายุรุ ่นราว 

คราวเดียวกัน เป็นชายหญิงที่แต่งงานกันแล้วและต้องการมีเพศสัมพันธ์เพื่อการสืบสกุล ไม่ใช่เพื่อความสนุก ไม่ใช่

เพื่อตอบสนองตัณหา ไม่ใช่เพื่อการหารายได้ และต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ส่วนตัวมิดชิด 

ความคิดเรื่องเพศตั้งแต่สมัยวิคตอเรียนี้ นักวิชาการชื่อ Rubin (1984) บอกว่าเป็น ความคิดเรื่องเพศ ที่ได้รับ

การสอนต่อบอกต่อจนกลายมาเป็น บรรทัดฐานในเรื่องเพศ ในหลายสังคมจนถึงยุคปัจจุบัน งานเขียนของ Rubin  

ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางเพราะได้วพิากษ์ บรรทดัฐาน เรือ่งเพศดงักล่าวว่า เป็นเหตใุห้สงัคมมนษุย์กลายเป็น

สงัคม 2 มาตรฐานทีน่ยิมตดัสนิความดงีามของมนษุย์ด้วยพฤตกิรรมทางเพศ หากใครสามารถปฏบิตัติามบรรทดัฐาน

ได้ก็เป็นคนดี ใครออกนอกรีตนอกรอยก็เป็นคนไม่ดี การวิพากษ์ของ Rubin ท�าให้ ความเป็นเพศ และ ความสัมพันธ์

ทางเพศ ทุกรูปแบบในทุกสังคมกลับมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นสิ่งที่ควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง และ ความเป็นเพศ 

ทุกรูปแบบจะต้องมีพื้นที่ทางสังคมด้วย 

ส�าหรบัสงัคมไทยซึง่ม ีความคดิเรือ่งเพศ แบบนีเ้ป็นบรรทดัฐาน ดงัจะเหน็ได้จากการก่อตวัของชนชัน้กลางใน

สังคมไทยที่ต้องการให้ประเทศชาติมีความ “ศิวิไลซ์” โดยก�าหนดให้หญิงไทยชนชั้นกลางต้องมีพฤติกรรมทางเพศ 

เหมาะสม กับความเป็นหญิงชนชั้นกลาง (Barme, 2002) โดยต้องรักนวลสงวนตัวกับ เพศตรงกันข้าม (Tharawan, 
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2009) นัน้ ความคดิเรือ่งเพศ แบบนีย่้อมส่งผลให้เพศสมัพนัธ์ระหว่าง ชายชาย หรอื หญงิหญงิ กลายเป็นเพศสมัพนัธ์

ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตาม บรรทัดฐาน ของสังคมไทย 

อย่างไรกต็าม การพฒันาชาตไิทยให้ม ี“ความเป็นตะวนัตก” โดยพยายามจะเชือ่มโยงกบัการก่อตวัของชนชัน้

กลางในยุโรปที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องพฤติกรรมทางเพศและคุณสมบัติของอัศวิน (Mosse, 1985) ก็ไม่สามารถเป็น

ตะวันตกได้แนบสนิททุกส่วน สังคมไทยยังมีบริบทท้องถิ่น เช่น ระบบศักดินา ระบบอาวุโส ระบบคุณค่าเรื่องความ

กตัญญู ซึ่งเป็นปัจจัยท�าให้ “ชนชั้นกลาง” ในสังคมไทยไม่เป็นแบบ “ตะวันตก” อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับแนวคิด

เพศนอกขนบ ในสังคมไทย บริบทไทยย่อมเอื้อให้คนไทย เพศนอกขนบ มีวิถีการด�าเนินชีวิต ตลอดจนการจัดการ

ความรักและชีวิตคู่ เพศนอกขนบ ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย 

ด้วยเหตุฉะนี้ ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาว่าคนไทย เพศนอกขนบ ด�าเนินชีวิตคู่ เพศนอกขนบ โดยไม่ได้รับ 

การรับรองทางกฎหมายจากรัฐอย่างไร เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องนี้ในสังคมไทยต่อไป

3. องค์ความรู้คนชายขอบสู่องค์ความรู้สังคม

อันที่จริงเราสามารถมองร่างกายมนุษย์โดยไม่ใช้ทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาก็ได้ หากยังนิยม

วิทยาศาสตร์ ก็สามารถใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Erikson หรือทฤษฎีวิวัฒนาการ

ของ Darwin หากต้องการเปลี่ยนมุมมองไปสู่แนวคิดด้านสังคมศาสตร์บ้าง ก็มีแนวคิดด้านสังคมศาสตร์อีกหลาย

แนวคิดที่เราสามารถเลือกใช้อธิบายเพศวิถีของมนุษย์ได้ ซึ่งหากรัฐไทยเลือกใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย 

หรอืทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์ทีล่ะเอยีดอ่อนต่อความเป็นมนษุย์มากกว่า รฐัไทยอาจจะสามารถก�าหนดนโยบายทีป่กป้อง

คุ้มครองสิทธิพลเมืองของคนไทยทุกคนได้มากกว่า เลือกปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน้อยกว่า 

ผู้เขียนได้มีโอกาสพูดคุยกับ “ป๋าหมาย”7 ผู้ซึ่งมีเพศหญิงโดยก�าเนิด แต่ใช้ค�าแทนตัวเองว่า “ผม” ป๋าหมาย

อายุย่าง 55 ปีในวันที่เราพูดคุยกัน เรื่องราวที่คุยกันเป็นความเจ็บปวดชอกช�้าใจของป๋าหมายที่ถูก เมีย ทิ้ง ทั้งที่ 

อยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันมานานถึง 17 ปี 

“ผมให้จนหมดทุกอย่าง ทุกอย่างจริงๆ บ้านหลังนึง 3 ห้องนอน ผมก็สร้างให้ ลูกเรียนที่โปลิ อ่ะพ่อ ... 

ไม่มีตังค์ค่าเทอม เทอมนึงหมื่นกว่าแก่ๆ ผมก็ไปหามาให้ก่อน แล้วก็ไปท�างานใช้คืนเขา ข้าวสารไม่มี 

ไข่ไม่มี ผมทั้งนั้น เนี่ย ลุงเดชรู้ดี งานฤดูหนาวทุกปี ผมรับจ้างลุงเดชรับฝากรถ คืนละ 200 บาท  

มีอะไรให้ท�าผมท�าหมด แต่ผมกินเหล้า ผมสูบบุหรี่ ผมยอมรับ แต่ผมก็ไม่ได้ไปไหนนะ กินก็กินที่นี่ 

บ้านแม่หลวง (ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน) กินแล้วก็กลับบ้าน กินข้าว นอน...” 

ป๋าหมายยุติความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่คบหากันฉันท์สามีภรรยามาแล้ว 6 ปี ป๋าหมายเล่าว่า 2 ปีแรกเป็น 

ช่วงเวลาที่เขาดื่มเหล้าต่างน�้า เพราะความเศร้าโศกเสียใจที่ ครอบครัวที่เคยอบอุ่น ต้องสูญสิ้นไป ป๋าหมายต้อง 

เหลือเพียงตัวคนเดียวและงานรับจ้างที่ท�าไปวันๆ โดยไม่มีจุดมุ่งหมายใดอีกต่อไป 

7 สัมภาษณ์วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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“ทุกวันนี้เขาก็โทรมาหาบ้าง ... พ่อ ... อยู่ไหน ผมก็บอกขับรถอยู่ ผมขับรถส่งน�้า ผมก็ถามมีอะไร  
เขาก็บอกไม่มีอะไร ... [ผู้เขียนถาม: เขายังคิดถึงอยู่หรือเปล่า] ... ผมก็ไม่รู้ แต่เขาเคยร้องไห้ เขามาหา
ผมที่บ้าน บอกว่าจะมาเอาเสื้อผ้า เขาก็มาเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในตู้เหมือนเดิมหมด เขาร้องไห้ เขาถาม
ว่าท�าไมไม่ทิ้งของของเขาเลย ผมบอกว่าผมไม่สามารถทิ้งคุณออกจากใจผมได้ ท�าไมผมจะต้องทิ้งของ
ของคุณ ... [ผู้เขียนถาม: แล้วลูกล่ะคะ] ... ลูกชายนะ ผมก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก เป็นลูกเมียผมนี่แหละ 
พอเลิกกันลูกก็ไปกับแม่เขา ตอนนี้ก็โตแล้ว ท�างานแล้ว ก็ไม่ค่อยอะไรเพราะเป็นลูกชาย ...” 

ในความเป็น “ผู้ชาย” และเป็นหัวหน้าครอบครัวของป๋าหมาย “ผู้ชาย” คนนี้ คิดว่าเขาได้ท�าทุกอย่างที่ผู้ชาย
คนหนึ่งพึงปฏิบัติต่อภรรยาและลูก ป๋าหมายหาเงินเข้าบ้าน เมีย เป็นผู้ท�าให้บ้านกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่น  
ป๋าหมายอาศยัอยูใ่นชมุชนดัง้เดมิทีต่นเองเกดิและเตบิโตขึน้มา นอกเหนอืจากลงุเดชเพือ่นสนทิและแม่หลวงผูข้ายเหล้า 
ให้ป๋าหมาย สมาชิกชุมชนคนอื่นก็รับทราบดีว่าป๋าหมายเป็น คนปู๊เมีย หรือผู้ชายในร่างผู้หญิง ผู้คนในชุมชน 
ไม่เคยท�าให้ป๋าหมายรู้สึกด้อยคุณค่าหรือมีปมด้อย ตรงกันข้าม ในสมัยเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ครั้งต่อไป ป๋าหมายจะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยสโลแกนส่วนตัวว่า “เรียกได้ตลอดเวลา ต้องป๋า [ชื่อจริง] ปู๊เมีย” 

แม้ แนวคิดบทบาททางเพศ จะท�าให้สังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่า บทบาททางเพศ เป็นสิ่งที่สังคมก�าหนด 
ขึ้นมา ไม่ใช่คุณสมบัติตายตัวที่ติดตัวเพศหญิงหรือเพศชายมาแต่ก�าเนิด แต่การปฏิบัติตามบทบาททางเพศที่สังคม 
ได้ก�าหนดไว้ เช่น ชายต้องหาเลีย้งครอบครวั หญงิต้องดแูลบ้านและเลีย้งลกู กย็งัคงเป็นสิง่ทีค่นส่วนใหญ่ในสงัคมไทย
นยิมประพฤตปิฏบิัตติาม หรอืประพฤติปฏบิตัติามแลว้รู้สกึปิต ิอิม่เอิบ เปน็คนด ีเป็นทีย่อมรบัของสงัคม มมุมองทาง
สังคมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องบทบาททางเพศ (gender role) เป็นแนวคิดทรงพลังที่ก�าหนดความเป็นคนดี/คนไม่ดี 
ในสงัคมไทยได้ อกีทัง้ก�าหนดความภาคภมูใิจส่วนบคุคลได้/ไม่ได้อกีด้วย จงึไม่น่าแปลกใจว่าสิง่ทีย่ดึเหนีย่วให้ป๋าหมาย
ด�ารงอยู่ได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง คือ “ความเป็นชาย” ตามบทบาททางเพศที่ป๋าหมาย
ได้รับการหล่อหลอมบ่มเพาะมาตลอดชีวิตนั่นเอง 

แม้ป๋าหมายจะไม่มีสิทธิขอการรับรองและคุ้มครองสถานภาพชีวิตคู่ได้เยี่ยง “ชายจริง” หรือ “หญิงแท้”  
และแม้ป๋าหมายจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ความเป็นพ่อ ที่เลี้ยงลูกชายคนหนึ่งมากับมือ แต่ป๋าหมายไม่เคยรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยคณุค่า เพราะในความเป็น “ผูช้าย” ทีม่ลีกูและเมยี ป๋าหมายด�ารงตนเป็นหวัหน้าครอบครวัทีส่มบรูณ์มาโดยตลอด  
ข้อบังคับของราชการไทยต่างหาก แนวคิดเรื่อง “ครอบครัว” ของรัฐไทยที่ยึดอวัยวะเพศมากกว่าบทบาททางเพศ 
(ตามบรรทัดฐานสังคมไทย) ของป๋าหมายต่างหาก ที่ไม่เคยให้ความสนใจกับความสมบูรณ์แบบในฐานะผู้ชายของ 
ป๋าหมายเลย 

แนวคดิบทบาททางเพศยงัปรากฏว่า มอีทิธพิลต่อผูห้ญงิไทยด้วยเช่นกนั ดงัเช่นในการศกึษา “วถิชีวีติและชวีติ
ครอบครวัของหญงิรกัหญงิ” มทันา (2539) พบว่าการท�าหน้าที ่ลกูสาว ครบสมบรูณ์ กล่าวคอืสามารถอยูโ่ยงปรนนบิตัิ
ดูแลบุพการีเยี่ยงลูกสาวพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา เช่น ไม่ละทิ้งยามเจ็บป่วย หุงหาอาหารให้รับประทานในยามปกติ 
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเพิ่มคุณค่าความเป็นคนให้แก่หญิงรักหญิงได้เป็นอย่างดี ดังนั้น แม้มนุษย์เพศหญิงจะเกิดมา  
“ผดิปกต”ิ เพราะรกัผูห้ญงิด้วยกนั แต่หญงิรกัหญงินัน้กย็งัสามารถเป็นคนดไีด้ด้วยการใช้สถานะ ลกูสาว ในการบ�ารงุ
บุพการีให้สมบูรณ์เยี่ยง ลูกสาว พึงปฏิบัติต่อบิดามารดา ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ บทบาทของลูกสาว ในรูปแบบนี้ 
เป็นสิ่งที่ ประไพ8 รับไว้ปฏิบัติเช่นกัน 

8 สัมภาษณ์วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555
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“ต้องเรียกว่าหนูโชคดีค่ะ พ่อหนูเป็นต�ารวจ แม่เป็นครู แม่เนี่ย เข้าใจหนูอยู ่แล้ว แต่พ่อน่ะ  

ต้องยอมรับเลยว่าพ่อเปลี่ยนไปเยอะมากกกกกกค่ะ (ลากเสียงยาว) ตอนนี้พ่อหนูเป็นวิทยากรกับ 

หนูได้ หนูภูมิใจมาก ตอนนี้ครอบครัวแฮปปี้สุดๆ ค่ะ” 

ประไพเป็นกะเทยอายุ 29 ปี มีคู่ชีวิตเป็นชายหนุ่มวัยเดียวกันชื่อบัญชา ทั้งคู่อยู่กินกันในฐานะสามีภรรยามา

แล้ว 5 ปี ประไพเป็นนักกิจกรรมต่อสู้เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ต้องเดินทางไปบรรยายในสถานศึกษา 

ทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาเรื่องเพศวิถีและเพศสัมพันธ์ปลอดภัย หลายครั้งประไพ 

ได้ขอให้พ่อมาเป็นวิทยากรร่วมบรรยายด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องรณรงค์ให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานที่เป็น

กะเทย หรือในกรณีที่ต้องเพิ่มทักษะในการดูแลเยาวชนที่เป็นกะเทยให้แก่ผู้ปกครอง ก่อนจะมาถึงวันที่ประไพบอก

ว่าครอบครัวมีความสุขมากนั้น ประไพเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งเธอยังเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ผู้เขียนฟังว่า 

“ตอนอายุ 13 - 14 พ่อจะด่ามาก เหมือนเขาเกลียดเราไปเลยนะตอนนั้น แต่จะให้เราท�ายังไงล่ะ...  

หนูก็ท�าตัวตามปกตินะ ท�ากับข้าว กวาดบ้านถูบ้าน ซักผ้ารีดผ้าอะไรของหนูไป ท�าเป็นกิจวัตรตั้งแต่

เด็ก หนูสนิทกับแม่ เป็นลูกสาว กับพ่อนี่เราต้องหลบไว้ก่อน ... [ผู้เขียนถาม: น้องชายท�างานบ้านด้วย

ไหม] ... ไม่ค่ะ เขาก็ตามประสาเด็กผู้ชายทั่วไป ... หนูยึดงานบ้านไว้คนเดียว (หัวเราะ) เราคงชอบท�า

ด้วย อาจจะเพราะคิดว่ามันเป็นงานของเรามากกว่าของน้องชาย ทุกวันนี้หนูก็ท�าทุกอย่างนะคะ 

อย่างตอนนั้นแม่ต้องผ่าตัด หนูก็ต้องไปอยู่ดูแลเลย ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลจนถึงกลับมาพักฟื้นที่บ้าน 

บัญชาก็ไปอยู่ด้วย เขาก็จะนั่งคุยกับพ่อไป เราก็ดูแลจนแม่หายดี ... คือชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้อ่ะค่ะ 

พ่อก็ต้องยอมรับว่าพ่อมีลูกสาวกับลูกชาย เราก็ท�าหน้าที่ (“ลูกสาว”) ของเราครบถ้วน ถึงตอนนี้  

20 กว่าปีแล้ว พ่อก็บอกว่าลูกผมเป็นกะเทย รับบัญชาเป็นลูกเขยได้ ทุกวันนี้พ่อก็ภูมิใจในตัวหนูนะ 

แบบว่าโอ้โฮ... มีลูกออกทีวีบ่อยๆ ลงหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ... (หัวเราะ)” 

ในความเป็น “ลูกสาว” ของประไพ เธอเชื่อว่าได้ท�าหน้าที่ความเป็น ลูกสาว ที่ดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

ประไพช่วยมารดาท�างานบ้านทุกอย่างตั้งแต่วัยเด็ก ในบรรดาพี่น้อง 2 คนคือเธอและน้องชาย ประไพถูกวางตัว 

ให้เป็นผู้ดูแลบุพการีโดยอัตโนมัติ เพราะเป็น “ลูกสาว” ซึ่งประไพบอกว่าก็ยินดีและชื่นชอบการท�าหน้าที่ ลูกสาว 

ตามบรรทัดฐานบทบาททางเพศในสังคมไทยจากใจจริง 

บรรทัดฐานเรื่องเพศ ได้บ่มเพาะให้รัฐไทยเชื่ออย่างสนิทใจว่า ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์เป็นไปตาม

ทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์เท่านั้น พูดง่ายๆ คือ รัฐไทยเชื่อว่า ตามธรรมชาติ อวัยวะเพศชายต้องคู่กับ

อวัยวะเพศหญิงเท่านั้น ความเชื่ออย่างสนิทใจในทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ท�าให้รัฐไทยก�าหนดค�าศัพท์ 

ทีใ่ช้ระบสุถานภาพชวีติคูข่องคนไทยไว้ 5 ค�า ได้แก่ค�าว่า โสด สมรส หม้าย หย่า แยก และในค�าว่า สถำนภำพสมรส นัน้  

รัฐไทยหมายความว่าเป็นการสมรสกันระหว่าง ชำยหนึ่งหญิงหนึ่ง เท่านั้น การจัดประเภทครอบครัวในสังคมไทย 

จึงมีครอบครัวเพียงประเภทเดียวที่เป็นครอบครัวถูกต้องตามกฎหมาย นั่นคือ ครอบครัวที่ประกอบด้วยชำยหนึ่ง

หญิงหนึ่งที่จดทะเบียนสมรสกันตำมกฎหมำย นอกจากนี้ ด้วยความที่สังคมไทยเชื่อในหลักกายวิภาคศาสตร์ 

อย่างสนิทใจ ครอบครัวที่มักจะเป็นที่ยอมรับมากที่สุดตามบรรทัดฐานของสังคมไทย ย่อมหมายถึง “ครอบครัว”  

ตามกฎหมายที่มีบุตรอันเกิดจากการสมรสตามกฎหมายของชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เพราะนั่นหมายถึงผลลัพธ์ที่อวัยวะ 

เพศชายและอวัยวะเพศหญิงสามารถท�างานได้สมบูรณ์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์แล้ว 

“พี่อายุ 51 นันทาอายุ 45 อยู่กันมา 25 ปีแล้ว ... อยากรู้อะไรอีก (หัวเราะ) ... พี่เนี่ยมีแฟนผู้หญิง 

มาตลอด แต่นันทาเคยมีแฟนเป็นผู้ชายมาก่อน เขาคบกันนานเหมือนกัน เกือบแต่งงานด้วยมั๊ง  

รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ 155



แต่เขาก็ระหองระแหงกัน พี่เองตอนนั้นก็มีปัญหากับแฟน แต่ความที่เราท�างานที่เดียวกันไง  

แล้วต่างคนต่างมีปัญหากับแฟนด้วย มันก็... ไปๆ มาๆ มันก็ลงเอยกันเอง สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ 

ประมาณนั้น ... [ผู้เขียนถาม: ตั้งใจเลยไหมคะว่าจะอยู่เป็นคู่กันตลอดไป] ... พี่ว่าเราอยู่กันมาแล้วมัน

ใช่มาเรื่อยๆ มากกว่า ใช่ไหม ใครจะไปบังคับใครได้ คนเราก็มีสิทธิเลือกได้ทั้งนั้น มันฝืนใจที่แท้จริง

ของตัวเองไม่ได้หรอก มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ ใช่ก็คือใช่ เราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดส�าหรับเรานั่นแหละ  

ทุกคนเลย... พี่ว่าความลงตัวนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่” 

บทสัมภาษณ์ของ ค�าหล้า9 (อายุ 51 ปี) ข้างต้น ซึ่งคือหญิงรักหญิงคนหนึ่ง ท�าให้ผู้เขียนตั้งค�าถามกับ แนวคิด

เรื่องเพศ ของรัฐไทย ซึ่งราชการไทยได้ใช้ก�าหนดสถานภาพสมรสตามกฎหมายของคนในชาติมาโดยตลอด  

บทสัมภาษณ์ของค�าหล้าท�าให้ผู้เขียนมองเห็นภาพชีวิตของคนไทยจ�านวนนับไม่ถ้วนอย่างชัดเจนมากขึ้น เหล่านี้ 

เป็นภาพชีวิตปกติของผู้คนจ�านวนมากที่ผู้เขียนพบเจอตลอดชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน คนเหล่านี้มีทั้งคนที่ 

ผู้เขียนเคยพบเห็นแต่ไม่รู้จัก เคยได้ยินเรื่องราวแต่ไม่รู้จัก และรวมถึงผู้คนซึ่งผู้เขียนรู้จักดีในฐานะต่างๆ เมื่อผู้เขียน

ขอให้ค�าหล้าเล่าความเป็นมาของชีวิตคู่ของเขาให้ฟังอีก ค�าหล้าเล่าต่อแบบสบายๆ ด้วยสีหน้ามีความสุข และด้วย

ท่าทีมั่นใจในตนเองว่า

“ชีวิตคู่มันก็... พี่ก็ท�างานชุมชนนะ เป็นผู้ใหญ่บ้าน นันทาเขาก็ท�างานชุมชนเหมือนกัน มีโครงการ

เกี่ยวกับเยาวชนบ้าง สิ่งแวดล้อมบ้าง เมื่อก่อนเขาก็ท�าเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์ พี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 

ทุกวัน ไปไหนก็ไปด้วยกันมาด้วยกันยังงี้แหละ เมื่อก่อนพี่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เราไปไหนคนก็จะ

ถามว่านันทาไม่มาเหรอ ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านเขาก็เรียกเราพ่อหลวง เรียกนันทาว่าแม่หลวง 

เราก็รู้ว่านี่คือเขายอมรับว่าเราเป็นคู่กัน ... [ผู้เขียนถาม: คิดอยากจะมีลูกกันไหมคะ] ... นันทาเขา

อยากมีลูก พี่ยังไงก็ได้ แต่เราคิดเหมือนกันว่าถ้ามีก็เอาหลานมาเลี้ยงดีกว่านะ เป็นคนอื่นไปเลยนี่ 

ไม่เอา”

เสียงของผู้ใหญ่บ้านหญิงชัดเจนมั่นคง ประสบการณ์หลายปีในฐานะนักปกครองท�าให้ค�าหล้ามีบุคลิกความ

เป็นผู้น�าสูง เขาเป็นผู้ริเริ่มโครงการขยะหมู่บ้านให้แก่ลูกบ้านในความดูแลของตัวเอง รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะ 

หน้าบ้านตนเอง ให้ผู้ใหญ่ไม่เผาขยะและกิ่งไม้แห้ง ให้เยาวชนใส่ใจการรีไซเคิลด้วยเทคนิคการขายกระดาษและ 

ขวดใช้แล้วเป็นรายได้พิเศษ และให้ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน ค�าหล้าเป็น 

ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน นอกจากงานพัฒนาชุมชนหลายด้าน ชาวบ้านยังถามหาการปรากฏตัวและ

ความช่วยเหลือของค�าหล้า ไม่ว่าจะในงานศพ งานบวช งานแต่งงาน และอื่นๆ ตามประเพณีของหมู่บ้าน 

บ้านพักส่วนตัวของค�าหล้าและนันทาเป็นบ้านก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว อยู่อาศัยกันเพียง 2 คน ภายในตัวบ้าน

บางส่วนและรอบบ้านบางส่วนจัดเป็นสถานที่ท�างาน ชาวบ้านสามารถแวะมานั่งพูดคุยปรึกษาหารือได้ บางครั้งใช้

เป็นสถานที่ประชุมชาวบ้าน ในยามปกติค�าหล้าและนันทาใช้เป็นบริเวณรับประทานอาหาร และใช้ส�าหรับเป็นที่ตั้ง

ของราวตากผ้าเมื่อฝนตก เป็นที่จอดรถ และเป็นที่เก็บของ การด�าเนินชีวิต “สมรส” ของค�าหล้าและนันทาเป็นไป 

ดังเช่นชีวิตสมรสตามกฎหมายของ “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” โดยทั่วไป กล่าวคือประกอบไปด้วยการมีที่พักอาศัยอยู่

ร่วมกัน การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมกัน การที่ต่างฝ่ายต่างมีกิจวัตรประจ�าวันในส่วนของตนเองและ 
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ในส่วนที่ปฏิบัติร่วมกัน ตลอดจนถึงสิ่งที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับการมีชีวิตคู่ร่วมกัน นั่นคือการที่ทั้งค�าหล้าและนันทา 

มีความรักความผูกพันและความรับผิดชอบต่อชีวิตของกันและกันทุกวัน 

จากการสัมภาษณ์และการสังเกตของผู้เขียน ชีวิตคู่ของค�าหล้าและนันทา และตลอดจนถึงชีวิตคู่ของ คนเพศ

นอกขนบ ที่ผู้เขียนพบเห็นและรับรู้ในสังคมไทย ล้วนเป็นการด�าเนินชีวิตคู่ดังที่ค�าหล้ากล่าวไว้ว่า “ใครจะไปบังคับ

ใครได้ คนเราก็มีสิทธิเลือกได้ทั้งนั้น มันฝืนใจที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้หรอก ... เราต้องเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุดส�าหรับเรา

นั่นแหละ ทุกคนเลย ... พี่ว่าความลงตัวนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่” ค�ากล่าวตรงไปตรงมาที่ออกจากชีวิตจริงและ

ประสบการณ์ชีวิตคู่แบบ เพศนอกขนบ ตลอดเวลา 25 ปีของนักปกครองคนนี้ เป็นค�ากล่าวที่ผู้เขียนพบว่า สมควร

ถูกน�าไปเปรียบเทียบกับแนวคิดตามทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ที่ครอบง�ากรมการปกครองในปัจจุบัน 

การพิจารณาความจริงว่าคน เพศนอกขนบ ในสังคมไทยจัดการความรักและชีวิตคู่แบบ เพศนอกขนบ  

ของเขาอย่างไร ถือว่าเป็นการพิจารณาน�าเอา องค์ความรู้ของคนชายขอบ ไปเป็น บรรทัดฐาน ในการให้ความรู้ 

แก่สังคมได้ ดังนั้น แทนที่จะใช้แนวคิดตามทฤษฎีสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ รัฐไทยในฐานะผู้เบียดขับให้คน  

เพศนอกขนบ กลายเป็น คนชายขอบ สามารถเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้ แล้วเลือกใช้หลักการสิทธิมนุษยชนแทน อีกทั้ง 

ยังสามารถท�าให้ การปฏิบัติต่อคนเพศนอกขนบ เป็นไปเยี่ยงผู้มีสิทธิพลเมืองอย่างแท้จริง เฉกเช่นเดียวกับคนไทย 

“ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” ที่ เลือก จะมีความรัก และ/หรือ ชีวิตคู่กับคนเพศตรงกันข้าม

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคน เพศนอกขนบ ในสังคมไทยคือ เรื่อง กำรให้ควำมหมำย  

กับค�าว่าการอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยาของคน เพศนอกขนบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ด้วยกันภายใต้กฎหมายไทย

ที่ไม่ให้ความส�าคัญกับสถานภาพชีวิตคู่ของคน เพศนอกขนบ เลย ผู้เขียนพบว่าคน เพศนอกขนบ ในบริบทสังคม

วัฒนธรรมไทยจ�านวนมาก ไม่สนใจและไม่ให้ความส�าคัญ กับประเด็นทางกฎหมายดังกล่าว หลายคนให้ความเห็นว่า

ไม่มีความจ�าเป็นที่ทางการจะต้องรับรองการใช้ชีวิตคู่ของพวกเขา สาเหตุเป็นเพราะพวกเขาสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้

โดยไม่เดอืดร้อน สามารถท�ามาหากนิได้ตามปกต ิ พ่อแม่ญาตพิีน้่องยอมรบัชวีติคูแ่บบ เพศนอกขนบ หลายคนมองว่า 

การอนญุาตให้คนเพศเดยีวกนัสามารถสมรสกนัได้ตามกฎหมายไม่น่าจะท�าให้การด�าเนนิชวีติดขีึน้ไม่ว่าจะในแง่มมุใด 

การพูดคุยกับคน เพศนอกขนบ ในประเด็นกฎหมายนี้ ท�าให้ผู้เขียนหวนนึกถึงค�ากล่าวในสังคมไทยที่ว่า  

กินเรื่องใหญ่ ตายเรื่องกลาง ตารางเรื่องเล็ก ซึ่งบ่งบอกความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ยวกับชีวิต 

ประจ�าวันและข้อกฎหมายของประเทศ ว่าคนไทยมักจะด�าเนินชีวิตโดยคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเป็นเรื่องไกลตัว 

การท�ามาหากินทุกวันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่า แนวคิดตามบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยดังกล่าวนี้ถูกสะท้อนให้เห็น 

ในค�าสัมภาษณ์ของคน เพศนอกขนบ หลายคน ผู้เขียนพบว่าปัจจัยที่คู่รักเพศเดียวกันให้ความส�าคัญมากที่สุด 

ไม่ใช่ประเด็นกฎหมาย แต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการด�ารงชีวิตและ กำรใช้ชีวิตร่วมกัน 

“พ่อแม่พี่มาจากเมืองจีน เราเป็นลูกคนสุดท้อง พ่อแม่พี่น้องท�ามาหากินมีทรัพย์สินกันหมดนะ  

เราเป็นคุณหนูแทบจะไม่ต้องท�าอะไรเลย แต่พอมาอยู่กับคนนี้ [คู่ชีวิต] แรกทีเดียวก็ออกมาอยู่หอพัก

กับเขา แล้วก็ออกไปปลูกกระต๊อบอยู่กัน พี่เคยชวนเขาไปท�าธุรกิจกับทางโน้นนะ [บ้านพี่น้อง] เขาก็

บอกจะอยู่ที่นี่แหละ ทีนี้พอเราอยู่กับคนนี้นานเข้า รับจ้างรายวันไปเรื่อย คนนี้เขาก็ท�างานโรงงาน ... 

มันก็เหมือนดวงชะตามันเข้ากันดีแม้จะอยู่กระต๊อบนะ (หัวเราะ) ... จนในที่สุดพี่สาวคนโตก็เลยต้อง

มาช่วยดูที่ให้ เพราะพวกญาติพี่น้องจากกรุงเทพก็เริ่มถามหาว่าเราหายไปไหน จะพาญาติมาเยี่ยมเรา

ที่กระต๊อบก็คงไม่ได้ พี่สาวเขาก็เลยมาลงทุนตึกนี้ให้ เสร็จแล้วเราก็เริ่มเอาของมาขาย ตัวพี่เองเป็นคน

คิดว่าจะซื้ออะไรมาขาย ส่วนคนนี้เป็นคนออกไปซื้อของตามที่พี่จดให้ แล้วก็เอามาช่วยกันขายหน้า
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ร้าน เมื่อก่อนเวลาออกไปขายข้างนอก ก็ให้คนนี้เอาไปเดินขาย ได้เงินมาเท่าไหร่พี่เป็นคนเก็บหมด  

พี่จะเป็นคนบริหารทั้งรายรับรายจ่าย ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่สบาย ไม่มีหนี้สิน เราท�าด้วยกันมาอย่างนี้

เกือบ 20 ปีแล้ว ญาติพี่น้องก็ไม่ว่าอะไรแล้ว เขาคงคิดว่าเพราะเราสองคนดวงสมพงศ์กัน อยู่กันแล้ว

ท�ามาค้าขึ้น คนจีนก็จะมองแบบนี้”

ค�าว่า “ท�ามาค้าขึ้น” ในค�าบอกเล่าข้างต้นของ เจ๊กิม10 (อายุ 58 ปี) หมายถึงการเป็นเจ้าของร้านขายของช�า

ขนาดกลางในย่านชุมชน ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นหลังใหม่ แบ่งชั้นล่างสุดเป็นร้านค้า ชั้นลอยเป็นห้องเก็บของ 

ชั้นสองเป็นห้องอาหารและพักผ่อน และชั้นสามเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านทั้งสองคือ เจ๊กิมและคู่ชีวิตวัย 47 ปี 

ชื่อแตน นอกจากร้านขายของช�านี้แล้ว เจ๊กิมและแตนยังมีธุรกิจหอพักขนาดหกห้องรวม 2 แห่งและบ้านเช่า 

ขนาดเลก็อกี 3 หลงัด้วย คูร่กัเพศเดยีวกนัทัง้สองช่วยกนัเล่าให้ผูเ้ขยีนฟังว่า ต่างช่วยเหลอืกนัและกนัในการประกอบ

ธุรกิจครอบครัวทั้งหมดอย่างไร เจ๊กิมเล่าให้ฟังเป็นพิเศษว่าเมื่อประมาณกว่า 20 ปีที่แล้วที่ทั้งสองเริ่มคบหากัน  

แตนปฏิเสธการเข้าอยู่ร่วมกับครอบครัวเจ๊กิมที่มีฐานะมั่งคั่ง แตนเฝ้าแต่ฝันว่าจะมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยพยายาม

มาบอกเจ๊กมิเสมอว่าทีด่นิตรงนัน้สวย ปลกูบ้านอยูก่นับรเิวณนีน่้าจะด ี เจ๊กมิบอกว่า รบัรูว่้าได้เสมอว่า แตนมคีวามสขุ 

กับการมีบ้านและที่ดิน ธุรกิจหอพักและบ้านเช่าจึงเริ่มก่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อตอบสนองต่อ 

ความฝันของแตน ความลึกซึ้งในการด�ารงชีวิตคู่ดังกล่าว อันเป็นความลึกซึ้งที่คนสองคนผูกพันกันด้วยความรักและ

ความต้องการให้บุคคลอันเป็นที่รักมีความสุขสมหวังนั้น นับได้ว่าเป็นความลึกซึ้งแบบพิเศษที่เมื่อคนสองคนพบเจอ

ในกนัและกนัแล้ว ย่อมเป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืกฎเกณฑ์และบรรทดัฐานทางสงัคมใดๆ ในขณะทีเ่จ๊กมิพดูถงึแตนอย่างผกูพนั

ลึกซึ้งนั้น แตน11 เล่าให้ฟังว่า รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยในร้านของช�าให้แก่เจ๊กิมทั้งหมด 

“เราไม่อยากจ้างใครเพราะไม่ถูกใจเจ๊ เขาปากร้าย [หัวเราะร่าเริง] ... แต่จริงๆ นะ ... ไม่มีใครรู้ว่าเขา

เป็นคนจิตใจดีมาก ก็ต้องเป็นเรานั่นแหละดีที่สุด เพราะเรารู้ใจเขาที่สุด” 

แตนเล่าต่อว่า ยังรับหน้าที่อื่นๆ เช่น ส่งแก็สให้ลูกค้าตามบ้าน ขับรถไปตระเวนซื้อของเข้าร้าน จัดของ 

หน้าร้านยามเช้าและเก็บของเพื่อปิดร้านยามค�่า เมื่อถามว่าท�าไมแบ่งหน้าที่กันอย่างนี้ แตนตอบด้วยท่าทีจริงจังว่า

เจ๊กมิไม่ค่อยสบาย แตนต้องการท�างานทกุอย่างเพือ่เจ๊กมิจะได้ไม่ต้องลงแรงมากเกนิไป แตนอยากจะให้เจ๊กมิไม่เหนือ่ย

เกินไป จะได้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน 

ความหมายของ การใช้ชีวิตร่วมกัน และความหมายของค�าว่า ท�ามาค้าขึ้น ของเจ๊กิมและแตน เป็นสิ่งที่ 

นักวิชาการชื่อ Geertz กล่าวเสมอว่าเป็น สัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรม ซึ่ง Geertz บอกว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ 

ผูท้ีต้่องการศกึษาวฒันธรรมอืน่เกดิความเข้าใจผูค้นและวฒันธรรมนัน้อย่างลกึซึง้และแจ่มชดัมากขึน้ Geertz เชือ่ว่า 

“ชุดความรู้” ที่คนในวัฒนธรรมนั้นใช้สื่อความหมายระหว่างกัน หรือเรียกว่าเป็น ความรู้ของคนท้องถิ่น (Geertz, 

1983) ควรจะเป็น “เป้าหมาย” ของการศกึษาวฒันธรรม เพราะความเข้าใจใน “ชดุความรู”้ ทีค่นในวฒันธรรมนัน้ใช้  

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่คนในวัฒนธรรมเดียวกันถือปฏิบัติ จะส่งผลให้ผู้ศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมที่ผลิต  

“ชุดความรู้” นั้นได้เป็นอย่างดี 

10 สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
11 สัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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ส�าหรับผู้เขียนเอง การท�าความเข้าใจใน “ความหมาย” ของ การใช้ชีวิตร่วมกัน และความหมายของค�าว่า  

ท�ามาค้าขึ้น ตามแบบของเจ๊กิมและแตน ท�าให้ผู้เขียนเข้าใจวัฒนธรรมไทยส่วนที่ผลิตความคิดเรื่อง การใช้ชีวิต 

ร่วมกัน และ การท�ามาค้าขึ้น และเข้าใจว่า “ชุดความรู้” นี้ก�าหนดชีวิตของคนในสังคมวัฒนธรรมไทยที่เชื่อเช่นเดียว

กับเจ๊กิมและแตน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนรักต่างเพศหรือคน เพศนอกขนบ ในที่สุด ผู้เขียนจึงคลายความสงสัย

ไปบ้างว่าเหตุใดคนรักเพศเดียวกันในสังคมไทยจึงไม่ให้ความส�าคัญกับกฎหมายรับรองสถานภาพชีวิตคู่เท่าใดนัก  

แต่สนใจที่จะด�าเนินชีวิตคู่ไปตามวิถีที่แต่ละคนเชื่อมากกว่า ซึ่งแตกต่างจากชีวิตคน เพศนอกขนบ อีกหลายคน 

ทั่วประเทศไทยที่เกี่ยวพันกับกฎหมาย แต่เป็นเพราะสังคมวัฒนธรรมไทยไม่ให้ความส�าคัญต่อประเด็นกฎหมาย  

พวกเขาเหล่านั้นจึงทวงสิทธิพลเมืองที่ควรได้รับในฐานะคนไทย พวกเขาต้องการเรียกร้องให้รัฐไทยและราชการไทย

รับรองสถานภาพชีวิตคู่แบบ เพศนอกขนบ ของพวกเขา

4. คุณูปการของแนวคิดชายขอบต่อกระบวนการนโยบาย

การด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ความรัก และปรัชญาในการใช้ชีวิตคู่ของคน เพศนอกขนบ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ 

สังคมไทยเรียกว่าบุคคลเพศที่สาม คนเพศอื่น ชาวสีม่วง กะเทย ทอม เกย์ ชายรักชาย หญิงรักหญิง ล้วนแต่เป็นชีวิต  

ความรัก ความหวัง และปรัชญาที่ไม่แตกต่างไปจากคนซึ่งสังคมไทยจัดกลุ่มให้เป็น “ชายจริงหญิงแท้” 

ตราบใดที่ “ชายจริงหญิงแท้” มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น นับถือศาสนาต่างกัน มีความถนัด 

ในการประกอบอาชีพต่างกัน มีปรัชญาในการด�ารงชีวิตต่างกัน ตราบนั้นคน เพศนอกขนบ ก็มีความแตกต่างกันไป 

ในแต่ละบุคคลเช่นกัน ในเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความรักและการแต่งงาน ในขณะที่ “ชายจริงหญิงแท้” จ�านวนหนึ่ง

นิยมจดทะเบียนสมรสเพื่อประกาศความเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย “ชายจริงหญิงแท้” จ�านวนมากมายใน 

สังคมไทยอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาและมีบุตรหลานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเลย ฉันใดฉันนั้นส�าหรับคน  

เพศนอกขนบ ในขณะทีค่น เพศนอกขนบ หลายคูใ่นสงัคมไทยใช้ชวีติคูอ่ยูร่่วมกนัมาโดยไม่ต้องการเรยีกร้องสทิธด้ิาน

กฎหมายเลย อีกหลายคนนิยมจัดพิธีแต่งงานเพื่อให้คนรู้จักร่วมแสดงความยินดี และอีกหลายคนต้องการมากกว่า

การจดัพธิแีต่งงานตามประเพณนียิม เพราะเขาเหล่านัน้ต้องการให้รฐัรบัรองสถานภาพสมรสตามกฎหมาย เพือ่ปกป้อง

สิทธิประโยชน์ที่คู่สมรสพึงได้รับจากกันและกันตามกฎหมายการจดทะเบียนสมรส 

ความต้องการของคน เพศนอกขนบ ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเป็นความต้องการเฉกเช่น

เดยีวกนักบั “ชายจรงิหญงิแท้” ทีต้่องการจดทะเบยีนสมรส แต่พบว่ากรมการปกครองให้บรกิารจดทะเบยีนสมรส

เพียงเฉพาะคนไทยที่เป็น “ชายจริงหญิงแท้” โดยเป็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายจริง 1 คน หญิงแท้ 1 คน 

ส่วนชายชายหรือหญิงหญิงที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกัน กรมการปกครองไม่สามารถจดทะเบียนสมรสให้ได้ 

หากว่ากนัตามกรอบรฐัธรรมนญูไทยฉบบั พ.ศ. 2550 คนไทยทกุคนย่อมต้องได้รบัการปกป้องคุม้ครองจากรฐั 

และจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐเอง เช่น 

เลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ อาย ุความพกิาร เชือ้ชาต ิถิน่ก�าเนดิ ศาสนา นอกจากนี ้หากเมือ่มสีถานการณ์ทีค่นไทย

ถูกเลือกปฏิบัติ หรือถูกปฏิเสธสิทธิพลเมืองที่พึงได้รับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานราชการ 

ทุกสังกัด จะต้องท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิความเป็นพลเมืองของ 

คนไทยทุกคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกปฏิบัติในสถานการณ์นั้น ต้องท�าหน้าที่ขจัดปัดเป่า 

ปัญหาที่คนไทยถูกเลือกปฏิบัตินั้น เพื่อด�ารงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้คนไทยทุกคน 

มีสิทธิพลเมืองอย่างเท่าเทียมกัน
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การปฏิบัติแบบสองมาตรฐานของรัฐไทยที่ให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ “ชายจริงหญิงแท้” แต่ไม่ให้บริการ

ในลักษณะเดียวกันแก่ชายชายหรือหญิงหญิงย่อมเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งไม่ควรเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญ

ไทยที่เน้นย�้าสิทธิพลเมืองของคนไทยทุกคน เจ้าหน้าที่ปกครอง12 ซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนราษฎรคนหนึ่ง 

ให้ความเห็นต่อกรณีสองมาตรฐานดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ แต่ย�้าว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคล

“ความเห็นส่วนตัวคือยังไงก็ได้ พี่ไม่ได้ต่อต้านความรักแบบเพศที่สาม ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะไปต่อ

ต้าน เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไง แต่ถ้าจะมาขอจดทะเบียนสมรสตอนนี้ก็ท�าให้ไม่ได้ พี่เป็นเจ้าพนักงานก็

ต้องท�าตามที่ข้อกฎหมายก�าหนด เราจะท�าอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ไงคะ เราเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย 

จะแก้กฎหมายก็ไปแก้กัน คนปฏิบัติยังไงก็ได้อยู่แล้ว เราท�าตามที่เขาบัญญัติมา” 

กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสมรสคือประมวลกฎหมายแพ่ง ในกรณีการสมรสระหว่างบุคคล 

ที่มีเพศก�าเนิดเดียวกัน เช่น ชายชายหรือหญิงหญิงนั้น กฎหมายแพ่ง บรรพ 5 มาตรา 1459 ได้เปิดช่องทางไว้ว่า 

การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะ ท�ำตำมแบบที่

ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยแห่งประเทศนั้นก็ได้ โดยในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จะจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทย ให้พนกังานทตูหรอืกงสลุไทยเป็นผูร้บัจดทะเบยีน แต่เนือ่งจากผูเ้ขยีนไม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมายนกั  

จงึเข้าใจความของกฎหมายแพ่งดงักล่าวได้แต่เพยีงว่า หากคนไทยชายชายหรอืหญงิหญงิต้องการการรบัรองสถานภาพ

ชีวิตคู่ เขาเหล่านั้นสามารถเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ รัฐใดก็ตามที่รับรองชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกันได้ อย่างไร

ก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่ากฎหมายแพ่ง บรรพ 5 มาตรา 1459 เป็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ รอคอยการถูกน�ามาใช้ 

และรอคอยการถูกตีความตามเจตนาของกฎหมายอยู่นับแต่มีการบัญญัติเป็นต้นมา 

รัฐไทยควรท�าความเข้าใจว่า คน เพศนอกขนบ ในสังคมไทยมีความหลากหลายในความเป็นคนเฉกเช่นเดียว

กบั “ชายจรงิหญงิแท้” ไม่ใช่คน เพศนอกขนบ ทกุคนทกุคูท่ีต้่องการจดทะเบยีนสมรสและจดัพธิแีต่งงาน รฐัไทยไม่มี

ความจ�าเป็นต้องหวาดเกรงว่าหากก�าหนดให้คน เพศนอกขนบ จดทะเบยีนสมรสกนัได้ตามกฎหมาย คนเพศนอกขนบ

ทกุคนทกุคูจ่ะพากนัมาจดทะเบยีนกนัล้นหลาม เพราะคน เพศนอกขนบ ทีไ่ม่ต้องการจดทะเบยีนสมรสย่อมมจี�านวน

มากมายเช่นเดียวกันกับ “ชายจริงหญิงแท้” ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ต้องการจดทะเบียนสมรส รัฐไทย 

ไม่จ�าเป็นต้องหวาดเกรงว่าความเป็นชายความเป็นหญิงจะหมดไปจากสังคมไทย เพราะผู้หญิงอย่างป๋าหมายเป็น 

ผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อท�าหน้าที่ของ “ผู้ชาย” มาตลอดชีวิต เช่นเดียวกับผู้ชายอย่างประไพที่เกิดมาเพื่อท�าหน้าที่ของ  

“ผู้หญิง” มาโดยตลอดเช่นกัน 

รัฐไทยไม่จ�าเป็นต้องหวาดเกรงว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันจะท�าให้เกิดความวุ่นวายใน

สังคม ดังจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตคู่ของค�าหล้ากับนันทา เจ๊กิมกับแตน ตลอดจนคู่รักคู่ชีวิตจ�านวนมากมายในชุมชน

ต่างๆ ทั่วประเทศ บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ล้วนมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนในฐานะลูกสาวลูกชาย ก�านัน

ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าแม่ค้า แพทย์พยาบาล ครู ผู้น�าทางศาสนา พนักงานธนาคาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และอืน่ๆ บคุคลเหล่านีล้้วนมปีรชัญาในการด�าเนนิชวีติและการครองคูต่่างกนัไป ขึน้อยูก่บัการได้รบัการอบรมเลีย้งดู 

และถกูบ่มเพาะให้เป็นคนไทย ทีอ่าศยัอยูใ่นบรบิทสงัคมวฒันธรรมไทย รฐัไทยจงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องหวาดเกรงใดๆ 

เพราะคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือรักต่างเพศ ล้วนเป็นผลผลิตของการอบรมบ่มเพาะ 

12 สัมภาษณ์วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555
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ตามแบบสังคมวัฒนธรรมไทยทั้งสิ้น เพียงเพราะความแตกต่างในการเลือกที่จะรักคนเพศใด ไม่ใช่ปัจจัยที่จะท�าให้ 

คน เพศนอกขนบ แตกต่างไปจากคนไทยที่เป็น “ชายจริงหญิงแท้” รัฐไทยควรมีความตระหนักในข้อเท็จจริงส่วนนี้

สรุปแล้วความต้องการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องของคนเพศเดียวกัน แต่เป็นเรื่องของ

คนทีต้่องการจะจดทะเบยีนสมรสเพือ่ปกป้องสทิธปิระโยชน์ตามกฎหมายของตนเองและคูส่มรส ไม่ว่าจะเป็นชายชาย 

หญิงหญิง หรือชายหญิง ต่างมีจุดประสงค์ชุดเดียวกันในการจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น รัฐไทยจึงควรเปลี่ยนมุมมอง 

ในการอนุญาต/ไม่อนุญาตให้คนไทยจดทะเบียนสมรส รัฐไทยควรมองตามความต้องการของ คนไทยผู้ซึ่งต้องการ 

จดทะเบียนสมรส ไม่ใช่มองแยกว่าเป็นชายชาย หญิงหญิง หรือชายหญิง เพราะเพศใดไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือ  

เพศใดก็ตามที่ต้องการจดทะเบียนสมรส หากเป็นคนไทยก็ควรจะได้รับสิทธิพลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน

เหมือนกันทุกคน มิใช่หรือ

5. สรุปความ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยแผนกงานวชิาการและระบบทะเบยีนราษฎร ฝ่ายระบบการทะเบยีน

ราษฎร ส่วนการทะเบียนราษฎร ส�านักบริหารการทะเบียน ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับประชาชนเกี่ยวกับการ 

จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แล้วเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังที่ผู้เขียนได้คัดลอกมา  

(กรอบซ้าย) เป็นแนวปฏิบัติที่ ไม่ได้ระบุว่าการจดทะเบียนสมรสจะ

ต้องเป็นการจดทะเบียนกันระหว่างบุคคลสองคน คนหนึ่งเป็นเพศ

ชายโดยก�าเนดิ และอกีคนหนึง่เป็นเพศหญงิโดยก�าเนดิ เนือ้หาในค�า

ประกาศแนวปฏบิตัใินเวบ็ไซต์ดงักล่าว (ส่วนทีไ่ม่ได้คดัลอกมา) บอก

ต่ออีกว่าการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายของรัฐไทยท�าได้ 

ไม่ยาก คูส่มรสสามารถจดทะเบยีนสมรสกนัทีส่�านกัทะเบยีนไหนกไ็ด้ 

ไม่มค่ีาธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนสมรส เมือ่จดทะเบยีนสมรสแล้ว

คู ่สมรสสามารถเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือเลือกใช้

นามสกุลเดิมของตนก็ได้ ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2548 มาตรา 12 คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หรือตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน โดยจะ

กระท�าเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ หรือจะตกลง

เปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

ส่วนฝ่ายหญงิกส็ามารถเลอืกใช้ค�าน�าหน้าว่านางหรอืนางสาว

ก็ได้ ตามพระราชบัญญัติค�าน�าหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มาตรา 5 

หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้ค�าน�าหน้านามว่านางหรือ

นางสาวได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตาม

กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรส อย่างไรก็ตาม ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว หมวด 2 เงื่อนไขแห่ง

การสมรส มาตรา 1458 ระบุว่าการสมรสจะท�าได้ต่อเมื่อ ชายหญิง

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

๑. จะต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๗ ปีบริบูรณ์ 

และต้องน�าบดิา มารดา หรอืผูป้กครองมา

ให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต�า่กว่า 

๑๗ ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้

ท�าการสมรสได้ ส่วนผู ้ที่มีอายุ ๒๐ ปี 

บริบูรณ์ขึ้นไป สามารถด�าเนินการได้ด้วย

ตนเอง

๒. ไม่เป็นคนวกิลจรติ หรอืไร้ความสามารถ

๓. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม

แม้แต่บิดามารดา

๔. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

๕. ผู ้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตร

บุญธรรมไม่ได้

๖. หญงิหม้ายจะสมรสใหม่ เมือ่การสมรส

ครัง้ก่อนได้สิน้สดุไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๑๐ 

วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 

สมรสกับคู่สมรสเดิม มีใบรับรองแพทย์ว่า

ไม่ได้ตั้งครรภ์ ศาลมีค�าสั่งให้สมรสได้ 

๗. ชายหญงิทีม่อีายไุม่ครบ ๑๗ ปีบรบิรูณ์ 

ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้
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ยินยอมเป็นสามีภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้ 

นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย

ในความเข้าใจของนักการปกครอง นายทะเบียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ค�าว่า “ความเป็นสามีภริยากัน” 

ของชายหญิง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว มาตรา 1458 เกี่ยวกับการจดทะเบียน

สมรส ย่อมหมายถึง การที่ชายโดยก�าเนิดหนึ่งคนในฐานะเป็นสามี กับ หญิงโดยก�าเนิดหนึ่งคนในฐานะภริยา  

อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ (อรรณพ, 2547:14) และความเข้าใจโดยปราศจากข้อสงสัยนี้คือที่มาของ “ค�าประกาศ”  

ที่ ไม่ระบุ ว่าทะเบียนสมรสต้องเป็นการจดทะเบียนระหว่างชายหญิงตามภาษากฎหมายที่แท้จริง จึงแปลความได้ว่า 

แนวคิดพื้นฐานที่ฝังแน่นและหยั่งรากลึกในกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสที่รัฐไทยเลือกใช้ และอบรม 

ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองของรฐั ตลอดจนประชาชนคนไทยรบัรูแ้ละรบัเป็นแนวปฏบิตั ิเป็นแนวคดิทีเ่ชือ่มัน่ว่ามนษุย์ 

มี 2 เพศคือ “เพศชาย” และ “เพศหญิง” ครั้นหากมนุษย์ 2 คนจะอยู่ร่วมกันเป็นคู่สามีภรรยา การอยู่ร่วมกัน  

(ตามกฎหมาย) นั้นจะต้องเป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ “เพศชาย” กับ มนุษย์ “เพศหญิง” เท่านั้น 

ความเชื่อมั่นนี้ท�าให้การประกาศ “คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส” ของกรมการปกครอง ไม่ระบุเพศ 

ของคู่สมรสไว้ในภาษาที่ใช้ในการประกาศเลย เพราะกรมการปกครองได้สันนิษฐานแกมสรุปไปแล้วว่าคนไทย 

ที่ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกันย่อมเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งเท่านั้น พูดง่ายๆ คือเพราะรัฐไทยเชื่อมั่นอย่างสนิทใจ 

ว่าในสังคมไทยแห่งนี้ คงไม่มีใครคิด “พิสดาร” อยากจะลุกขึ้นมาจดทะเบียนสมรสอยู่ร่วมกันเป็น “สามีภริยา”  

กับคนเพศเดียวกันนั่นเอง 

แนวคดิเรือ่งเพศของรฐัไทยและเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่ชือ่ว่าการแต่งงานเป็นเรือ่งของ “ชาย” หนึง่คน กบั “หญงิ” 

หนึ่งคนเป็นวิธีการที่รัฐชาติไทยใช้ในการจัดระเบียบครอบครัวของคนไทย ซึ่งที่จริงแล้วควรตั้งค�าถามว่าเป็น 

การจัดระเบียบที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

สทิธพิลเมอืงของคนไทยทกุคนทีจ่ะต้องได้รบัการปกป้องคุม้ครอง ตวัอย่างเช่น เมือ่ชายต้องการจดทะเบยีนสมรสกบั

ชาย หรือหญิงต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิง ในกรณีที่มีความต้องการการได้รับการคุ้มครองสิทธิเช่นนี้ บุคคล 

รักเพศเดียวกันที่ต้องการจดทะเบียนสมรสรับรองสถานภาพชีวิตคู่ย่อมสมควรจะได้รับสิทธิความเป็นพลเมือง  

เฉกเช่นเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับเพศตรงกันข้ามด้วยเช่นกัน 

ผูเ้ขยีนเชือ่ว่า มคีนไทยจ�านวนไม่น้อยทีไ่ม่ได้ใช้หรอืไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบยีนสมรส มคีนไทย

ชายหญิงหลายคู่ที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียน เช่นเดียวกับที่มีคนไทยชายชาย และหญิงหญิง 

ที่อยู่กินกันฉันท์ “สามีภริยา” โดยไม่ได้ต้องการให้รัฐรับรองสถานภาพชีวิตคู่ แต่ความต่างคือรัฐไทยมองว่าคู่ชีวิต 

ต่างเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ส่วนคู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น มุมมองที่เบียดขับให้คนไทยกลายเป็น 

คนชายขอบเนื่องจากเพศสภาพและวิถีทางเพศ ของพวกเขา 

รัฐไทยใช้เกณฑ์ใดวัดควำมเป็นธรรมชำติในเรื่องเพศของมนุษย์ ธรรมชำติที่มนุษย์เกิดมำย่อมมี 

ควำมรักต่อกัน ไม่ว่ำจะมีเพศสภำพเพศวิถีใด หรือธรรมชำติที่จะต้องจัดกำรให้ควำมรักของมนุษย์อยู่ในกรอบ  

อะไรกันแน่ คือสิ่งที่รัฐไทยมองว่ำเป็น “เรื่องธรรมชำติ” เกี่ยวกับเพศของมนุษย์

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย162
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ส่วนที่  3
ความเป็นชายขอบ 

กับ

การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ





สตรีผู้พิการ 

และการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์

Women with Disability and  

Access to Reproductive Health Services

อมรา สุนทรธาดา1 และอักษราภัค หลักทอง2

Amara Soonthorndhada, and Aksarapak Lucktong

บทคัดย่อ

บทความเสนอการสงัเคราะห์จากกรณศีกึษาสตรคีนพกิาร รวม 5 กรณ ีด้วยวธิสีมัภาษณ์ระดบัลกึ เพือ่ศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อ
สิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ประเด็นที่พบในการศึกษาคือ สตรีคนพิการมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการอนามัย
เจริญพันธุ์ เนื่องจากความหลากหลายและระดับของความพิการ สถานบริการภาครัฐมีบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ เช่น  
ล่ามภาษามือ อุปกรณ์และข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมตามความต้องการ ช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย  
ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสตรีคนพิการ พ่อแม่ หรือผู้ดูแลใกล้ชิด มีทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้ามส�าหรับคนพิการ มีผลต่อ 
วิถีชีวิตเรื่องการเรียนรู้ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ แม้ว่าสตรีคนพิการไม่คิดว่าความพิการเป็นข้อจ�ากัดหรือท�าให้ตนอยู่ในสภาวะชายขอบ
ของสังคม 

ค�าส�าคัญ: ความพิการ, สภาวะชายขอบ, สิทธิการเข้าถึงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์

Abstract

Five cases studies of women with disabilities and their access to reproductive health services are explored in 
this article. Challenges encountered by these women include seeking information and services based on different 
levels of disabilities and needs as well as inadequate equipment as services provided at the public sector, including 
interpreters for women with hearing problems. Attitudes towards disabled women are found to obstruct proper  
interpersonal communication between health personnel and the disabled. Parents or caregivers are reluctant to 
accept the needs of reproductive health education for the disabled as long as their sexual life is socially intolerable. 
The disabled do not consider themselves as a marginalised people. 

Keywords: disability, marginalisation, reproductive health access

1 รองศาสตราจารย์ ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



1. นำาเรื่อง 

สิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีคนพิการ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงความส�าคัญและได้รับ 

ความสนใจกว้างขวางขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเกี่ยวโยงกับพหุปัจจัยว่าด้วยค่านิยมและบรรทัดฐานทางสังคม วัฒนธรรม 

สิทธิทางเพศ สิทธิในการเลือกมีชีวิตครอบครัว สิทธิในการตัดสินใจมีบุตร และสิทธิในการรับบริการสุขภาพและ 

การคุ้มครองป้องกันต่างๆ ที่ถูกละเลยจากครอบครัวและสังคม เมื่อคนพิการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านสรีระ อารมณ์ และความต้องการทางเพศตามธรรมชาตเิช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป การขาดโอกาสทางการศึกษา 

และการเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศศึกษา มีผลต่อการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง 

ในข้อเทจ็จรงินัน้ สตรคีนพกิารจ�านวนมากขาดผูด้แูล ต้องใช้ชวีติทีม่คีวามเสีย่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่สตรี

คนพิการทางสติปัญญา หรือกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ  

ขณะทีร่ะดบัความพกิารทีเ่ป็นอยูก่เ็ป็นอปุสรรคทีส่�าคญัในการป้องกนัตนเอง หรอืการเรยีนรูว่้าการกระท�าในรปูแบบใด 

เป็นการกระท�าไม่พึงประสงค์ และจะขอความช่วยเหลือเพื่อป้องกันตนเองอย่างไร ดังข้อมูลจากส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติที่รายงานว่า ในปี 2552 มีคดีล่วงละเมิดทางเพศ 4,642 ราย โดยในจ�านวนนี้รวมสตรีคนพิการอยู่ด้วย  

(เพ็ญจันทร์, 2552) 

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการบริการสาธารณสุขอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพ และครอบคลุมประชากร 

เป้าหมาย แต่ยังมีข้อจ�ากัดส�าหรับสตรีคนพิการเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไป เช่น ระบบบริการด้านการวางแผน

ครอบครัว ยังมีข้อจ�ากัดในการพัฒนาเพื่อรองรับความต้องการของคนพิการ ด้านข้อมูล จ�านวนบุคลากรสาธารณสุข

ที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านส�าหรับการให้ค�าปรึกษา และการผลักดันนโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพคนพิการ 

(เสาวลักษณ์, 2555)

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอข้อมลูทีส่งัเคราะห์จากกรณศีกึษาสตรคีนพกิาร จ�านวน 5 กรณ ีถงึปัจจยั

ต่างๆ ที่มีผลต่อสิทธิการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ และน�าเสนอประเด็นว่าด้วยอัตลักษณ์ เพศวิถี และ 

ความพิการ ที่ส่งผ่านถึงการควบคุมเชิงสังคมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีคนพิการ และผลักดันให้สตรีพิการ 

กลายเป็นคนชายขอบในที่สุด

2. สถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ส�ารวจคนพิการเมื่อปี 2550 พบว่า มีคนพิการจ�านวน 1,871,860 คน หรือร้อยละ 

2.9 ของประชากรทั้งหมด จ�านวน 65,566,359 คน โดยเพศหญิงมีสัดส่วนที่สูงกว่าเพศชายเล็กน้อย คือ ร้อยละ 3.0 

และร้อยละ 2.7 ตามล�าดับ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ส�าหรับการจดทะเบียนคนพิการนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 

ปี 2537 ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง 

การจดทะเบียนคนพิการเป็นการออกบัตรประจ�าตัวคนพิการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ คนพิการมีบัตรประจ�าตัวคนพิการแล้วจ�านวน จ�านวน 1,112,543 ราย  

(ณ เดอืน กรกฎาคม 2554) เป็นชายจ�านวน 614,207 ราย หญงิ จ�านวน 498,327 ราย (ส�านกังานส่งเสรมิและพฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการ, 2554) 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 เล่ม 124 ตอนที่ 61 ก ระบุ 

ไว้ว่า “คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม 

ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม  

สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจ�าเป็นเป็นพิเศษ 

ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 

ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศก�าหนด และตามประกาศกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เรือ่งประเภทและหลกัเกณฑ์

ความพิการ ก�าหนดประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท ได้แก่ (1) ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด และตาเห็น

เลือนราง (2) ความพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึงและทางสื่อความหมาย (3) ความพิการ

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก (5) ความพิการทาง 

สติปัญญา (6) ความพิการทางการเรียนรู้3

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ (disabled people) ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2517 - 2552 นั้นแบ่งได้  

5 ประเด็นหลัก ได้แก่ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สถาปัตยกรรม/ที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคนพิการ การศึกษา

เรียนรู้ของคนพิการ ชีวิตทางสังคมของคนพิการ และมุมมองของสังคมและบุคคลภายนอกต่อคนพิการ (อนรรฆ, 

2553ก) โดยแต่ละประเด็นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของสังคม นโยบายและกฎหมายของภาครัฐต่อ 

คนพิการในมุมมองเพื่อการสงเคราะห์ไปสู่การให้คุณค่าและมองเห็นศักยภาพของคนพิการที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับ

สังคมทั่วไปได้ เช่น ระบบการศึกษาของคนพิการที่เปลี่ยนจุดเน้นจากการศึกษาพิเศษสู่การจัดการเรียนร่วมของ 

คนพิการมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติ การศึกษาในประเด็นของสถาปัตยกรรมการ

ออกแบบที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบบริการสาธารณูปโภคที่เหมาะสมส�าหรับคนพิการให้เป็น

สากลมากขึ้นที่คนทั่วไปและคนพิการสามารถอยู่ร่วมกันได้ หรือการให้ความส�าคัญกับการศึกษาชีวิตทางสังคมของ

คนพิการ การปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติระหว่างรัฐกับคนพิการ สังคมกับคนพิการ และคนพิการกับคนพิการ 

เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรมในการด�ารงชีวิต (อนรรฆ, 2553ข) 

3. แนวคิดสัญลักษณ์นิยมในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยความพิการ 

และการเป็นชายขอบ

สังคมกระแสหลักนิยามคนพิการให้มีสถานะแตกต่างจากคนปกติ ส่วนหนึ่งของแนวคิดเช่นว่านี้ได้อิทธิพล 

จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มองค�าว่า “ความพิการ” โดยให้ความส�าคัญกับการรักษา การฟื้นฟู

สมรรถภาพ เพราะมีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการด�ารงชีพ การเน้นเรื่อง

สถานะทีแ่ตกต่างระหว่างความปกตกิบัความพกิารจงึน�าไปสูค่วามเชือ่ ทศันคต ิและการปฏบิตัทิีเ่ป็นกระแสหลกัของ

สงัคมต่อคนพกิาร ในฐานะของประชากรกลุม่ย่อยทีเ่ป็นภาระของสงัคม ท�าให้รฐัต้องมรีะบบสวสัดกิารสงัคมเพือ่ดแูล

3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เล่ม126 ตอนพิเศษ 77ง 
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คนพกิาร ดงันัน้ การตตีราคนพกิารว่าแตกต่างจากคนปกตจิงึเกดิจากมมุมองของคนปกตทิีเ่ป็นคนส่วนใหญ่ของสงัคม 

(Finkelstein,1980; Sapey, 2001) ท�าให้คนพิการถูกแยกออกไปจากสังคมกระแสหลัก (social exclusion)  

ถูกจ�ากัดบทบาททางสังคม และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อการด�ารงชีวิตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับคนปกติ  

เช่น การมีงานท�า การศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข (Sapey, 2001; Morris, 1993; Macfarlane, 1996;  

อุบลพันธ์ และเพ็ญจันทร์, ม.ป.ป.) 

การศกึษาของ Finkelstein และ Sapey ให้ความส�าคญักบัอทิธพิลของแนวคดิวทิยาศาสตร์การแพทย์ทีก่�าหนด

ความหมายคนพิการว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา ไร้สมรรถภาพในการท�างาน ต้องได้รับการบ�าบัดหรือมี 

การดูแลเป็นพิเศษ การให้คุณค่าคนพิการในบริบททางการแพทย์ เน้นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเพื่อการรักษา 

หรือฟื้นฟูคนพิการ เช่น การประดิษฐ์อวัยวะเทียม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริมการเรียนรู้ หรือการศึกษา 

ด้านพันธุกรรมเพื่อป้องกันการให้ก�าเนิดทารกพิการ ส่งอิทธิพลต่อสังคมกระแสหลักที่แยก “ความปกติ” และ  

“ความไม่ปกต”ิ ของคนในสงัคม มผีลให้คนพกิารถกูก�าหนดให้มสีถานะเป็นกลุม่วฒันธรรมย่อย (Finkelstein, 1980; 

Sapey, 2001)

ในช่วงต้นทศวรรษ 1960 นกัสงัคมศาสตร์การแพทย์ให้ความส�าคญักบัแนวคดิและทฤษฎว่ีาด้วยบทบาทผูป่้วย 

(Sick Role) ทีพ่ฒันาโดย Talcott Parsons เพือ่อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างบรรทดัฐานทางสงัคมต่อผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะ

การเจ็บป่วย ในด้านสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางสังคมในระดับปัจเจก (Segall, 1976) กล่าวคือ ผู้ป่วย

คือผู้ที่ได้รับการยกเว้นบทบาทปกติทางสังคมชั่วคราว เช่น ไม่ต้องไปท�างาน หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจ�า

วัน ได้รับสิทธิอย่างสมบูรณ์ด้านการรักษาพยาบาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และเงื่อนไขทางสังคมในฐานะผู้ป่วย

คือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการให้ความร่วมมือในกระบวนการรักษาพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม  

ดังนั้น การได้รับสิทธิพิเศษในฐานะผู้ป่วยหรืออยู่ในภาวะการเจ็บป่วย เช่น สิทธิการลาป่วย การรับสวัสดิการต่างๆ 

จึงถูกก�าหนดจากสภาวะด้านร่างกาย บทบาทของผู้ป่วยคือการปฏิบัติตนตามวิธีการของแพทย์เพื่อที่ผู้ป่วยจะกลับสู่

สภาวะความเป็นปกติ (normalisation) ให้เร็วที่สุด และมีสถานะเป็นคนปกติในสังคม 

แนวคิดดังกล่าวถูกน�ามาสังเคราะห์อีกครั้งโดยนักสังคมศาสตร์ในยุค 1980 เป็นต้นมา ที่ต้องการเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ภาวะการเจ็บป่วยและบทบาทผู้ป่วยหลายประเภท รวมถึงคนพิการว่ามีสถานะเป็นผู้ป่วยหรือไม่  

มีทางเลือกในการด�ารงบทบาทของตนเองและไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพิงผู้อื่นเสมอไป มีอิสระจากการถูกตีตราจากสภาวะ

การเจ็บป่วย (Varul, 2010)

การที่สังคมก�าหนดความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้กับคนพิการ เป็นกระบวนการส�าคัญในการสร้างภาวะ 

ความเป็นชายชอบส�าหรบัคนพกิาร ถ้าเปรยีบเทยีบกบัการทีส่งัคมให้ความหมายเชงิสญัลกัษณ์ผูป่้วยโรคเอดส์ว่าเป็น 

“ความผดิปกต”ิ หรอื “ไม่พงึประสงค์” ท�าให้ผูป่้วยเอดส์ถกูสงัคมรงัเกยีจเพิม่เป็นหลายเท่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป่้วย

อื่นๆ กลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจและสังคมปฏิเสธไม่ยอมรับ เพราะสังคมเป็นผู้ก�าหนดนิยามความเป็นตัวตนให้กับ

ผู้ป่วยเอดส์ (พิศิษฎ์, 2546) การให้ความหมายลักษณะนี้ไม่เแตกต่างจากการที่คนพิการถูกสังคมให้ความหมาย  

การให้ความหมายมนุษย์หรือสมาชิกของสังคมว่าเป็นคน “ปกติ” หรือ “ผิดปกติ” ส่งผลโดยตรงต่อครอบครัวว่าจะ

เปิดใจยอมรับได้มากน้อยเพียงไร มีวิธีการปฏิบัติอย่างไรกับสมาชิกครอบครัวที่สังคมให้นิยามว่าเป็นคนพิการ

นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ความส�าคัญกับการท�าความเข้าใจความเป็นชายขอบของกลุ่มคนในสังคม 

ว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากการให้ความหมายจากสังคม หรือนัยหนึ่งคืออ�านาจศูนย์กลาง  

ความเป็นชายขอบหรือถูกท�าให้เป็นชายขอบเป็นเรื่องของอ�านาจศูนย์กลาง ท�าให้คนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนจนเมือง 
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กลุม่ชาติพันธุ ์คนเรร่อ่น คนตดิยา คนพิการ ไมม่ตีัวตนไรค้ณุค่า เปน็ภาระของสังคมหรอืเป็นกลุม่คนที่ไม่พงึประสงค์ 

(ปิ่นแก้ว, 2546) 

การเป็นคนชายขอบอาจเป็นการยอมรับหรือเป็นสามัญส�านึกที่รับรู้และเข้าใจได้ในสังคม ผู้ที่อยู่ชายขอบ 

อาจยอมรับสภาพเกี่ยวกับความเป็นตัวตน หรือต่อต้านในเวลาเดียวกันได้เช่นกัน (ปริตตา, 2545) ความเป็น 

คนชายขอบ โดยเฉพาะสตรีเป็นผลผลิตของความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม ที่มีการแข่งขันในระบบการผลิต

ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่ผลักกลุ่มผู้อ่อนแอ ไร้ความสามารถ เป็นภาระของสังคม  

ไม่สามารถแข่งขันกับคนปกติได้ เกิดวัฒนธรรมย่อยในสังคม การแบ่งแยกเช่นนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่เป็นคนปกติ 

มีค่าเหนือกว่าคนไม่ปกติ (นฤพนธ์, 2545) 

การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ในกลุ่มโพสต์โมเดิร์น (postmodernism) สนใจกลุ่มคนที่เรียกว่า คนที่ถูก 

กดทบัไว้ เช่น ผูห้ญงิ กลุม่รกัร่วมเพศ คนพกิาร ชาวไร่ชาวนา ซึง่เป็นกลุม่คนทีม่กัถกูเบยีดขบัออกจากสงัคมในบรบิท

ต่างๆ กัน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สุริชัย, 2550)

4. บรรทัดฐานว่าด้วยเพศวิถีและความพิการ

เพศวถิ ี(sexuality) เป็นเรือ่งทีบ่รรทดัฐานทางสงัคมก�าหนดให้เป็นพฤตกิรรมระดบัปัจเจกทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบ

คุณค่า วัฒนธรรม ศีลธรรมของสังคม ในมิติต่างๆ เช่น อารมณ์ ความปรารถนา ความสัมพันธ์ ความดึงดูดทางเพศ 

เพศสมัพนัธ์ การให้ความหมายและแสดงตวัตนทางเพศ รสนยิมทางเพศ พฤตกิรรม การประพฤตปิฏบิตั ิกริยิามารยาท

ที่เกี่ยวกับเพศ รวมทั้งคู่ความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งกฤตยาได้ให้ความหมายของเพศวิถี (sexuality) ว่า หมายถึง  

“วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและ 

การแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ และกามกิจ” (กฤตยา, 2554: 44)

เพศวิถีในมิติและรูปแบบต่างๆ ถูกให้ความหมายว่า “ปกติ” หรือ “ผิดปกติ” “เหมาะสม” หรือ  

“ไม่เหมาะสม” แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม วัฒนธรรม ชนชั้น ชาติพันธุ์ และยังเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  

นอกจากนี ้เพศวถิยีงัถกูแบ่งเป็นเพศวถิกีระแสหลกัและเพศวถิกีระแสรอง โดยเพศวถิกีระแสหลกัจะถอืเป็นมาตรฐาน

ของสงัคมทีผู่ค้นต้องปฏบิตัติาม โดยทัว่ไปแล้ว สงัคมจะมกีารสร้างบรรทดัฐานชดุหนึง่ทีย่อมรบั หรอืให้ความชอบธรรม 

กับเพศวิถีที่ก�าหนดขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นเพศวิถีกระแสหลักที่สังคมคาดหวังให้ผู้คน “ควร” ปฏิบัติตาม จึงจะได้รับ 

การนยิามว่าเป็น “คนปกต”ิ ของสงัคม องค์ประกอบของเพศวถิกีระแสหลกัส่งผลต่อการมองเรือ่งเพศของคนในสงัคม

ว่าอะไรคือความปกติ - ความเบี่ยงเบน (ชลิดาภรณ์, 2551) 

ประวัติศาสตร์เพศวิถีในสังคมไทย เริ่มต้นการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  

โดยเฉพาะนโยบายสาธารณสขุ เช่น อนามยัเจรญิพนัธุ ์การระบาดของเอชไอว/ีเอดส์ รวมทัง้การหาทางแก้ไขพฤตกิรรม

ทางเพศนอกกระแสหลกั ทัง้ทีเ่ป็นความสมัพนัธ์ต่างเพศหรอืเพศเดยีวกนั มคีวามเคลือ่นไหวเรือ่งสทิธทิางเพศมากขึน้ 

เกิดประเด็นเพศวิถีที่ทับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิง เช่น สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การท�าแท้ง 

อย่างปลอดภยั ภยัคกุคามทางเพศต่อผูห้ญงิ สทิธกิารท�างานของหญงิบรกิาร และการให้ความรูเ้พศศกึษากบัเยาวชน 

รวมทั้งเพศวิถีนอกกระแสหลักที่มีวิถีปฏิบัติหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย (วราภรณ์, 2551) 
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การศึกษาเพศวิถีได้ขยายวงกว้างมากขึ้นในหลากหลายมิติและขยายผลมากขึ้นในกลุ่มคนชายขอบที่อยู่ 

นอกกรอบการตีตราของสังคม เช่น กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน กลุ่มหญิงบริการ กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มที่มี 

เพศสัมพันธ์ก่อนสมรส กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส รวมทั้งเริ่มมีงานศึกษาเกี่ยวกับเพศวิถีในกลุ่มผู้สูงอายุ  

ส�าหรับงานวิจัยเรื่องเพศวิถีในกลุ่มคนพิการและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ยังคงเป็นภาพที่ขาดหายไปจากวงวิชาการ 

ของสังคมไทย 

5. วิธีการศึกษาและข้อค้นพบ

การวิจัยเกี่ยวกับคนพิการมีข ้อจ�ากัดในการเข้าถึงประชากรกลุ ่มเป้าหมาย เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี 

ความละเอียดอ่อน รวมถึงอุปสรรคในการสื่อสาร จึงเป็นข้อจ�ากัดระดับหนึ่งของการศึกษาในครั้งนี้ที่จะเข้าถึงกลุ่ม 

เป้าหมายให้ครบตามค�านิยามคนพิการ ดังนั้น แหล่งข้อมูลที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์จึงเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจาก 

กรณีศึกษาสตรีคนพิการจ�านวน 5 ราย ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มีสถานภาพโสดหรือสมรส อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การให้ข้อมลูเป็นความสมคัรใจของผูใ้ห้ข้อมลู และไม่มกีารระบตุวับคุคลเมือ่น�าข้อมลูมาวเิคราะห์ ในกรณทีีก่รณศีกึษา

มคีวามพกิารทางได้ยนิหรอืสือ่ความหมาย หรอืความพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรม หรอืออทสิตกิ ผูว้จิยัได้ขอสมัภาษณ์ 

ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลใกล้ชิด และการสัมภาษณ์ผ่านล่ามภาษามือ 

กรณีศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. สตรีที่มีความพิการทางการเห็น จ�านวน 1 ราย

2. สตรีที่มีความพิการทางการได้ยิน จ�านวน 1 ราย ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผ่านล่ามภาษามือ

3. สตรีที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จ�านวน 2 ราย

4. สตรทีีม่คีวามพกิารทางจติใจหรอืพฤตกิรรมหรอืออทสิตกิ จ�านวน 1 ราย ซึง่ผูว้จิยัได้สมัภาษณ์ผูป้กครอง

5.1 ความต้องการและการเข้าถึงข้อมูล

ข้อมูลจากกรณีศึกษาพบว่า การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเรียนรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ในคนพิการเป็นเรื่องที่ 

ซับซ้อน โดยเฉพาะการยอมรับจากพ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิด เพราะมีทัศนคติว่าไม่ใช่เรื่องที่จะพูดคุยได้อย่างตรงไป

ตรงมาหรือมีความจ�าเป็น แม้แต่การคิดวิธีการเพื่อการเรียนการสอนก็นับว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน อิทธิพลของ

ครอบครัวในบางกรณีเป็นปราการส�าคัญที่ปิดกั้นการเรียนรู้ในเรื่องสรีระ ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง การมี 

เพศสัมพันธ์ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะสตรีคนพิการวัยรุ่น ที่ขาดการให้

ความรู้หรือข้อมูลที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ สามารถแยกแยะได้ว่าการปฏิบัติจากผู้อื่นต่อตนเอง เช่น การสัมผัส  

การใช้ค�าพูด มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร รวมถึงการท�าความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ 

เป็นต้น 

อุปสรรคที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์อย่างรอบด้าน เนื่องจากปัญหา

หลกัคอืการเข้าถงึข้อมลูให้ครบถ้วนเหมอืนคนปกตทิัว่ไป ซึง่ในทางปฏบิตัมิข้ีอจ�ากดัมาก เนือ่งจากมคีวามหลากหลาย

และระดับของความพิการ การให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเมื่อมีรอบเดือน การตรวจมะเร็งปากมดลูก 

มะเร็งเต้านม การวางแผนครอบครัว ความรู้เรื่องโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ ล้วนมีข้อจ�ากัดอย่างยิ่งเมื่อต้อง 

ให้ความรู้หรือท�าความเข้าใจกับสตรีคนพิการที่มีระดับความพิการไม่เหมือนกัน 
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ครอบครัวต้องสอนให้รู้จักสรีระร่างกายของตัวเอง เช่น เริ่มมีหน้าอก เค้าจะบ่นว่าเจ็บ เราจะสอนว่า 

หนูอย่าไปโดนนะ มันเจ็บ และนี่เป็นของสงวนของเรา อย่าให้ใครมาโดนนะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของร่างกาย เช่น การมีขนขึ้น เราก็ต้องอธิบายเค้า ค่อยๆ สอนเค้าไป แม้การมีรอบเดือนครั้งแรก 

ก็ส�าคัญ คือเราเอาของจริงเลย เวลาดูโฆษณา เค้าก็ถามว่าอะไร เราก็อธิบายเลย ท�ายังไง ใช้ยังไง  

ใช้เมื่อไร เพื่อให้ไม่เกิดความตกใจเวลามีรอบเดือนครั้งแรก รวมทั้งการสอนเรื่องความสะอาด  

ทั้งความสะอาดของตัวเอง และการเก็บทิ้งผ้าอนามัย 

(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)

นอกจากนี้ การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ยังคงพบข้อจ�ากัดส�าหรับสตรีคนพิการหลายประการ ได้แก่ 

สถานบรกิารภาครฐัมบีรกิารเพือ่อ�านวยความสะดวกไม่เพยีงพอ เช่น จ�านวนล่ามภาษามอืเพือ่ท�าหน้าทีส่ือ่สารระหว่าง

ผู้ป่วยและแพทย์/พยาบาล เพราะยังมีระเบียบและขั้นตอนที่ยุ่งยาก เช่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลล่วงหน้า 

3 วัน และในบางกรณีผู้ป่วยไม่ต้องการเล่าอาการเจ็บป่วยผ่านล่ามภาษามือให้เป็นผู้สื่อความหมาย เพราะคิดว่าเป็น

เรื่องส่วนตัวที่จะสื่อสารกับคนแปลกหน้า ข้อจ�ากัดอื่นๆ ในการรับบริการจากสถานพยาบาลภาครัฐ เช่น ไม่อนุญาต

ให้สามอียูใ่นห้องตรวจร่างกายเพือ่ช่วยให้ข้อมลูเพิม่เตมิ เพราะสามสีามารถช่วยเรือ่งการสือ่สารให้ใกล้เคยีงกบัปัญหา

หรืออาการเจ็บป่วยได้มากขึ้น ความไม่พร้อมจากการบริการของภาครัฐท�าให้ต้องเลือกการใช้บริการภาคเอกชน 

ที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในกรณีปัญหาสุขภาพไม่รุนแรงก็จะปฏิบัติตัวเพื่อรักษาอาการตามที่ 

เรียนรู้มาจากพ่อแม่ เช่น การดื่มน�้าอุ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดท้องเวลามีรอบเดือน หรือปรึกษาขอค�าแนะน�า 

จากเพื่อนเมื่อมีอาการผิดปกติต่างๆ 

ปัญหามีมานานแล้ว เป็นเรื่องของทัศนคติของสังคม ไม่เฉพาะในคนปกติ แต่คนพิการเองก็ไม่รู้สิทธิ 

ว่าจะไปเรียกร้องอะไร โรงเรียนก็ไม่สอน เจอยังไง ก็คุยกันเองในคนพิการด้วยกัน แล้วก็ตามๆ กันไป 

เช่น การมีเพศสัมพันธ์ แล้วพอมีปัญหาก็ปรึกษาเพื่อนพิการด้วยกัน รุ่นพี่บอกต่อรุ่นน้อง ต่อๆ กันไป 

เช่น มียา ต้องใช้แบบนี้ และเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้น มีการใช้อีเมล์ส่งต่อกันเรื่องพวกนี้ คนหูหนวก

ก็ค้นหาข้อมูลกันเอง ในโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องราวเหล่านี้เลย ครูก็อายที่จะพูดที่จะสอน 

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยินผ่านล่ามภาษามือ)

5.2 การบริการที่พึงประสงค์

ลักษณะการใช้บริการทางการแพทย์นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะความพิการและระดับการศึกษาของคนพิการด้วย 

เช่น คนพิการทางการได้ยินจะสื่อสารด้วยการเขียนข้อความเพื่อบอกเล่าปัญหาหรืออาการเจ็บป่วย อย่างไรก็ตาม  

คนพิการทางการได้ยินส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่จะสื่อสารได้ ดังนั้น จึงมีข้อจ�ากัดการสื่อสาร

ด้วยวิธีนี้ และมักน�าญาติไปพบแพทย์ด้วย แต่ญาติก็ไม่สามารถสื่อสารได้ครบถ้วนทุกเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย

ต่างๆ เพราะญาติส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความช�านาญการใช้ภาษามือ แต่เนื่องจากอาศัยความคุ้นเคยจากการอยู่ใน 

บ้านเดียวกัน ท�าให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ�าวัน การสื่อสารอาการป่วยบางอย่าง

ของผู้ป่วย ญาติไม่สามารถท�าหน้าที่สื่อสารระหว่างแพทย์ และผู้ป่วยได้ครบถ้วน
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ปัญหาขั้นพื้นฐานส�าหรับสตรีคนพิการเพื่อการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ประกอบด้วยการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยทั่วๆ ไป และอนามัยเจริญพันธุ์ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลส�าหรับคนปกติ 

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสตรีคนพิการมีข้อจ�ากัด เพราะความพิการมีความหลากหลาย อุปกรณ์และ

ข้อมูลข่าวสารไม่เหมาะสมตามความต้องการ และความสามารถในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูล 

เวลาคนหูหนวกไปโรงพยาบาลของรัฐคนเดียว มักไม่รู้ขั้นตอนของโรงพยาบาล เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกชื่อ

ตามคิว จะไม่ได้ยิน ผู้ที่มีสามีก็ไม่สามารถน�าสามีเข้าไปในห้องตรวจได้ เพราะทางการแพทย์ถือว่า

เป็นความลับ เพราะฉะนั้น เวลาไปหาหมอ จะใช้การสื่อสารด้วยการเขียน แต่ปัญหาอีกอย่างคือ  

คนหูหนวกจ�านวนไม่น้อยมีปัญหาการเขียน 

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยินผ่านล่ามภาษามือ)

นอกจากข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รายการความรู้ต่างๆ ที่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น รายการวิทยุ โทรทัศน์ 

หรอืการสือ่สารออนไลน์ ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามรูห้รอืสามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูข่าวสารยงัไม่เพยีงพอ เพราะข้อมลูข่าวสาร

ที่เป็นข้อมูลกระแสหลักส่วนใหญ่มีส�าหรับเฉพาะคนปกติ

ครอบครัวมักดูทีวีด้วยกัน เวลาละครมีฉากตบตีกันระหว่างตัวละคร หรือฉากตัวร้ายก�าลังจะท�ามิดี 

มิร้ายหรือจะข่มขืนผู้หญิง น้องเค้าจะถามว่า เค้าท�าอะไรกัน เราก็ต้องถือโอกาสนี้สอนลูกไปเลย  

ว่าเค้าอย่างนี้ไม่ดีนะ รังแกผู้หญิงไม่ดีนะ เราเป็นผู้หญิงต้องอยู่ห่างๆ คนที่นิสัยไม่ดีนะ เพื่อเป็น 

การสอนวิธีป้องกันให้ลูก เพราะเด็กออทิสติกจะเข้าใจยาก ต้องใช้การสอนผ่านสื่อที่มองเห็นภาพ 

ได้ชัดเจน 

(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)

การท�าเฟสบุ๊ค การเขียนบล็อคต่างๆ ก็เป็นประโยชน์ แต่ยังเป็นในกลุ่มเล็กๆ หน่วยงานหรือสมาคม

คนพิการต้องสนับสนุน ต้องเพิ่มช่องทางข้อมูล ต้องท�าให้เกิดเป็นนโยบายหลัก คนพิการจะมีโอกาส

เข้าถึงข้อมูลได้ ไม่ใช่มีแผ่นป้ายใหญ่ๆ หรือแผ่นพับต่างๆ เท่านั้น คนพิการต้องเข้าไปมีบทบาทด้วย

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)

นอกจากนี้แล้ว การเข้าถึงการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ยังมีช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างแพทย์ พยาบาล 

และผู้ป่วย ส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสตรีคนพิการ ความไม่เข้าใจสถานะคนพิการ ช่องว่างระหว่างบุคลากร

สาธารณสุขและคนพิการนั้นยังรวมถึงการให้ความไว้วางใจ เพื่อปรึกษาเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเรื่องเพศ 

คนพกิารไม่ว่าชายหรอืหญงิ ทีม่คีรอบครวัหรอืชวีติคู ่ต่างต้องการค�าปรกึษาจากแพทย์หรอืพยาบาลในเรือ่งเพศสมัพนัธ์

ซึง่เป็นเรือ่งส่วนตวั บางครัง้มช่ีองว่างในการเริม่สนทนา หรอืขาดความมัน่ใจทีจ่ะขอค�าปรกึษา เพราะเกรงว่าเป็นเรือ่ง

ไม่เหมาะสมที่คนพิการจะสนใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ และไม่มั่นใจว่าจะได้รับค�าแนะน�า หรือถูกเพิกเฉย 

ที่จะให้ค�าปรึกษา
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มีเพื่อนพิการที่มีครอบครัว บางครั้งก็ต้องการค�าปรึกษาเรื่องเพศเหมือนกัน เช่น จะมีเพศสัมพันธ์ 

กับแฟนได้หรือไม่อย่างไร เขาจะไม่กล้าถามหมอ เพราะกลัวโดนหัวเราะเยาะว่าไม่เจียมตัว พิการแล้ว

ยังสนใจเรื่องมีเพศสัมพันธ์อีก ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อนบ้าง เป็นการ 

แลกเปลี่ยนความเห็นกันมากกว่า ว่าสุขภาพเป็นอย่างไร ถ้ามีปัญหาแบบนี้ท�าอย่างไร จะแนะน�ากัน

ในกลุ่มเพื่อนๆ 

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)

การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้ความส�าคัญ 

ที่เท่าเทียมกันระหว่างคนปกติและคนไม่ปกติ โดยเฉพาะสตรีคนพิการที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด เนื่องจากสตรีพิการ

ทีท้่องมกัจะได้รบัค�าแนะน�าและการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างออกไป ด้วยภาพเหมารวมทีว่่าสตรคีนพกิารไม่สามารถตัง้ครรภ์

และเลี้ยงลูกด้วยตนเองได้ การดูแลทารกแรกคลอดน่าจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือสามี การมองสถานะของสตรี 

คนพิการในบทบาทและหน้าที่ของแม่ของบุคลากรสาธารณสุขเช่นนี้ท�าให้สตรีพิการขาดโอกาสการเรียนรู้ที่ส�าคัญ 

ในหลายด้าน เช่น การตรวจครรภ์ การเลีย้งดทูารกแรกเกดิทีถ่กูวธิ ีการคมุก�าเนดิระยะให้นมบตุร เป็นต้น ข้อมลูจาก

กรณศีกึษาข้างล่างนี ้เป็นตวัอย่างหนึง่ทีช่ีใ้ห้เหน็ถงึช่องว่างระหว่างสตรคีนพกิารและบคุลากรสาธารณสขุในด้านการ

สือ่สารหรอืการมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูป่้วย เช่น การซกัถามอาการป่วยจากผูป่้วยโดยตรงยงัเป็นเรือ่งทีต้่องได้รบัการแก้ไข 

ความจริงข้อมูลเรื่องสุขภาพอนามัยตามโรงพยาบาลก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ส�าหรับคนพิการ อุปสรรค

ส�าคัญส�าหรับสตรีพิการคือการสื่อสารกับแพทย์พยาบาล ยังมีช่องว่างอยู่ในเรื่องการให้ความส�าคัญ

ส�าหรับผู้ป่วยที่พิการ เช่น กรณีการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอด จะได้รับการปฏิบัติ

ที่แตกต่างจากคนทั่วไป เพราะคงคิดว่าคนพิการไม่ได้เลี้ยงลูกเอง เพราะข้อจ�ากัดจากที่เป็นคนพิการ 

เราจะไม่ได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงทารก การให้นมลูก วิธีการอาบน�้าให้ลูก ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม  

เช่น การชั่งน�้าหนัก หรือการตรวจภายในที่จ�าเป็นส�าหรับการเตรียมตัวคลอด มีปัจจัยหลายอย่าง 

ที่ท�าให้การบริการมีข้อจ�ากัด ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากการมองข้ามความส�าคัญของบุคลากรด้าน

สาธารณสุข ซึ่งเป็นเรื่องต้องใช้เวลาและวิธีการหลายอย่างให้เกิดความเข้าใจในทางปฏิบัติ

(สัมภาษณ์ สตรีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)

อีกกรณีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงช่องว่างด้านการสื่อสารระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและคนพิการในการให้บริการ

ด้านอนามัยเจริญพันธุ์

ไปหาหมอกับแม่ เวลามีปัญหาด้านสุขภาพ หมอไม่ถามอาการเจ็บป่วยจากเรา จะสื่อสารกับแม่

มากกว่า ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน ความจริงถ้าถามเราตรงๆ จะได้ข้อมูลมากกว่า ว่าเรามีปัญหา

อะไร ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไร เวลามีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย หรือเรื่องเกี่ยวกับ 

ประจ�าเดือนจะปรึกษาแม่ก่อน ถ้าเป็นมากจะไปโรงพยาบาล จะไปโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าไป 

โรงพยาบาลของรัฐ เพราะสะดวกไม่ต้องรอนาน

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)
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การเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเลือกวิธีคุมก�าเนิดมีความส�าคัญ 

อย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็นคนพกิารหรอืคนปกต ิเมือ่สตรคีนพกิารทีม่ชีวีติคูไ่ม่ประสงค์จะมบีตุร ควรจะมทีางเลอืกอย่างไร

ในการเลือกวิธีคุมก�าเนิด จากการสนทนากับกรณีศึกษาพบว่า สิ่งที่สตรีคนพิการต้องการมากที่สุด คือข้อมูลที่น่า 

เชื่อถือที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีคุมก�าเนิดที่คิดว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับตนมากที่สุด

รู้จักกับคนที่ไปท�าหมัน รู้ว่ามีอาการข้างเคียงมาก ฝังเข็มก็ท�าให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ต้องการได้รับ

ข้อมูลที่ท�าให้เกิดความมั่นใจ เคยปรึกษากับแฟนเรื่องนี้

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)

โดยสรุป อุปสรรคของการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มคนพิการจากการศึกษาในครั้งนี้ 

มีประเด็นที่น่าสนใจด้านการปรับปรุงรูปแบบการบริการให้มีความเหมาะสม ดังนี้คือ 

(1) ข้อจ�ากัดด้านอุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและสติปัญญา รวมทั้งความพร้อมของผู้ 

ให้ความรูย้งัขาดทกัษะในการท�าความเข้าใจกบัคนพกิาร และส่วนใหญ่ยงัมทีศันคตว่ิาเรือ่งเพศเป็นเรือ่ง

ไม่จ�าเป็นส�าหรับคนพิการ 

(2) การยอมรับหรือการเปิดใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองคนพิการ เพราะมีทัศนคติว่าเรื่องเพศเป็นสิ่งต้องห้าม

ส�าหรับคนพิการ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต 

ทศันคตดิงักล่าวส่งผลกระทบให้คนพกิารต้องอยูภ่ายใต้กรอบหรอืค่านยิมทางสงัคมทีก่�าหนดความหมายและ

ตัวตนและวิถีชีวิตที่มีทางเลือกน้อยลง ต้องพึ่งพิงผู้อื่น ไม่สามารถมีชีวิตปกติได้เหมือนคนทั่วไป การจ�ากัดขอบเขต

การด�าเนินชีวิตเช่นนี้ ดูเหมือนว่าเป็นความหวังดีของผู้ปกครองหรือสังคมรอบข้าง ในทางตรงกันข้ามอาจเป็นการ

ท�าให้ปัญหามคีวามซบัซ้อนมากขึน้ เช่น การเข้าถงึข้อมลูเรือ่งโรคเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะเอชไอว/ีเอดส์ เพราะมโีอกาส

เสี่ยงเหมือนบุคคลทั่วไป แต่สังคมละเลยประเด็นที่ว่าคนพิการไม่เสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง แต่อาจเป็นความ 

สุ่มเสี่ยงจากการกระท�าของบุคคลอื่นๆ เช่น การถูกข่มขืน หรือการติดเชื้อจากสามีหรือคู่นอน ดังนั้น การให้ความรู้

ด้านเพศศึกษาจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

ต้องเริ่มต้นที่พ่อแม่ หรือผู้ดูแลให้เข้าใจเรื่องสุขภาพอนามัยของคนพิการก่อน แล้วขยายการให้ความ

รู้ที่เน้นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อลดการต่อต้าน หรือทัศนคติที่เห็นว่าเป็นเรื่องไม่จ�าเป็นที่คนพิการ

ต้องเรียนรู้ พ่อแม่ดูแลใกล้ชิดแล้ว และไม่คิดว่าใครจะละเมิดทางเพศคนพิการ คนพิการมีโอกาสเสี่ยง

เหมือนคนทั่วไป ความรู้เรื่องโรคเอดส์ก็ส�าคัญ สังคมมักคิดว่าคนพิการไม่เสี่ยง เพราะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง

เหมือนคนทั่วไป แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เช่น ถูกข่มขืน การให้ความรู้ก็ต้องคิดรูปแบบที่เหมาะสมกับ

คนพิการด้วย

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)
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5.3 เพศศึกษาสำาหรับคนพิการ

การสอนเพศศกึษาส�าหรบัคนพกิารยงัคงถกูปิดกัน้มาก โดยเฉพาะกรณทีีค่นพกิารต้องใช้ชวีติในโรงเรยีนประจ�า 

เช่น โรงเรียนสอนคนพิการทางการมองเห็น การปิดกั้นข้อมูลในสังคมของคนพิการด้วยกันเอง เกิดแรงกดดันที่จะ 

ต่อต้านกฎเกณฑ์ที่คิดว่าไม่เป็นธรรม และขาดความเข้าใจการด�าเนินชีวิตของคนพิการ

โรงเรียนสอนคนตาบอดหูหนวกก็มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ครูจะแยกนักเรียนชายหญิงอย่างเข้มงวด 

แม้แต่เวลาท�าการบ้าน ไม่อยากให้ผู้ชายผู้หญิงอยู่ใกล้ชิดพูดคุยกัน ยิ่งท�าให้ทุกคนต้องการต่อต้าน 

นักเรียนชายบางคนแอบหนีออกจากโรงเรียน คงเป็นเพราะอยากรู้จักสังคมภายนอกบ้างเหมือนกัน 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิงหลายคู่ก็แอบพบกัน ไม่มีใครห้ามได้ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ชาย  

ผู้หญิงต้องคุยกัน แอบชอบกัน

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)

ระบบการศึกษาระดับมัธยมที่เสริมหลักสูตรเรียนร่วมกับนักเรียนปกติมีข้อจ�ากัดเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น

นโยบายด้านการศึกษาที่ไม่แบ่งแยกปฏิสัมพันธ์ของคนโดยใช้ความพิการเป็นตัวก�าหนด อย่างไรก็ตาม ระบบ 

การศึกษาเช่นนี้ยังมีข้อจ�ากัด โดยเฉพาะในเรื่องการสอนเพศศึกษา เพราะนักเรียนปกติและคนพิการมีทักษะการ 

เรียนรู้ที่แตกต่างกัน การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสื่อความเข้าใจจ�าเป็นต้องแตกต่างกันด้วย ระบบหลักสูตร

การเรียนร่วมด้วยการให้เด็กนักเรียนพิการมีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมภายนอกร่วมกับนักเรียนปกติเป็นแนวคิดที่ดี 

ทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติอาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้

เด็กนักเรียนตาบอดออกมาเรียนรวมกับโรงเรียนนักเรียนปกติ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ข้อเสีย 

อาจมีมากกว่า เพราะการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่ได้ปรับให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน

ตาบอด ครูที่สอนก็ไม่รู้ว่านักเรียนมีความเข้าใจตรงกันหรือถูกต้องชัดเจนมากน้อยเพียงไร พอหมด

เวลาเรียนก็กลับเข้าโรงเรียนคนตาบอดแบบอยู่ประจ�า มีนักเรียนบางคนอยากรู้อยากลองเรื่องที่ 

เรียนมา เขาอาจจะท�าอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ได้ เพราะเรียนรู้มาแบบไม่เข้าใจอย่างถูกต้อง

(สนทนากับสตรีคนพิการทางการมองเห็น)

เพศศึกษาที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการมักเน้นเพศศึกษาที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน  

มไิด้สอนสาระของเพศศกึษาอย่างทีค่วรเป็น แต่เน้นเรือ่งการเปลีย่นแปลงของร่างกายในวยัเจรญิพนัธุ ์และมุง่ควบคมุ 

“ก�าหนดั” และคมุ “ก�าเนดิ” ภายใต้กรอบ “วฒันธรรมไทย” และ “ศลีธรรมอนัดงีาม” ท�าให้การเรยีนการสอนมแีต่

เนื้อหาที่มุ่ง “สั่งสอน” และ “ห้ามปราม” ซึ่ง กฤตยา (2554) ได้เสนอการจัดหลักสูตรการสอนเพศศึกษารอบด้าน

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละชั้น โดยเนื้อหาควรสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องเนื้อตัวร่างกายของตนเอง  

เรื่องเพศกับเอดส์ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และทักษะการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยครูผู้สอนทุกคนควรต้อง

ผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้าน และควรก�าหนดให้การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา

รอบด้านในโรงเรียนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน 
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ประเด็นเรื่องเพศศึกษาที่สะท้อนจากมุมมองในการศึกษาครั้งนี้พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยน 

ให้สอดคล้องกับสภาวะความพิการ

การศึกษาในโรงเรียนควรมีการสอนเรื่องเพศศึกษาให้เหมาะสมกับวัยในแต่ละชั้นเรียน และอยาก 

ให้ครูผู้หญิงเป็นผู้สอน เพราะบางทีครูผู้ชายไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิง ไม่เข้าใจเพศหญิงที่พิการ 

พวกเด็กผู้ชายก็อยากรู้อยากเห็น ยิ่งมาเจอเด็กพิเศษด้วยแล้ว จะยิ่งอยากเปิดดู อยากจับ กลายเป็น

ตัวตลกให้พวกนี้มาล้อเล่น มาทดลองดู แต่ถ้าเป็นครูผู้หญิง จะได้บอกว่า เธอมาท�าอย่างนี้กับเพื่อน 

ผู้หญิงไม่ได้นะ อย่างน้อยความเป็นเพศเดียวกัน จะเข้าใจกว่า

(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)

โรงเรียนควรให้ความรู้กับเด็ก และควรให้ความรู้กับครอบครัวด้วย ควรต้องท�าควบคู่กันไป ทุกวันนี้

ครูมุ่งเน้นสอนตามหลักสูตรเท่านั้น และภาษาที่ใช้สอนเป็นภาษาเขียน ซึ่งเด็กอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง 

อยู่แล้ว ไม่ใช่ภาษามือที่คนหูหนวกใช้ ท�าให้คนหูหนวกไม่เข้าใจอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ไม่มี

กิจกรรมชมรม เช่น ชมรมผู้หญิง จึงไม่ท�าให้เด็กวัยรุ่นในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนอย่างเป็นจริงเป็นจัง 

ท�าให้วัยรุ่นหูหนวกมักเรียนรู้จากโทรทัศน์ จากสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะปัจจุบันมีสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งครู

ต้องตามให้ทัน การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนไม่ใช่เรื่องน่าอาย ต้องสอนอย่างตรงไปตรงมา

(สัมภาษณ์ สตรีผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)

เราต้องสอนให้เค้ารู้จักการรักษาเนื้อตัวร่างกาย เช่น เมื่อโตแล้วให้ถนอมตัวเอง แม้แต่การกอด 

ของพ่อ เพราะโตเป็นสาวแล้ว แค่หอมแก้มนิดหน่อยก็พอ สอนให้เค้ารู้จักพื้นที่สงวนของร่างกาย  

ไม่ให้เด็กผู้ชายมาล่วงเกินจับต้อง เพราะเด็กกลุ่มออทิสติก หรือแม้แต่เด็กทั่วไป เวลาไปโรงเรียน  

พวกเด็กผู้ชายก็จะมาไล่จับของเด็กผู้หญิง เราจะสอนให้ลูกรู้จักการป้องกันตัวเอง

(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก) 

5.4 อัตลักษณ์ เพศวิถี และความพิการ: จุดเริ่มต้นของสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

บทความในส่วนนี้เป็นการสังเคราะห์มายาคติเกี่ยวกับสตรีคนพิการที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อก�ากับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ 

และเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตของผู้หญิงที่หยั่งรากลึกลงไปในแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ส่งผลต่อเพศวิถี  

หรือการด�าเนินชีวิตเรื่องเพศ ความคิดเห็นที่ได้จากกรณีศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จากการสนทนากับกรณีศึกษาท�าให้เข้าใจถึงสภาวะและข้อจ�ากัดต่างๆ ที่มีพื้นฐานจากครอบครัว โดยเฉพาะ

สตรีคนพิการกลายเป็นผู้ไร้สถานะ หรืออยู่ในภาวะชายขอบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การมีบุตรสาวพิการจะเพิ่ม 

แรงกดดันให้พ่อแม่มากกว่ามีบุตรชายพิการ เนื่องจากมีเจตคติหรือความวิตกกังวลว่าบุตรสาวจะไม่ปลอดภัย 

ถ้าปล่อยให้เผชญิชวีติในสงัคมโดยล�าพงั พ่อแม่หรอืคนใกล้ชดิต้องดแูลหรอืระมดัระวงัเป็นพเิศษ เพราะมค่ีานยิมและ

ความเชื่อที่ว่าสตรีคนพิการนั้นไม่ได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนจากสภาพสังคมรอบตัว 
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ความเชือ่และความหวาดกลวัดงักล่าวเป็นเสมอืนกฎเหลก็ทีจ่�ากดัสตรคีนพกิารให้อยูใ่นโลกของตนเอง มชีวีติ

อยู่กับข้อห้ามหรือข้อแม้ต่างๆ ที่ครอบครัวเป็นผู้ก�าหนด เช่น พ่อแม่ไม่เห็นด้วยในเรื่องชีวิตคู่ของบุตรสาวจากความ

เชือ่หลกั 2 ประการ คอื ชวีติครอบครวัจะไม่ราบรืน่ เพราะคนพกิารและคนปกตจิะมชีวีติฉนัท์สามภีรรยาอย่างปกตสิขุ 

ได้อย่างไร ประการที่สองได้แก่ ความเชื่อและความกลัวที่ว่าถ้าแม่พิการลูกที่เกิดมามีโอกาสพิการ จะเป็นการ 

ซ�้าเติมและเป็นภาระต่อครอบครัว ในกรณีที่พ่อแม่เห็นว่าบุตรสาวอาจมีชีวิตคู่ได้ ถ้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือความเชื่อ

ที่ว่า การแต่งงานกับคนพิการเช่นเดียวกันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องสถานะที่แตกต่างกัน

ในกลุ่มผู ้พิการทางการได้ยินจะรวมกลุ่มกัน หากเพื่อนในกลุ่มหายไป จะมีการไถ่ถามกัน และ 

ส่วนใหญ่มักพบว่า ครอบครัวกีดกันไม่ให้ออกนอกบ้าน ไม่ให้มีสังคมเพื่อน ไม่ต้องการให้พบปะ 

กับใคร คนในครอบครัวมักเห็นว่าควรให้ท�างานในบ้านจะเหมาะสมมากกว่า เพราะดูแลง่าย เช่น 

ครอบครัวคนจีนย่านเยาวราชจะบังคับให้ลูกหลานที่พิการทางการได้ยินท�างานในบ้านโดยไม่มี 

ค่าตอบแทน เช่น ท�าขนมขาย ท�าให้คนเหล่านี้ไม่สามารถออกไปหาความรู้นอกบ้านได้เลย

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)

ท�าหมันหรือตัดมดลูกทิ้งเพื่อไม่ให้มีประจ�าเดือน ก็อาจจะเป็นความคิดอย่างหนึ่งที่ป้องกันปัญหาให้

คนพิการ แต่อย่าลืมว่าสตรีพิการควรมีสิทธิรับรู้และตัดสินใจด้วยตนเอง การตัดมดลูกทิ้งดูเหมือน

เป็นเจตนาดี แต่ต้องคิดในทางกลับกันด้วยว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ท�าให้เกิดปัญหาซับซ้อน

มากขึ้นหรือไม่ เช่น อาจถูกกระท�าซ�้าๆ จากคนใกล้ชิดหรือใครก็ได้ที่รู้ว่าจะไม่เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ 

เพราะท�าหมันแล้ว กลายเป็นการที่ผู้หญิงถูกกระท�าซ�้าๆ มากขึ้น

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการเคลื่อนไหว)

แม้สทิธขิองคนพกิารได้ถกูยกระดบัมากขึน้ในสงัคมไทย เช่น การปรบัปรงุกฎหมายด้วยการตราพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากรัฐ  

การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวก การจ้างงานคนพิการ และการห้ามเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยเฉพาะในมาตรา 20 ที่กล่าวถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ�านวย 

ความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐ ซึ่งประกอบด้วย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และ

การรกัษาพยาบาล การศกึษา การฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านอาชพี การยอมรบัและการมส่ีวนร่วม การช่วยเหลอืให้เข้าถงึ

นโยบาย โครงการฯ และการช่วยเหลอืทางกฎหมาย ข้อมลูข่าวสารและการสือ่สาร บรกิารล่ามภาษามอื สทิธนิ�าสตัว์

น�าทางหรอือปุกรณ์ไปในยานพาหนะหรอืสถานทีโ่ดยยกเว้นค่าบรกิาร/ธรรมเนยีม สวสัดกิารเบีย้ความพกิาร การปรบั

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู 

หากแต่สิทธิทางเพศวิถีของคนพิการ โดยเฉพาะผู้หญิงยังถูกตีกรอบด้วยบรรทัดฐานของสังคมและภาพ 

เหมารวม (stereotype) ทีถ่กูสร้างขึน้ เพือ่ก�ากบัวธิคีดิ วธิปีฏบิตั ิเพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติของสตรคีนพกิาร 

ภายใต้ฐานคติเรื่องเพศ บทบาทผัวเมีย ความเป็นแม่ ผู้ดูแลครอบครัว
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งานวิจัยในสหรัฐอเมริกาในกลุ่มคนพิการพบว่า ทัศนคติของผู้อื่นต่อคนพิการและการให้คุณค่าตนเองของ 

คนพกิาร มกัถกูตตีราให้เป็นคนไม่มคีวามสามารถเรือ่งเพศ ไม่สามารถมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศทีป่กต ิไม่มคีวามสามารถ

เป็นพ่อหรือเป็นแม่ เป็นผู้ไม่มีเพศ (sexless) เป็นผู้ไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือไม่มีความต้องการทางเพศ (asexual) 

เพราะเรื่องเพศมักผูกโยงกับความมีศักยภาพ (ableism) และรูปลักษณ์ หรือความสวยงามทางร่างกาย (body  

image) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองทางเพศที่ส�าคัญ (Bucciere & Reel, 2009; Teleprolos & McCabe, 

2002)

ข้อค้นพบดังกล่าวมีความใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้ กล่าวคือ กรณีศึกษาให้ความเห็นว่าสังคมมักพิพากษา

สตรีคนพิการในแง่ความเหมาะสม เรื่องเพศ เรื่องการมีครอบครัว ความกังวลต่างๆ รวมถึงการเผชิญปัญหาอนามัย

เจริญพันธุ์ และการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์มากกว่าสตรีทั่วไป โดยเฉพาะในสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิง

อ�านาจที่ไม่เท่าเทียมในแบบปิตาธิปไตย (patriarchy) บทบาทความเป็นหญิงที่มีฐานะด้อยและมีคุณค่าต�่ากว่า 

ความเป็นชาย สตรีคนพิการมักถูกเลือกปฏิบัติในสภาพที่รุนแรงกว่าด้วยอคติที่ซ้อนทับสองชั้น (double taboo)  

คอื ความพกิาร และความเป็นผูห้ญงิ คณุค่าทีส่งัคมตตีราให้สตรคีนพกิาร คอื ถ้าเป็นแม่กเ็ป็นแม่ทีส่มบรูณ์แบบไม่ได้ 

(เพ็ญจันทร์, 2551)

จากการสนทนากับกรณีศึกษา ช่วยท�าให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นระหว่างปฏิสัมพันธ์ด้านแนวคิดและ 

การตอบโต้ระหว่าง คนปกติ และ คนไม่ปกติ ดังตัวอย่างความเห็นต่อไปนี้

สังคมไทยมักมองว่า คนพิการไม่ต้องคิดเรื่องชีวิตคู่ เป็นความเข้าใจผิด เริ่มจากพ่อแม่เลย เริ่มจาก

ครอบครัวที่มีลูกพิการ พ่อแม่จะคุยกันเองและเข้าใจว่า คนพิการควรอยู่กับคนพิการ ไปอยู่กับใคร 

ไม่ได้ แล้วคนหูหนวกไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงในครอบครัว พ่อแม่ก็บอก แต่งกับคนหูหนวกไปเลย  

เพราะหูหนวก สื่อสารกับใครไม่ได้ แต่งกับคนหูดีไม่ได้ เดี๋ยวมาหลอก

ครอบครัวเป็นตัวกั้น จะคอยมาคุมถ้ามีคนมาจีบ และถ้าไม่เชื่อฟัง อาจถูกขังในห้อง ถ้ายังไม่ฟัง  

อาจถูกตี แต่ก็คงเพราะห่วงลูกมากเกินไป กลัวว่าคนหูหนวกออกไปจากครอบครัวไม่ได้ ต้องคอย

ป้องกันอย่างเต็มที่ แต่เป็นความเข้าใจที่ผิดของครอบครัว

การมีคู่ของคนพิการส่วนใหญ่พ่อแม่หาให้ การรักใคร่ไม่มีเลย ผู้ใหญ่เอามาเจอกันแบบคลุมถุงชน  

ก็ต้องทนกันไป มักเลิกกันในภายหลัง หูหนวกกับหูหนวก บางทีก็มีปัญหา ก็ยังเลิกกันได้ เช่น  

หลายครอบครัวไม่สามารถแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวได้ ก็มีปัญหากับคนอื่นๆ ในครอบครัว 

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)

พ่อแม่ไม่เคยปิดกั้น แต่ขอให้อยู ่ในสายตาของผู ้ใหญ่ ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู ้ปกครองจะเป็นห่วง  

กลัวแต่งงานไปแล้วจะล�าบาก กลัวไม่มีใครรักลูกของเราจริง จึงไม่กล้าปล่อยไป หรือแม้แต่คน 

ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถ้ามีงานท�า มีเงิน ก็เลือกที่จะไม่แต่งงาน สังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไป เห็นแก่ตัวกัน 

มากขึ้น ผู้ชายมักเอาเปรียบผู้หญิง เราจะเห็นได้จากผู้ชายทุกวันนี้เรียนน้อย แล้วคอยหาเมียรวย  

สวย โง่ พ่อแม่ตาย ในความคิดจริงๆ พ่อแม่ก็อยากให้เจอผู้ชายดีดี แต่หายาก

(สัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสตรีคนพิการออทิสติก)
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ผู้พิการทางการได้ยินรับรู้ในความแตกต่าง และมีความคับข้องใจที่สังคมไม่พยายามหรือละเลยที่จะท�า 

ความเข้าใจสถานะสตรีคนพิการ ความไม่พอใจย่อมเกิดขึ้นเสมอจากการถูกเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงจะได้

รับผลกระทบมากกว่า รวมถึงเรื่องการถูกห้ามปรามมากกว่าผู้ชาย ท�าให้ผู้หญิงมีโลกทัศน์ที่แคบมาก 

เวลาที่มีโอกาสไปอยู่ในสังคมนอกบ้าน คนปกติมักมองคนพิการทางการได้ยินเป็นตัวตลก เพราะเวลา

สื่อสาร มักต้องท�าหน้าตาหรือแสดงสีหน้าท่าทางประกอบไปด้วย และบางครั้งมีการเปล่งเสียงออก

มา ไม่สามารถบังคับความดังหรือลักษณะของเสียงได้ เพราะไม่ได้ยินเสียงตนเอง

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ) 

เราต้องปรับตัว และต้องเรียนรู ้ว ่าจะอยู ่อย่างไรในสังคมให้ปลอดภัย ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ 

และเหตุการณ์อย่างไร สามารถจัดการกับสิ่งไม่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม คนพิการตาบอด  

เวลาออกไปอยู่สังคมภายนอก จะมีคนให้ความช่วยเหลือ ต้องแยกให้ได้ว่าความช่วยเหลือแบบไหน 

ไม่พึงประสงค์ เพราะคนในสังคมมีหลายประเภท ต้องเปิดกว้างกับเหตุการณ์บางอย่างแบบไม่มี 

อคติ เช่น คนทั่วไปที่พูดคุยด้วยอาจใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสม เช่น จะแต่งงานไหม น่าเสียดายหน้าตาดี 

ต้องท�าความเข้าใจว่าผู้ถามอาจอยากรู้จริงๆ โดยไม่มีเจตนาจะล่วงเกิน ก็จะท�าให้เกิดการพูดคุยกัน 

การเข้าใจซึ่งกันและกัน

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการมองเห็น)

อ�านาจการต่อรองของสตรีคนพิการต่อประเด็นสิทธิในเพศวิถีของตนได้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ และมีเพียง 

ส่วนน้อยที่สามารถก้าวข้ามก�าแพงมายาคติออกมายืนหยัดในทางเลือกของตนเอง

ครอบครัวของตัวเองก็เหมือนกัน ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน พ่อก็บอกว่า ไม่ควรแต่ง หรือจะแต่งก็ควรแต่ง

กับคนหูหนวกด้วยกัน มองว่าสังคมข้างนอกอันตรายมาก พ่อห่วง เพราะพี่น้อง 3 คนพิการทั้งหมด 

พ่อแม่ครอบครัวจะคอยตามไปด้วยตลอด คอยก�ากับดูแลต่างๆ พอแต่งงานก็บอกว่า อย่าท้องนะ 

เพราะว่ากลัวหลานจะออกมาพิการ พอท้องก็อยากให้ท�าแท้ง แต่เผอิญตัวเองเป็นคนดื้อ ไม่ยอม

ท�าหมัน ไม่ยอมท�าแท้ง คิดว่าทุกคนควรมีชีวิตของตัวเอง เช่น คนหูหนวกแต่งงานกับคนหูหนวก  

เลิกกันก็มี คนหูดีแต่งกับคนหูดี เลิกกันก็มี เป็นเรื่องปกติ ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ อยู่ไม่ได้ก็เลิก ใครๆ ก็เป็นกัน

(สัมภาษณ์ สตรีคนพิการทางการได้ยิน ผ่านล่ามภาษามือ)
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6. บทสรุป

บทความนี้ได้น�าเสนอข้อมูลจากกรณีศึกษาถึงข้อคิดเห็นต่างๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เขียน

บทความและสตรีคนพิการ แม้จะเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากกรณีศึกษาเพียง 5 ราย แต่ไม่ได้เป็นข้อจ�ากัดอย่างใดที่

เราจะร่วมเรียนรู้เรื่องสถานะ วิถีชีวิต และการให้คุณค่าความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราเรียนรู้ว่าคนพิการโต้กลับ

ความเป็นชายขอบที่สังคมของคนปกติให้ความหมายเอาไว้ และไม่คิดว่าตนแตกต่างจากคนปกติทั่วไปและสามารถ

ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมเดียวกันได้ สามารถท�างานได้ มีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การมีครอบครัว การมี

สถานะเป็นแม่ เป็นภรรยา ดูแลครอบครัวและตนเองได้ ไม่มองว่าเป็น “ภาระของสังคม” 

ข้อคิดเห็นที่เป็นความต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น การพัฒนาบุคลากร 

ทางการแพทย์ให้เข้าใจสิทธิของสตรีคนพิการ และการเพิ่มพูนทักษะการให้บริการและการให้ค�าแนะน�าด้านอนามัย

เจรญิพนัธุท์ีเ่สมอภาคและเข้าใจสถานะของคนพกิาร เพือ่เพิม่โอกาสให้สตรคีนพกิารสามารถเข้าถงึบรกิารด้านอนามยั

เจริญพันธุ์ได้อย่างเป็นธรรม การด�าเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในการให้บริการให้ค�าปรึกษาเรื่องเพศศึกษาจะเป็น

ส่วนที่ส�าคัญในการเข้าถึงข้อมูลและการรับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ โดยเน้นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กับสภาวะความพิการ เช่น การเชื่อมโยงความรู้ผ่านผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีความพิการทางจิตใจ 

หรือพฤติกรรมหรือออทิสติก ความพิการทางสติปัญญาและความพิการทางการเรียนรู้ ส่วนคนพิการทางการได้ยิน 

ควรจัดการศึกษาผ่านล่ามภาษามือ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นไปอย่างเปิดใจและเป็นการเรียนรู้ 

อย่างแท้จริง 

กรณีศึกษาให้ความเห็นที่สอดคล้องกันในประเด็นที่จะท�าอย่างไรให้เด็กหรือสตรีคนพิการมีความปลอดภัย 

ในชีวิต ไม่ถูกลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ คือแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นผู้ดูแลคนพิการ โดยจะต้องมีกระบวนการ 

สร้างชมุชนเข้มแขง็ ดแูลเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั แลกเปลีย่นความรูแ้ละข้อมลูระหว่างกนั เพือ่ให้ผูพ้กิารมคีณุภาพชวีติ

ที่ดี ไม่ตกอยู่ในภาวะการตีตรา การทอดทิ้ง และการไร้ตัวตน ไม่ถูกปฏิบัติแบบไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะ

การอยู่ในสังคมแบบบริโภคนิยมที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลต้องออกไปท�างานนอกบ้าน และมีทางเลือกไม่มากนักที่จะให้ 

การดูแลลูกที่พิการ เช่น การจ�ากัดบริเวณที่อยู่ บางกรณีใช้วิธีกักขังหรือล่ามไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกพิการจะปลอดภัย

ได้ในระดับหนึ่งขณะอยู่ตามล�าพังในบ้าน

การช่วยเหลือผู้มีภาวะบกพร่องทางร่างกายในนิยามทางการแพทย์ เป็นการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาที่ 

ปลายเหต ุเช่น การท�าหมนั เพือ่หลกีเลีย่งปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พงึประสงค์ การแก้ปัญหาดงักล่าวไม่ควรด่วนสรปุว่า

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สตรีคนพิการควรมีโอกาสได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ประการสดุท้ายคอื การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะให้มผีลกบัสตรคีนพกิารด้านสขุอนามยั หนึง่ในสาระส�าคญั

ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 คือเน้นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ จะเป็นก้าวต่อไปในสังคมไทยส�าหรับสตรีคนพิการ สังคมจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ต่อสตรีคนพิการจากความเป็นภาระของครอบครัวและสังคม สู่มุมมองใหม่ในการให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค  

ในการบริโภคสิ่งสาธารณูปโภคที่ทุกคนในสังคมต่างเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน เพียงแต่ต้องการให้มีการเสนอทางเลือกที่

เหมาะสมโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการเข้าถึงการบริการ จะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ส�าคัญ และเป็น 

การปลดเงื่อนไขของสตรีคนพิการจากภาวะชายขอบทันที
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อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี:  

ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ?

Reproductive Health of Thai Muslims Pattani:  

The Differences May Become Marginalised?

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต1, กุศล สุนทรธาดา2 และกมลชนก ข�าสุวรรณ3

Anlaya Smuseneeto, Kusol Soonthorndhada, and Kamolchanok Khumsuwun

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม เปรียบเทียบกับชาวไทย
พทุธ ในจงัหวดัปัตตาน ีทีอ่าจน�าไปสูค่วามเป็นชายขอบ โดยใช้ข้อมลูจากโครงการวจิยัสทิธอินามยัเจรญิพนัธุข์องชาวไทยพทุธและไทยมสุลมิ 
จังหวัดปัตตานี 2554 ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มใน 4 อ�าเภอ ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อายุ 
15 - 49 ปี ทัง้ชายและหญงิทีย่งัอยูก่บัคูส่มรส กลุม่ละ 110 คน รวมทัง้สิน้ 440 คน ผลการศกึษาพบว่า อายเุมือ่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก บคุคล
ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และการใช้วิธีคุมก�าเนิด รวมทั้งการเลือกคู่ครองของกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธแตกต่างกันอย่าง
มนียัส�าคญั โดยสดัส่วนชาวไทยมสุลมิทัง้ชายและหญงิมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกทีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปี มากกว่าชาวไทยพทุธ โดยเฉพาะกบัคูส่มรส 
และกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้วิธีคุมก�าเนิด ส่วนใหญ่พ่อ - แม่รีบหาคู่ครองให้ ท�าให้อายุแรกสมรสของชาวไทยมุสลิมน้อยไปด้วย และกว่าครึ่ง 
มีระยะเวลาเรียนรู้คู่สมรสก่อนมีครอบครัวน้อยกว่า 1 ปี ท�าให้เกิดความยากล�าบากในการปรับตัวเข้าหากัน มีปัญหาความรุนแรงทางเพศ
จากคู่สมรส และความรุนแรงในครอบครัวมากกว่าคนไทยพุทธ ความแตกต่างดังกล่าวอาจท�าให้คนไทยมุสลิมไปสู่การเป็นคนชายขอบ  
จากการถกูดงึเข้าสูก่ระแสสทิธมินษุยชนในด้านสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์โดยเฉพาะสตรมีสุลมิ ถ้ารฐัไม่ปรบัปรงุบรกิารให้คนไทยมสุลมิสามารถ
เข้าถึง และได้รับบริการที่สะดวกใจ รวมทั้งให้โอกาสสตรีมุสลิมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาสตรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีให้เท่าเทียม 
กับชาย

ค�ำส�ำคัญ:  สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์, ผู้หญิงมุสลิม, จังหวัดปัตตานี, การเป็นชายขอบ 

1 อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2 รองศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract

This study identifies reproductive behaviour among Thai - Muslims compared to Thai - Buddhists in Pattani 
Province in order to further explore whether such differences may result in marginalisation. Secondary data from a 
survey carried out for assessing reproductive health rights of the Thai - Muslim and Thai - Buddhist populations in 
Pattani Province in 2011 was used for analysis. A sample of 440 people, with equal numbers of male and female 
participants aged 15 - 49 years who were still married and living with their spouses were interviewed by using  
a structured questionnaire. Analysis of findings show that age at first sexual experience, persons to whom  
a first sexual experience is shared, contraceptive used and persons who chose their spouses were more statistically 
significant factors among Thai - Muslims compared to Thai - Buddhists. The proportion of male and female Thai -  
Muslims who had their first sexual experience at aged less than 20 years old was greater than Thai - Buddhists,  
particularly for females, and more than half did not use any modern contraceptive methods. Parents hesitated to 
find a spouse for their children and this resulted in early age at marriage with more than half of respondents only 
having a short period of time to learn each other and adapt together with difficulties after their marriage. Such factors 
resulted in sexual and family violence among Thai - Muslims. These differences may result in marginalisation if  
the government cannot provide access and convenient services for Thai - Muslims in accordance with woman’s  
development needs and in order to raise women’s status. 

Keywords: reproductive rights, Muslim women, Pattani province, marginalisation
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รัฐบาลไทยได้ให้พันธะสัญญาไว้กับประชาคมโลกในการประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและการพัฒนา 

(ICPD’94) ณ กรงุไคโร ประเทศอยีปิต์ใน พ.ศ. 2537 ซึง่ผลของการประชมุครัง้นีไ้ด้เกดิการเปลีย่นแปลงทางอดุมการณ์

ครั้งใหญ่ จากแนวคิดการควบคุมจ�านวนประชากรมาสู่แนวคิดการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ (ภัสสร, 2547)  

โดย “อนามัยเจริญพันธุ์ (reproductive health)” ตามแผนปฏิบัติการไคโร หมายถึง บุคคลต้องมีวิถีชีวิตด้าน 

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระว่าจะมีหรือไม่มีลูก จะมีเมื่อไร จะมีกี่คน 

และจะเว้นระยะห่างของบุตรแต่ละคนอย่างไร ในการนี้บุคคลทั้งหญิงและชายต้องได้รับข้อมูลและเข้าถึงวิธีการ 

คุมก�าเนิดที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในราคาที่สามารถจ่ายได้โดยไม่ล�าบาก รวมถึงวิธีควบคุม 

การเจริญพันธุ์อย่างอื่นๆ ที่บุคคลต้องการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้แล้ว บุคคลยังมีสิทธิการเข้าถึงบริการ

สุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเอง อันจะช่วยให้ผู้หญิงสามารถผ่านพ้นภาวะการตั้งครรภ์และการคลอดอย่างปลอดภัย  

และช่วยให้คู่สมรสมีโอกาสที่จะได้บุตรที่สุขภาพดี (กองอนามัยการเจริญพันธุ์, 2554) นอกจากนี้ประชาคมระหว่าง

ประเทศได้มีการรับรองในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ว่า คู่สมรสทุกคู่และทุกคนมีสิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือไม่  

และจะมีลูกเมื่อไร แต่ก็ยังมีคนจ�านวนมากทั่วโลกที่ต้องการเว้นระยะการมีบุตรแต่ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการคุมก�าเนิด

สมัยใหม่ อันนี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งส่งผลที่น่าตกใจคือมีคนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ 

หลายล้านคน ส่งผลให้บ่อยครั้งมีการท�าแท้งโดยไม่ปลอดภัยหรือเกิดการตายของมารดาและทารก รวมทั้งท�าให้

ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศยากจน (UNFPA, 2004)

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า “อนามัยเจริญพันธุ์” นั้นมีความเกี่ยวพันกับมิติต่างๆ  

ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของชวีติบคุคลอย่างกว้างขวาง และยงัเกีย่วข้องกบัการทีบ่คุคลจะต้องได้รบั

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อบรรลุถึงการมีอนามัยเจริญพันธุ ์ที่ดี ซึ่งนานาชาติถือว่าสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์ 

ได้รวมเอาสทิธทิางเพศเข้าไว้ด้วย ในฐานะเป็นสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานทีท่กุคนพงึได้รบั (Reproductive rights are 

human rights) (สุวรรณา และคณะ, 2545: 1 - 2) นอกจากนี้ ยังเห็นได้ชัดว่า “อนามัยเจริญพันธุ์” เป็นเรื่องของ

ประชาชนทัง้หญงิและชาย โดยผูห้ญงิเป็นกลุม่ทีม่ภีาระในเรือ่งอนามยัเจรญิพนัธุห์ลากหลายประเดน็กว่าชาย นโยบาย

และการปฏิบัติงานด้านอนามัยเจริญพันธุ์จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 

อย่างไรกด็ ีความไม่เท่าเทยีมของหญงิชายยงัเป็นปัญหาใหญ่ทีฝั่งรากลกึในหลายวฒันธรรมทีก่่อให้เกดิปัญหา

ด้านสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์ความสมัพนัธ์ระหว่างสทิธอินามยัเจรญิพนัธุแ์ละวฒันธรรม จงึต้องอาศยัความรูแ้ละความ

เข้าใจร่วมกัน ดังนั้น การพัฒนางานทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์ต้องค�านึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

โดยขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง (โธรายา, 2551) บทความนี้

จึงให้ความสนใจกับคนมุสลิมภาคใต้ของไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนชายขอบของดินแดนรัฐไทยในบริบทของความมั่นคง 

ความเป็นชายแดน (ในทางภูมิศาสตร์ที่อยู่อาศัย) และบริบทของชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ จารีต

ประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างจากชาวไทยพุทธ ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของภาคใต้  

(สุริชัย, 2550: 46) ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา/ผลกระทบต่อสมรรถภาพของผู้หญิงในการสมรส การตั้งครรภ์  

การคมุก�าเนดิ ความรนุแรงทีม่รีากฐานมาจากการเลอืกปฏบิตัต่ิอหญงิ และการกระท�าทีล่ะเมดิสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ์

การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเชื้อชาติศาสนามาตั้งแต่ 

ในอดีต มีประชากรทั้งสิ้น 655,259 คน โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 88) ส่วนประชากรที่เหลือนับถือ

ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 12) ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก ปี พ.ศ 2549 พบว่า หญิงวัยเจริญพันธุ์ 

กว่าครึง่แต่งงานครัง้แรกอายนุ้อยกว่า 20 ปี (ร้อยละ 51) อตัราการตัง้ครรภ์ครัง้แรกของประชากรวยัรุน่อายนุ้อยกว่า 

อนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมปัตตานี: ความแตกต่างที่อาจกลายเป็นชายขอบ? 187



20 ปี คือ 40 ต่อหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน และยังพบว่ามีการตั้งครรภ์สูงสุดถึงครรภ์ที่ 13 และมีปัญหาทารก

ในครรภ์และทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติสูง (ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี, 2554:18, 87) ข้อมูลจาก 

การส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ เกือบสิบปีที่ผ่านมา พบว่าชาวไทยมุสลิมมีการสมรสเร็วกว่าชาวไทยพุทธ  

โดยจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีอายุแรกสมรสเฉลี่ยต�่าที่สุดในกลุ่ม 4 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีคนไทยมุสลิมอาศัยอยู่

จ�านวนมาก คือ ประมาณ 14 ปี (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2546) 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2553) พบว่า ในปี 

2551 - 2553 อัตราการเกิดของจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดลง เหลือ 19.10, 18.68 และ 15.48 ตามล�าดับ แต่ก็ยัง

มากกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศและภาคใต้ ขณะที่ข้อมูลจากส�านักอนามัยการเจริญพันธุ์ (2553) รายงานว่าอัตรา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของปัตตานี เท่ากับ 40 ต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตรา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ต�่า (ต�่ากว่า 50 ต่อ 1,000 คน) 

ดงันัน้ การน�าบางประเดน็ทีส่�าคญัในเรือ่งสทิธอินามยัเจรญิพนัธุม์าศกึษา กน่็าจะแสดงให้เหน็ว่าชาวไทยมสุลมิ

น่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นชายขอบของกระแสหลักของสังคมไทยในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ด้วยบริบทของ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไทยและโลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมองว่าสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ถือเป็น 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หากคนไทยมุสลิมซึ่งมีมิติทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่างจาก 

คนไทยพุทธ ไม่สามารถปรับตัวภายใต้กระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็อาจท�าให้คนไทยมุสลิมอาจถูกเบียดขับให้ไป

อยู่วงนอกของประเด็นด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้ ค�าถามในการวิจัยครั้งนี้ก็คือ ชาวไทยมุสลิมมีพฤติกรรม 

อนามยัเจรญิพนัธุ ์และมสีทิธด้ิานอนามยัเจรญิพนัธุแ์ตกต่างจากชาวไทยพทุธหรอืไม่ อย่างไร เพือ่ให้เหน็ภาพว่าชาวไทย 

มุสลิมจะกลายเป็นชายขอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์หรือไม่ หรือเป็นเพียงความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์เท่านั้น 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ศกึษาความแตกต่างด้านพฤตกิรรมอนามยัเจรญิพนัธุ ์(เช่น การมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก อายแุรกสมรส) 

ของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธในจังหวัดปัตตานี 

2. เพือ่ศกึษาความแตกต่างด้านสทิธด้ิานอนามยัเจรญิพนัธุ ์(เช่น การมเีพศสมัพนัธ์ การตดัสนิใจมคีรอบครวั 

การตั้งครรภ์/การมีบุตร และการคุมก�าเนิด) ของชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ 

3. เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเป็นคนชายขอบด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา

งานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับประเทศไทย หากแต่เป็นเรื่องที่ต้องการมุมมองใหม่ 

ในด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ หรือที่เรียกว่า สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ 

(reproductive rights) ในการประชุม ICPD ที่ไคโร (Bergman, 2004:27) ได้กล่าวถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ไว้ดังนี้

“สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ คือ สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลทุกเพศในการตัดสินใจอย่างอิสระ เสมอภาค และ 

รับผิดชอบร่วมกันในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ปราศจากการบังคับ หรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง

สทิธใินการตดัสนิใจมบีตุร การเว้นระยะห่างและจ�านวนบตุร ตลอดจนมสีทิธไิด้รบัข้อมลูในเรือ่งดงักล่าวอย่างถกูต้อง  

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย188



ครบถ้วน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพียงพอต่อการตัดสินใจ เพราะสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เป็นสิทธิมนุษยชน 

ขั้นพื้นฐานของทุกเพศทุกวัย”

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทย

มุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” ใน พ.ศ. 2554 ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 15 - 49 ปีที่อาศัยอยู่

กับคู่สมรส (เพศละ 110 คน) ในอ�าเภอเมือง อ�าเภอหนองจิก อ�าเภอโคกโพธิ์ และอ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  

จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน (multi - stage sampling) โดยการสุ่มอ�าเภอ หมู่บ้าน ครัวเรือนและ

คู่สมรสที่ยังอยู่กินด้วยกัน ได้ตัวอย่างทั้งหมด 440 คน และใช้แบบสอบถามบุคคลที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูล 

พื้นฐานด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งข้อมูลด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ 

การคมุก�าเนดิ การมบีตุร ความรนุแรง ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ การรบับรกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธุ์ 

และการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางร้อยละและ 

ตารางไขว้ รวมทั้งมีการทดสอบนัยส�าคัญ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นเพศชายและหญงิทีส่มรสแล้วทัง้หมด นบัถอืศาสนาอสิลามและศาสนาพทุธ

อย่างละเท่าๆ กันคือ 110 คน รวมเป็นชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธอย่างละ 220 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 

25 - 34 ปี (ร้อยละ 26) และกลุม่อาย ุ35 - 44 ปี (ร้อยละ 34) มอีายเุฉลีย่ประมาณ 34.3 ปี (อลัญาณ์ และเพญ็พกัตร์, 

2555) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่น่าสนใจบางประเด็น ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  

การคมุก�าเนดิ การเลอืกคูค่รอง การสมรส และความรนุแรงทางเพศและความรนุแรงในครอบครวั จ�าแนกตามศาสนา 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การมีเพศสัมพันธ์และการคุมก�าเนิด พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างคนไทยมุสลิมมีอายุเฉลี่ยเมื่อมี 

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุใกล้เคียงกับไทยพุทธ (ไทยมุสลิม 18.7 ปีและไทยพุทธ 19.3 ปี) โดยคนไทยมุสลิมเกือบ

ครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47.7) และคนไทยพุทธประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.5) มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุต�่ากว่า 20 ปี 

โดยเฉพาะหญงิไทยมสุลมิมสีดัส่วนการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกทีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปีมากกว่าหญงิไทยพทุธมาก (หญงิไทย

มุสลิมร้อยละ 43.0 และหญิงไทยพุทธร้อยละ 24.4) และมากกว่าชาย (ชายไทยมุสลิมและไทยพุทธ ร้อยละ 33.8 

และ16.5 ตามล�าดับ) ซึ่งความแตกต่างของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนามีนัยส�าคัญ 

ไม่มาก (ค่าไคสแควร์=.04, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05) 

ส่วนบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรกก็คือ คู่สมรส (ไทยมุสลิม ร้อยละ 76.8 และไทยพุทธ ร้อยละ 64.5) 

และแฟน/คู่รัก (ไทยมุสลิม ร้อยละ 20.9 และไทยพุทธ ร้อยละ 26.4) โดยไทยมุสลิมทั้งชายและหญิง มีสัดส่วน 

การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับบุคคลอื่น (ได้แก่ เพื่อน คนขายบริการทางเพศ และคนแปลกหน้า) ในสัดส่วนที่ต�่ามาก  

(ร้อยละ 0.5, 0.5 และ 1.4) ขณะที่คนไทยพุทธมีสัดส่วนที่สูงกว่า โดยเฉพาะกับเพื่อน (ร้อยละ 5.0, 2.7 และ 1.4) 

ซึ่งความแตกต่างของบุคคลที่เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของกลุ ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนามีนัยส�าคัญค่อนข้างมาก  

(ค่าไคสแควร์=.004, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01) 
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ส�าหรับการใช้วิธีคุมก�าเนิดพบว่า คนไทยมุสลิมและคนไทยพุทธใช้วิธีคุมก�าเนิดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

แตกต่างกันอย่างชัดเจน หรือมีนัยส�าคัญในระดับดี (ค่าไคสแควร์=.001) โดยคนไทยมุสลิมน้อยกว่าครึ่งใช้วิธี 

คมุก�าเนดิในการมเีพศสมัพนัธุค์รัง้แรก (ร้อยละ 40) โดยเฉพาะถงุยางอนามยัและยาเมด็คมุก�าเนดิ (ร้อยละ 26.1 และ 

10.2) รองลงมาคือการนับระยะปลอดภัย ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์สูง (ร้อยละ 13) ส่วนคนไทยพุทธ

กว่าครึ่งใช้วิธีคุมก�าเนิด (ร้อยละ 55.9) โดยเฉพาะถุงยางอนามัยและยาเม็ดคุมก�าเนิดเช่นกัน (ร้อยละ 26.8  

และ 14.6) รองลงมาคือการหลั่งภายนอก ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ค่อนข้างต�า่ (ร้อยละ 13.8)  

ความแตกต่างของวิธีคุมก�าเนิดที่ใช้มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงอย่างชัดเจน โดยหญิงไทยมุสลิมยังใช้วิธี 

นบัระยะปลอดภยัมากทีส่ดุ (ร้อยละ 13.0) ขณะทีห่ญงิไทยส่วนใหญ่ใช้ยาเมด็คมุก�าเนดิ (ร้อยละ 27.3) อย่างไรกต็าม 

การใช้วิธีการคุมก�าเนิดของคนทั้งสองศาสนา แม้ว ่าจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ก็ไม่มาก  

(ค่าไคสแควร์=.046, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05) 

การใช้ถุงยางคุมก�าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายไทยพุทธและไทยมุสลิม สะท้อนมุมมองในแง่ 

ความรับผิดชอบต่อการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และโรคทางเพศสัมพันธ์  

แต่การที่ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ เกือบร้อยละ 40 ไม่ใช้วิธีคุมก�าเนิด รวมทั้งใช้วิธีการนับระยะปลอดภัยและ

การหลัง่ภายนอกในสดัส่วนทีส่งู กย็ิง่ท�าให้มคีวามเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงค์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์สงู  

ซึ่งอาจมีปัญหาการท�าแท้งตามมา รวมทั้งส่งผลให้มีการสมรสที่อายุน้อย เนื่องจากพ่อแม่บังคับให้ต้องแต่งงานก่อน 

จะมีปัญหาอื่นตามมา ส่งผลให้สตรีต้องรับภาระการตั้งครรภ์เร็วก่อนวัยอันควร (ดูตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและการคุมก�าเนิด จ�าแนกตามศาสนาและเพศ

รวม
ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 440 100 100 200 100 100 200

ต�่ากว่า 20 ปี 42.3 46.7 48.8 47.7 36.5 36.6 36.5

20 - 24 ปี 24.2 17.8 32.6 25.0 18.8 28.0 23.4

25 - 29 ปี 28.9 28.9 15.1 22.2 40.0 31.7 35.9

30 ปีขึ้นไป 4.7 6.7 3.5 5.1 4.7 3.7 4.2

อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ปี) 18.99 19.41 18.07 18.74 19.69 18.80 19.25

X2 .038 .036 .488

บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยครั้งแรก

คู่สมรส 70.7 71.8 81.8 76.8 59.1 70.0 64.5

แฟน 23.6 25.5 16.4 20.9 30.0 22.7 26.4

เพื่อน 2.7 0.0 0.9 0.5 2.7 7.3 5.0

คนขายบริการทางเพศ 1.6 0.9 0.0 0.5 5.5 0.0 2.7

คนแปลกหน้า 1.4 1.8 0.9 1.4 2.7 0.0 1.4

X2 .004 .265 .010

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย190



รวม
ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

การคุมก�าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ใช้ 48.0 34.5 45.5 40.0 61.8 50.0 55.9

ไม่ใช้ 52.0 65.5 54.5 60.0 38.2 50.0 44.1

X2 .001 .099 .078

วิธีคุมก�าเนิดที่ใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

ถุงยางอนามัย 26.5 47.4 10.0 26.1 38.2 12.7 26.8

ยาเม็ดคุมก�าเนิด 12.8 2.6 16.0 10.2 4.4 27.3 14.6

ยาฉีดคุมก�าเนิด 2.4 5.3 2.0 3.4 0.0 3.6 1.6

ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8

การหลั่งภายนอก 11.4 10.5 6.0 8.0 11.8 16.4 13.8

นับระยะปลอดภัย 7.1 7.9 18.0 13.6 0.0 5.5 2.4

ไม่ได้คุม/ไม่แน่ใจ 39.3 26.3 48.0 38.6 45.6 32.7 39.8

X2 .046 .001 .0001

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

การเลือกคู่ครอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนามีสิทธิในการเลือกคู่ครองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ในระดับมาก (ค่าไคสแควร์=.001, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .001) ชาวไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงมีสัดส่วนการเลือก 

คู่ครองด้วยตนเองในสัดส่วนที่ต�่ากว่าชาวไทยพุทธ (ชาวไทยมุสลิม ร้อยละ 62.3 ชาวไทยพุทธ ร้อยละ 76.8)  

โดยชาวไทยมสุลมิกว่าครึง่ (ร้อยละ 56.6) มพ่ีอและ/แม่เป็นผูเ้ลอืกคูค่รองให้ โดยเฉพาะสตรไีทยมสุลมิ (ร้อยละ 70.2) 

ทัง้นี ้ส่วนหนึง่อาจมาจากหลกัศาสนาทีว่่า สตรมีสุลมิไม่มอีสิระ/สทิธใินการเลอืกคูค่รองเอง ต้องอยูภ่ายใต้ความเหน็ชอบ 

ของผู้ปกครอง ในขณะที่ชาวไทยพุทธน้อยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 41.2) มีพ่อและ/แม่เป็นผู้เลือกคู่ครองให้ แม้แต่ 

สตรีไทยพุทธยังมีสัดส่วนที่พ่อและ/แม่เป็นผู้เลือกคู่ครองให้ต�่ากว่าชาย (ร้อยละ 36.7 และ 47.6 ตามล�าดับ)  

อย่างไรก็ตาม ญาติก็มีบทบาทส�าคัญในการเลือกคู่ครองให้แก่ทั้งชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ (ร้อยละ 24.1 และ  

25.5 ตามล�าดับ) โดยทั้งสองศาสนามีบุคคลที่เลือกคู ่ครองให้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญในระดับไม่มาก  

(ค่าไคสแควร์=.043, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05) 

ส�าหรับความคิดเห็นต่อการที่มีบุคคลอื่น (นอกจากตนเอง) เลือกคู่ครองให้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างไทยพุทธ 

มีสัดส่วนของการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่บุคคลอื่นเลือกคู่ครองให้มากกว่าชาวไทยมุสลิม (ไทยพุทธเห็นด้วย 

ร้อยละ 43.1 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 45.1) ส่วนชาวไทยมุสลิมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีประมาณ 1 ใน 3  

(เห็นด้วย ร้อยละ 32.5 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 36.1 ตามล�าดับ) ที่ไม่ออกความเห็นมีถึงร้อยละ 31.3 เป็นที่น่าสังเกตว่า

สตรไีทยมสุลมิส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยและไม่ออกความเหน็ต่อการทีม่บีคุคลอืน่เลอืกคูค่รองให้ (ร้อยละ 42.6 ไม่เหน็ด้วย 

และร้อยละ 36.1 ไม่ออกความเห็น) ทั้งสองศาสนามีความคิดเห็นต่อบุคคลที่เลือกคู่ครองให้แตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส�าคัญในระดับไม่มาก (ค่าไคสแควร์=.036, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .05) 
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ส่วนระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้คู่ครองก่อนการแต่งงาน พบว่า เกือบร้อยละ 40 ของชาวไทยมุสลิม  

มีระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้คู่ครองน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมากกว่าชาวไทยพุทธ (ไทยมุสลิมร้อยละ 37.7 ไทยพุทธ  

ร้อยละ 28.6) ขณะที่ชาวไทยพุทธไม่ถึง 1 ใน 3 ที่มีเวลาเรียนรู้คู่ครองน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 28.6) แต่ส่วนใหญ่ 

มีเวลาในการศึกษาเรียนรู้คู่ครอง 2 - 5 ปี (ร้อยละ 40.0) โดยเฉพาะสตรีไทยพุทธเกือบครึ่งหนึ่งมีสัดส่วนของ 

การเรียนรู้คู่ครองราว 2 - 5 ปี (ร้อยละ 47.3) (ดูตาราง 2) 

ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในด้านความคิด สิทธิในการเลือก 

คู่สมรส และการวางรากฐานครอบครัว โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม กว่าหนึ่งในสามยังไม่มีสิทธิในการเลือกคู่ครองเอง  

ยังต้องให้พ่อแม่หรือญาติเป็นผู้เลือกคู่ครองให้ แม้จะชอบพอกับคนอื่นอยู่แล้ว โดยเฉพาะสตรีไทยมุสลิมต้องเข้าสู่ 

การสมรสโดยบุคคลอื่นเป็นผู้ตัดสินใจให้ ทั้งๆ ที่ตนเองไม่เห็นด้วยหรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็น (เกือบร้อยละ 80) 

นอกจากนี้ การที่ชาวไทยมุสลิมกว่าครึ่งมีระยะเวลาเรียนรู้คู ่สมรสก่อนมีครอบครัวน้อยกว่า 1 ปี ก็ท�าให้เกิด 

ความยากล�าบากในการปรบัตวัเข้าหากนั ซึง่อาจก่อให้เกดิปัญหาการหย่าร้างตามมา หรอืผูห้ญงิต้องตกอยูใ่นสภาวะ

ยากล�าบากหากหย่ากันไม่ได้ แม้ว่ากฎหมายอิสลามให้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิขอหย่าได้ แต่ผู้หญิงต้องมีผู้แทน  

แต่ในทางปฏิบัติผู้ชายขอหย่าได้ง่ายกว่าผู้หญิง (อังคณา, 2554) 

การเจริญพันธุ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนไทยมุสลิมและไทยพุทธส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีประสบการณ์ 

ในการมีบุตร โดยคนไทยมุสลิมมีบุตรครั้งแรกที่อายุยังน้อยมีสัดส่วนมากกว่าคนไทยพุทธ กล่าวคือคนไทยมุสลิม 

มสีดัส่วนของการมบีตุรครัง้แรกทีอ่าย ุ15 - 19 ปี ร้อยละ 12.7 (โดยเฉพาะสตรไีทยมสุลมิมร้ีอยละ 18.4) ส่วนคนไทย

พุทธมีบุตรครั้งแรกที่อายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 8.2 (สตรีไทยพุทธร้อยละ 15.8) อายุเฉลี่ยเมื่อมีบุตรคนแรกของคน 

ทั้งสองศาสนามีความแตกต่างกันเล็กน้อย (ไทยมุสลิม 24.7 ปี ไทยพุทธ 25.5 ปี) ถ้าเปรียบเทียบกับการส�ารวจ 

อนามยัเจริญพนัธุ์ พ.ศ. 2552 (ส�านกังานสถติิแห่งชาต,ิ 2552) พบวา่ อายเุฉลีย่เมือ่มีบตุรคนแรกสูงกวา่ภาคใต้ทั่วไป

เล็กน้อย (23.6 ปี) แต่คนไทยมุสลิมยังมีจ�านวนบุตรสูงกว่าคนไทยพุทธ (คนไทยมุสลิมมีบุตรเฉลี่ยจ�านวน 2.32 คน 

คนไทยพทุธม ี2.03 คน) จ�านวนบตุรทีค่ดิว่าเหมาะสมของคนไทยมสุลมิคอื 3 - 4 คน (ร้อยละ 80) ขณะทีค่นไทยพทุธ 

ครึ่งหนึ่งเห็นว่าควรมีบุตร 2 คน แสดงว่าคนมุสลิมมีลูกเร็วและมีค่านิยมของการมีขนาดครอบครัวที่ใหญ่กว่า  

อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างเพศของอายุในการมีบุตรครั้งแรกมีนัยส�าคัญสูงในกลุ่มไทยมุสลิม (มีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ .0001) มากกว่ากลุ่มไทยพุทธ (มีนัยส�าคัญที่ระดับ .001) แต่ความแตกต่างของทั้งสองศาสนามีนัยส�าคัญ 

ไม่มากนัก (มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01) 

เมื่อถามสิทธิในการมีบุตร โดยถามถึงความต้องการมีบุตรในขณะที่ตั้งครรภ์บุตรคนสุดท้อง พบว่า คนไทย

มุสลิมทั้งชายและหญิงเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 19.7) ที่แม้ว่าจะมีความต้องการบุตร แต่ส�าหรับครรภ์นี้ไม่ใช่มีในช่วง

เวลานี้ และอีกร้อยละ 8.9 ไม่ได้มีความต้องการบุตรส�าหรับครรภ์นี้ (โดยเฉพาะสตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 9.2) ขณะที่

ความต้องการมีบุตรแต่ไม่ใช่มีในช่วงเวลานี้ของคนไทยพุทธมีสัดส่วนน้อยกว่า (ร้อยละ 8.2) แต่สัดส่วนของคนไทย 

ที่ตอบว่า “ไม่ต้องการบุตร” มีสูงกว่า (ร้อยละ 11.0) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของทั้งสองศาสนามีนัยส�าคัญ 

ไม่มากนัก (ค่าไคสแควร์=.004, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทั้งคนไทยมุสลิมและ 

คนไทยพุทธส่วนใหญ่มีสิทธิในการตัดสินใจได้อย่างเสรีในการที่จะมีบุตรกี่คน (ตามสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ข้อที่ 8) 
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แต่การตดัสนิใจทีจ่ะมบีตุรเมือ่ไรนัน้พบว่า กลุม่ตวัอย่างทัง้สองศาสนายงัมปัีญหาเรือ่งช่วงเวลาในการตัง้ครรภ์

หรือมีบุตรที่ยังไม่ตรงกับความต้องการ แสดงว่า ยังมีช่องว่างของความต้องการวางแผนครอบครัว (unmet need) 

ซึ่งอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย และรอบด้าน เกี่ยวกับวิธีการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม การ

ไม่สามารถเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวที่มีอยู่ (อาจเนื่องด้วยหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามที่ไม่ส่งเสริมให้ 

คุมก�าเนิด หรือถ้าจะคุมก�าเนิดก็ต้องเลือกใช้วิธีคุมก�าเนิดที่ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติและไม่เป็นการท�าลายชีวิต และ

สตรมีสุลมิไม่สามารถไปขอรบับรกิารวางแผนครอบครวัได้โดยปราศจากความยนิยอมจากสาม)ี รวมทัง้คณุภาพบรกิาร

วางแผนครอบครัวไม่ประทับใจหรือไม่สะดวกใจส�าหรับผู้รับบริการ สังเกตได้จากสัดส่วนการไปขอรับบริการจาก 

คณะกรรมการอิสลาม ที่ทั้งคนไทยมุสลิมและไทยพุทธมีสัดส่วนการใช้บริการค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับสถานบริการ

ของรัฐประเภทต่างๆ (ดูตาราง 2 และ 3)

ความรุนแรงทางเพศและในครอบครัว เมื่อถามความรุนแรงทางเพศว่า “คุณเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์

หรือไม่” พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามมีสัดส่วนการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์สูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนา

พุทธกว่าสองเท่า (คนมุสลิม ร้อยละ 13.6 และไทยพุทธร้อยละ 5.5 ตามล�าดับ) โดยสตรีไทยมุสลิมมีสัดส่วน 

การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์สูงกว่าสตรีไทยพุทธเกือบหกเท่า (สตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 17.3 และสตรีไทยพุทธ  

ร้อยละ 2.7) และมีนัยส�าคัญค่อนข้างสูง (ค่าไคสแควร์=.003, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01) โดยบุคคลที่บังคับให้มี 

เพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่ (เกือบร้อยละ 80) คือคู่สมรสคนปัจจุบัน (ไทยมุสลิม ร้อยละ 86.7 ไทยพุทธ ร้อยละ 58.3)  

รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 66.7 และ 58.3 ตามล�าดับ) โดยเฉพาะเพศชาย 

เมื่อถามถึงความรุนแรงในครอบครัว พบว่า สตรีไทยมุสลิมเคยถูกท�าร้ายร่างกายมากกว่าสตรีไทยพุทธ  

(สตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 24.5 และสตรีไทยพุทธ ร้อยละ 18.2) และความแตกต่างดังกล่าวมีนัยส�าคัญไม่มาก  

(ค่าไคสแควร์=.028, มนียัส�าคญัทีร่ะดบั .05) บคุคลทีท่�าร้ายร่างกาย ส่วนใหญ่ตอบว่า คูส่มรสปัจจบุนั (สตรไีทยมสุลมิ 

ร้อยละ 85.7 สตรีไทยพุทธ ร้อยละ 58.3) ส�าหรับคนที่ยังไม่แต่งงานตอบว่า แฟนคนปัจจุบัน (สตรีไทยมุสลิม ร้อยละ 

14.3 และสตรีไทยพุทธ 41.7) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สตรีทั้งสองศาสนายังประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิด

ทางเพศจากการบงัคบัให้มเีพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะจากคูส่มรสปัจจบุนั และเพือ่น (โดยเฉพาะเพศชายในทัง้สองศาสนา) 

นอกจากนี้ สตรีไทยมุสลิมยังถูกท�าร้ายร่างกายโดยคู่สมรสปัจจุบัน ซึ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง 

ในครอบครัวสะท้อนให้เห็นว่า สตรีมุสลิมยังมีปัญหาสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในด้านการได้รับความปลอดภัยจาก 

การทารุณกรรมและการปฏิบัติมิชอบจากความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบมากกว่าสตรีไทยพุทธ (สิทธิอนามัย 

เจริญพันธุ์ ข้อ 11) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการมีเพศสัมพันธุ์ครั้งแรกและการสมรสก่อนวัยอันควรและการไม่ได้เลือก 

คู่ครองเอง (ดูตาราง 4)

เมื่อถามถึงความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ พบว่า ผู้ที่นับถือศาสนาทั้งสองศาสนาทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่ 

รู้จักเอชไอวี/เอดส์ โดยผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมีสัดส่วนสูงกว่าศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 76.8 และร้อยละ 61.4  

ตามล�าดบั) แต่ไม่มคีวามแตกต่างระหว่างเพศของความรูเ้กีย่วกบัเอชไอว/ีเอดส์ และความแตกต่างดงักล่าวมนียัส�าคญั

ในระดับมาก (ค่าไคสแควร์=.0001, มีนัยส�าคัญที่ระดับ .001) ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยมุสลิมเกือบ 

ร้อยละ 40 ยังมีปัญหาความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
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ตาราง 2 ร้อยละของการเลือกคู่สมรส จ�าแนกตามศาสนาและเพศ

รวม
ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

การเลือกคู่สมรส 440 100 100 200 100 100 200

เลือกด้วยตนเอง 69.5 67.3 57.3 62.3 80.9 72.7 76.8

ไม่ได้เลือกด้วยตนเอง 30.5 32.7 42.7 37.7 19.1 27.3 23.2

X2 .001 .126 .150

บุคคลที่เลือกคู่สมรสให้

พ่อ/แม่ 50.7 38.9 70.2 56.6 47.6 36.7 41.2

พี่/น้อง 14.2 19.4 10.6 14.5 4.8 20.0 13.7

ปู่ย่า/ตายาย 10.4 2.8 6.4 4.8 19.0 20.0 19.6

ญาติ 24.6 38.9 12.8 24.1 28.6 23.3 25.5

X2 .043 .013 .550

ความรู้สึกต่อการที่บุคคลอื่นเลือกคู่สมรสให้

เห็นด้วย 36.6 47.2 21.3 32.5 42.9 43.3 43.1

ไม่เห็นด้วย 39.6 27.8 42.6 36.1 42.9 46.7 45.1

ไม่มีความเห็น 23.9 25.0 36.2 31.3 14.3 10.0 11.8

X2 .036 .044 .890

ระยะเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ก่อนสมรส

1 ปีหรือน้อยกว่า 33.2 43.6 31.8 37.7 35.5 21.8 28.6

2 - 5 ปี 35.0 31.8 28.2 30.0 32.7 47.3 40.0

6 ปีขึ้นไป 4.1 3.6 3.6 3.6 4.5 4.5 4.5

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 27.7 20.9 36.4 28.6 27.3 26.4 26.8

X2 .101 .076 .090

หน่วยงานที่เคยไปขอค�าปรึกษาการวางแผนครอบครัว

โรงพยาบาล/สถานบริการของรัฐ 23.0 26.1 26.1 26.1 11.8 24.3 20.4

โรงพยาบาล/สถานบริการของเอกชน 14.0 4.3 4.3 4.3 17.6 24.3 22.2

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8.0 17.4 4.3 10.9 11.8 2.7 5.6

สถานีอนามัย 23.0 8.7 30.4 19.6 29.4 24.3 25.9

ส�านักงานกรรมการอิสลาม 32.0 43.5 34.8 39.1 29.4 24.3 25.9

ไม่เคยไปขอรับบริการฯ 77.2 79.1 79.1 79.1 84.5 66.1 75.3

X2 .069 .308 .543

ที่มา: การส�ารวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” พ.ศ. 2554
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ตาราง 3 ร้อยละของการเจริญพันธุ์ จ�าแนกตามศาสนาและเพศ

รวม
ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

อายุเมื่อมีบุตรครั้งแรก

15 - 19 ปี 10.6 7.4 18.4 12.7 0.0 15.8 8.2

20 - 24 ปี 26.7 14.8 31.6 22.9 34.3 27.6 30.8

25 - 29 ปี 36.3 38.3 35.5 36.9 38.6 32.9 35.6

30 ปีขึ้นไป 15.8 22.2 1.3 12.1 25.7 14.5 19.9

ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 10.6 17.3 13.2 15.3 1.4 9.2 5.5

อายุเฉลี่ยเมื่อมีบุตรคนแรก (ปี) 25.07 26.31 22.95 24.65 26.61 24.35 25.48

X2 .011 .0001 .001

ขณะตั้งครรภ์คนสุดท้อง ต้องการบุตร?

ต้องการมีบุตรในช่วงนั้นพอดี 48.8 45.7 35.5 40.8 68.6 47.4 57.5

ต้องการมีบุตร แต่ไม่ใช่ช่วง
เวลานั้น

14.2 19.8 19.7 19.7 1.4 14.5 8.2

อย่างไรก็ได้ 27.1 25.9 35.5 30.6 20.0 26.3 23.3

ไม่ต้องการมีบุตร 9.9 8.6 9.2 8.9 10.0 11.8 11.0

X2 .004 .534 .011

จ�านวนบุตร

1 คน 32.1 42.0 23.7 33.1 25.7 36.0 31.0

2 คน 35.4 19.8 27.6 23.6 51.4 45.3 48.3

3 คนขึ้นไป 32.4 38.3 48.7 33.3 22.8 18.6 20.7

จ�านวนบุตรเฉลี่ย (คน) 2.18 2.15 2.51 2.32 2.10 1.97 2.03

X2 .001 .091 .605

จ�านวนบุตรที่คิดว่าเหมาะสม

1 - 2คน 17.6 22.2 10.3 17.6 54.5 56.0 55.3

3 - 4 คน 71.8 64.5 82.8 71.6 27.2 36.0 31.9

ไม่แน่ใจ 10.8 13.3 6.9 10.8 18.2 8.0 12.8

X2 .000 .063 .735

ที่มา: การส�ารวจ “สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมและไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี” พ.ศ. 2554
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ตาราง 4 ร้อยละของความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว จ�าแนกตามศาสนาและเพศ

รวม
ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

การถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 440 100 100 200 100 100 200

เคย 9.5 10.0 17.3 13.6 8.2 2.7 5.5

ไม่เคย 90.5 90.0 82.7 86.4 91.8 97.3 94.5

X2 .003 .116 .075

บุคคลที่บังคับให้มีเพศสัมพันธ์

คู่สมรสปัจจุบัน 78.6 81.8 89.5 86.7 77.8 0.0 58.3

คู่สมรสเก่า 7.1 0.0 10.5 6.7 0.0 33.3 8.3

แฟนปัจจุบัน 7.1 9.1 0.0 8.3 22.7 0.0 16.7

แฟนเก่า 7.1 9.1 0.0 3.3 0.0 66.7 16.7

เพื่อน 64.3 72.7 63.2 66.7 77.8 0.0 58.3

การถูกท�าร้ายร่างกาย

เคย 21.6 27.3 24.5 25.9 16.4 18.2 17.3

ไม่เคย 78.4 72.7 75.5 74.1 83.6 81.8 82.7

X2 .028 .644 .721

บุคคลที่ท�าร้ายร่างกาย

คู่สมรสปัจจุบัน 75.0 80.0 85.7 83.3 77.8 0.0 58.3

คู่สมรสเก่า 2.8 10.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0

แฟนปัจจุบัน  22.2 10.0 14.3 12.5 22.2 100.0 41.7

แฟนเก่า 16.7 30.8 6.7 17.9 0.0 40.0 14.3

เพื่อน 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 16.7

ญาติ 36.8 33.3 33.3 33.3 35.7 57.1 42.9

อื่นๆ 47.8 54.5 30.0 42.9 30.8 78.6 55.6

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์

รู้ 69.1 61.8 60.9 61.4 76.4 77.3 76.8

ไม่รู้ 30.9 38.2 39.1 38.6 23.6 22.7 23.2

X2 .0001 .890 .873

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

งานศึกษานี้ได้ศึกษาประเด็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์เพียงบางประเด็น เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิถีชีวิตด้านเพศ สุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ และความรุนแรง ผลการศึกษา 

ชี้ให้เห็นว่า คนไทยพุทธและไทยมุสลิมทั้งชายหญิง มีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่แตกต่างกันมากนัก คือ

ประมาณ 19 ปี แต่สัดส่วนของคนไทยมุสลิมทั้งชายและหญิงที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุต�่ากว่า 20 ปีมีมากกว่า 

คนไทยพทุธกว่า 1 เท่าตวั โดยความแตกต่างของ อายเุมือ่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรก ระหว่างคนไทยมสุลมิและกบัคนไทย

พุทธมีนัยส�าคัญไม่มากนัก (ที่ระดับ .05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามาจากประชากรจังหวัดปัตตานี 

ซึ่งมีการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะของสังคมเปิดระหว่างคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิม ส่งผลให้รูปแบบการด�าเนินชีวิต

ในสังคม รวมทั้งเรื่องเพศของคนทั้งสองศาสนาแตกต่างกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม คนไทยมุสลิมก็มีเพศวิถีที่มี 

พื้นฐานจากหลักการทางศาสนาที่เป็นกรอบในการปฏิบัติ แม้จะมีเพศสัมพันธ์ที่อายุน้อยกว่าคนไทย (โดยเฉพาะ 

สตรีมุสลิม) แต่ส่วนใหญ่ก็แต่งงานกับบุคคลที่เป็นคู่สมรสปัจจุบัน ดังค�ากล่าวที่ว่า “ชีวิตทางเพศไม่ใช่สิ่งต้องห้าม 

ในอิสลามและชาวมุสลิมจะต้องรู้ถึงเพศศึกษาในอิสลาม และการท�าให้คู่รักพอใจ ซึ่งโดยปกติแล้วมุสลิมทั้งชาย 

และหญิงจะร่วมเพศครั้งแรกกับคู่แต่งงานเท่านั้น” (จรัญ, 2554)

ส่วนการคุมก�าเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ก็พบเช่นเดียวกันว่าคนไทยมุสลิมใช้วิธีคุมก�าเนิดน้อยกว่า 

คนไทยพุทธ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและที่อายุน้อยอาจเป็นเรื่องปกติ/ไม่ใช่ปัญหาส�าหรับวัยรุ่นในยุค 

โลกาภิวัตน์ ถ้ามีการคุมก�าเนิด แต่ผลจากการศึกษาพบว่า คนไทยมุสลิมกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้วิธีคุมก�าเนิดเมื่อมี 

เพศสัมพันธ์ครั้งแรก ขณะที่คนไทยพุทธใช้มากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ วิธีคุมก�าเนิดที่ใช้เมื่อมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต�่า โดยเฉพาะวิธีนับระยะปลอดภัย เช่นเดียวกับคนไทยพุทธที่ใช้วิธีการ 

หลั่งภายนอกในสัดส่วนใกล้เคียงกัน 

การมเีพศสมัพนัธ์อายนุ้อยและไม่ใช้/ใช้วธิคีมุก�าเนดิแบบธรรมชาต ิมคีวามเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ 

หรอือาจมปัีญหาการท�าแท้งตามมา หรอืต้องรบีสมรสตัง้แต่อายยุงัน้อย เนือ่งจากถกูบงัคบัให้ต้องแต่งงานก่อนทีปั่ญหา

อื่นจะตามมา (ฉวีวรรณ และคณะ, 2526) ส่งผลให้สตรีมุสลิมต้องรับภาระในการตั้งครรภ์และดูแลบุตรก่อนวัย 

อนัควร นอกจากนี ้อายเุมือ่มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกทีค่่อนข้างต�า่ สะท้อนให้เหน็ถงึการมอีายแุรกสมรสทีค่่อนข้างต�า่ด้วย  

สอดคล้องกับการส�ารวจอนามัยเจริญพันธุ ์ภาคใต้เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วของส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2546)  

ที่พบว่าคนไทยมุสลิมแต่งงานเร็วกว่าไทยพุทธ ซึ่งเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามที่ให้ชาวไทยมุสลิมสามารถแต่งงาน

ได้เรว็ ตัง้แต่อาย ุ12 - 13 ปี เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาสงัคมมสุลมิเป็นสงัคมทีม่คีวามเคร่งครดัในเรือ่งศาสนาโดยเฉพาะเรือ่ง

เพศ บทบญัญตัทิางศาสนาว่าด้วยเรือ่งเพศนัน้มกีล่าวไว้อย่างชดัเจนเกีย่วกบัการประพฤตแิละการปฏบิตัตินของชาย

และหญงิมสุลมิว่าสิง่ใดควรท�าและสิง่ใดไม่ควรท�า ซึง่บทบญัญตัทิางศาสนาสามารถสะท้อนจดุยนืของศาสนาอสิลาม

ที่ปลูกฝังพฤติกรรมทางเพศได้เป็นอย่างดี 

ส�าหรบัการเลอืกคูค่รอง กลุม่ตวัอย่างไทยมสุลมิทัง้ชายและหญงิมสีทิธใินการเลอืกคูค่รองด้วยตนเองในสดัส่วน

ทีต่�า่กว่าชาวไทยพทุธอย่างมนียัส�าคญัในระดบัมาก ทัง้นี ้เนือ่งจากตามหลกัศาสนาอสิลาม สตรมีสุลมิสามารถแต่งงาน

ได้ตั้งแต่อายุ 12 - 13 ปีขึ้นไป ผู้ชายตั้งแต่ 7 - 19 ปีขึ้นไป พ่อแม่มีส่วนในการหาหรือเลือกคู่ครองให้กับลูก หรือ 

ต้องอยูภ่ายใต้ความเหน็ชอบของผูป้กครอง โดยเฉพาะสตรมีสุลมิไม่มอีสิระ/สทิธใินการเลอืกคูค่รองเอง โดยส่วนใหญ่
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ก็เห็นด้วย ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในด้านความคิด สิทธิในการเลือกคู่สมรส และการ 

วางรากฐานครอบครัว นอกจากนี้การที่ชาวไทยมุสลิมกว่าครึ่งมีระยะเวลาเรียนรู้คู่สมรสก่อนมีครอบครัวน้อยกว่า  

1 ปี ก็ท�าให้เกิดความยากล�าบากในการปรับตัวเข้าหากัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการหย่าร้างตามมา แต่กฎหมาย

อิสลามให้ผู้ชายมีสิทธิขอหย่าได้ แต่ผู้หญิงต้องมีผู้แทน ท�าให้ผู้หญิงต้องตกอยู่ในสภาวะยากล�าบากหากหย่ากันไม่ได้ 

แม้ว่ากฎหมายอิสลามจะอนุญาตให้หย่าได้ก็ตาม (อังคณา, 2554)

ส่วนการตดัสนิใจในการมบีตุร พบว่าทัง้คนไทยมสุลมิและคนไทยพทุธ ส่วนใหญ่มสีทิธใินการตดัสนิใจได้อย่าง

เสรใีนการทีจ่ะมบีตุรหรอืไม่และมกีีค่น สอดคล้องกบัสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์ข้อที ่8 แต่การตดัสนิใจทีจ่ะมบีตุรเมือ่ไร 

ยงัพบว่าสตรมีสุลมิยงัมปัีญหาเรือ่งช่วงเวลาในการตัง้ครรภ์ทีย่งัไม่ตรงกบัความต้องการ แม้ว่าจะมคีวามต้องการบตุร

ส�าหรับครรภ์นี้แต่ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ หรือไม่ได้มีความต้องการบุตร ซึ่งแตกต่างจากคนไทยพุทธอย่างมีนัยส�าคัญ แสดง

ว่ายังมีช่องว่างของความต้องการการวางแผนครอบครัว หรือยังไม่สามารถเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวที่มีอยู่ได้

อย่างสะดวก (unmet need) อาจเนื่องด้วยหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามที่ไม่ส่งเสริมให้คุมก�าเนิด หรือถ้าจะคุม

ก�าเนิดก็ต้องเลือกใช้วิธีคุมก�าเนิดที่ไม่ขัดกับหลักธรรมชาติและไม่เป็นการท�าลายชีวิต (ห้ามการท�าแท้ง) ท�าให้สตรี

มุสลิมไม่สามารถไปขอรับบริการวางแผนครอบครัวได้โดยปราศจากความยินยอมจากสามี นอกจากนี้ อาจเนื่องมา

จากการขาดความรูท้ีถ่กูต้อง ทนัสมยั และรอบด้าน เกีย่วกบัวธิกีารวางแผนครอบครวัทีเ่หมาะสม หรอืบรกิารวางแผน

ครอบครัวที่มีให้อาจยังไม่ทั่วถึงและคุณภาพบริการที่ให้ยังไม่สะดวกใจของผู้รับบริการ จะสังเกตได้จากสัดส่วน 

การไปขอรับบริการจากคณะกรรมการอิสลามมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสถานบริการของรัฐประเภทต่างๆ 

ส�าหรับความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองศาสนาทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่รู้จัก 

เอชไอวี/เอดส์ แต่คนไทยพุทธมีสัดส่วนการมีความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์สูงกว่าคนไทยมุสลิมอย่างมีนัยส�าคัญ 

ในระดับมาก ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชาวไทยมุสลิมยังมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/โรคเอดส์  

นอกเหนือจากความรู้ด้านการวางแผนครอบครัว

ความรุนแรงทางเพศ สตรีทั้งสองศาสนายังประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากการบังคับให้มี 

เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะสตรีมุสลิมเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์มากกว่าสตรีไทยพุทธอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะ 

จากคู่สมรสปัจจุบัน นอกจากนี้ สตรีไทยมุสลิมยังถูกท�าร้ายร่างกายโดยคู่สมรสปัจจุบัน “ผู้หญิงมุสลิมมีความอดทน 

ยอมทีจ่ะถกูท�าร้าย ซึง่คงคล้ายกบัผูห้ญงิทัว่ๆ ไป อกีอย่างทีเ่จอแต่ไม่มากเป็นเรือ่งของความรนุแรงทางเพศ แต่ผูห้ญงิ

อาจจะไม่ค่อยเล่า” (ด�ารง, 2549) ซึ่งการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวสะท้อนให้เห็นว่า  

สตรมีสุลมิยงัมปัีญหาสทิธอินามยัเจรญิพนัธุใ์นด้านการได้รบัความปลอดภยัจากการทารณุกรรมและการปฏบิตัมิชิอบ

จากความรนุแรงทางเพศทกุรปูแบบ ตามสทิธอินามยัเจรญิพนัธุ ์ทีเ่ป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานทีป่ระชาชนทกุเชือ้ชาต ิศาสนา 

และทุกเพศวัยที่อยู่ในสังคมไทยต้องได้รับการคุ้มครอง 
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ดงันัน้ การน�ากระแสของสทิธอินามยัเจรญิพนัธุท์ีแ่ม้ว่าประชาคมระหว่างประเทศจะให้การรบัรอง มาวเิคราะห์

กับสังคมมุสลิมปัตตานีภาคใต้ อาจเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปในการก้าวไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เนื่องจากสังคมมุสลิม

เป็นสงัคมทีผู่ช้ายเป็นใหญ่มาเป็นเวลานาน และการมบีตุรถอืเป็นความประสงค์ของพระเจ้าหรอืพระศาสดาของศาสนา

อิสลาม การใช้วิธีคุมก�าเนิดสมัยใหม่ถูกห้ามมานาน แม้ในระยะหลังจะมีการผ่อนปรนมากขึ้น โดยสตรีมุสลิมจะใช้วิธี

คมุก�าเนดิสมยัใหม่ได้กต่็อเมือ่ได้รบัอนญุาตจากฝ่ายชายหรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการอสิลาม การตอบสนอง

ต่อความทันสมัยและสิทธิสตรีในทัศนะตะวันตกอาจถูกต่อต้าน แต่ก็อาจท�าให้คนมุสลิมภาคใต้ โดยเฉพาะสตรีมี 

แนวโน้มและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกีดกันแปลกแยกจากสังคมใหญ่ของประเทศและถูกเบียดขับให้อยู่วงนอก (ของสิทธิ

ด้านอนามัยเจริญพันธุ์) จนกลายเป็นคนชายขอบ (marginalised) ของกระแสหลัก แม้ว่าสังคมมุสลิมจะมี 

ความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ แต่อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆ 

อย่างไรกต็าม ผลการศกึษาของนกัมานษุยวทิยาส่วนใหญ่ทีผ่่านมา ชีใ้ห้เหน็ว่า “คนกลุม่น้อยและคนทีอ่ยูต่รง

ชายขอบของสังคมและวัฒนธรรมหลัก (marginal people) มักเกิดจากการที่รัฐไม่ได้ให้ความสนใจแก่กระบวนการ

ที่กระท�าให้กลุ่มคนเหล่านั้นต้องตกไปอยู่ชายขอบ จะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม” กระบวนการเป็นคนชายขอบนั้นอาจ

จะเกิดขึ้นได้ใน 2 ทิศทาง ทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกกีดกัน และถูกลดอ�านาจ หรือถูกติดป้าย 

เช่นผู้หญิง แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นจากการถูกดึงเข้าร่วมกระบวนการจนกลายเป็นชายขอบ 

ดังนั้น ชาวไทยมุสลิมมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นคนที่อยู ่ชายขอบของกระแสหลักแห่งสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ ์  

ถ้ารัฐสามารถปรับปรุงบริการให้คนไทยมุสลิมเข้าถึงบริการและจัดบริการให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายใจ  

โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ถูกต้อง และทันสมัยเกี่ยวกับวิธีการวางแผนครอบครัวที่เหมาะสม (ถิรนัย, 2554)

แนวทางทีส่�าคญักค็อื ให้สตรมีสุลมิในสงัคมไทยได้มโีอกาสเข้าร่วมกระบวนการพฒันาสทิธสิตร ีเพือ่เสรมิสร้าง

ศกัยภาพสตรใีห้เท่าเทยีมกบัชาย เพราะความไม่เสมอภาคทางเพศก่อให้เกดิปัญหาอนามยัเจรญิพนัธุแ์ละเป็นปัญหา

ด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้หญิง ซึ่งสังคมได้วางบทบาทให้รักนวลสงวนตัว ท�าให้ไม่มีความรู้

เรื่องเพศ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าถาม มีอ�านาจต่อรองเพื่อสุขภาพทางเพศของตนเองน้อยกว่าผู้ชาย จึงจ�าเป็นต้องมีการ

ผลักดันการด�าเนินงานในเชิงนโยบายและในเชิงระบบ โดยการประสานการท�างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทกุส่วน ด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลมุมติทิีเ่กีย่วข้องทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาบคุลากร พฒันา

ระบบบริการและองค์ความรู้ มาตรการในการดูแลทางสังคม การดูแลทางกฎหมาย รวมทั้งการรณรงค์ค่านิยม 

ทางเพศทีถ่กูต้อง และสอดคล้องกบัหลกัการทีแ่ท้จรงิของศาสนาอสิลาม และผสมผสานการท�างานด้านสทิธมินษุยชน 

และการส่งเสริมความเท่าเทียมหญิงชายที่สอดคล้องกับความละเอียดอ่อนเชิงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงที่มีความยั่งยืน พร้อมๆ กันนั้นก็ท�างานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในระดับชุมชนและบุคคลจ�านวนมาก  

ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของความเปลี่ยนแปลง (โธรายา, 2551)
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การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ในกระบวนการดำาเนินงานแก้ป้ญหาเอดส์
1
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through HIV Prevention Programing

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์2

Niphon Darawuttimaprakorn

บทคัดย่อ

บทความนีว้เิคราะห์การตตีราและเลอืกปฏบิตัใินการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหาเอชไอว/ีเอดส์ ผ่านมมุมองเรือ่งเพศ เพศภาวะ เพศวถิี 
ในโครงสร้างสังคมแบบชายเป็นใหญ่ และความเชื่อกระแสหลักเรื่องเพศที่มีอคติต่อความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวน�าไปสู่
การให้เหตผุลในการควบคมุพฤตกิรรมของคนรกัเพศเดยีวกนั การตีตรา และเลอืกปฏบิตั ิอคตทิางเพศดงักลา่วสะท้อนออกมาอย่างชดัเจน
ในความพยายามลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีด้วยการก�าหนดให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลายเป็นประชากรกลุ่มที่เสี่ยงสูงต่อ 
การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และจ�าเป็นต้องควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง การระบุว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่น
จากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนั้น เท่ากับเป็นการตีตราซ�้าและตอกย�้าอัตลักษณ์ความเป็นชายรักชายที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
บทความนี้ยังน�าเสนอสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และทบทวนรูปแบบการด�าเนินงาน 
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอแนะให้ทบทวนนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่น�าไปสู่การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคส�าคัญ
ต่อความส�าเร็จของการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

1 บทความนี้มิได้มีเจตนาที่จะวิพากษ์วิจารณ์การด�าเนินงานของหน่วยงานใดหรือโครงการใดเป็นการเฉพาะ หากแต่เป็นการน�าเสนอมุม
มองของผู้เขียนต่อการด�าเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในภาพรวมเท่านั้น การกล่าวถึงการ
ด�าเนินงานภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกรอบที่ 8 เป็นเพียงภาพตัวอย่างของกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 30 จังหวัด ซึ่งเป็นโครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากที่สุด ทั้งในทางภูมิศาสตร์และขนาดของ
ประชากร
2 นักวิจัยประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



Abstract

This article analyses the stigma and discrimination presenting in the efforts of responding to HIV and AIDS in 
Thailand. The analysis is based on the perspective of sex, gender and sexuality in the patriarchal social structure and 
on the mainstream sexuality that prejudices the same-sex relationships. Such perspectives have brought about the 
rationale of controlling the behavior of population with same-sex relationships, and consequently lead to the stigma 
and discrimination. The prejudices obviously reflect in the efforts to reduce the HIV prevalence rate by defining the 
men having sex with men as the most at risk population that needs intensive interventions to control such at-risk 
behavior of same-sex sexual relationships. The author argues that the stigmatisation, that men having sex with men 
are the most at risk, has doubled the degree of stigma on the identity of men having sex with men that is not yet 
socially accepted. The article also presents the situation of infection with HIV infection among men who have sex 
with men and the review of the HIV prevention intervention targeting men having sex with men in the past decade. 
This article suggests the revision of policy and practices that lead to stigma and discrimination against men having 
sex with men, as well as eliminate such stigma and discrimination that is the main obstacle to the progress of the 
HIV prevention for men having sex with men.

Keywords: stigma, discrimination, men having sex with men, HIV prevention program.
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1. นำาเรื่อง

การตตีราเป็นแนวคดิทีม่มีาตัง้แต่สมยักรกี เป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมว่าด้วยเครือ่งหมายทีป่รากฏบนร่างกาย 

อันเนื่องมาจากบุคคลมีการกระท�าบางสิ่งบางอย่างผิดไปจากปกติ เช่น นักโทษอาชญากรรมอาจตีตราประทับไว้ 

ทีแ่ขน เป็นตวับ่งบอกคนทัว่ไปว่าบคุคลนัน้เป็นคนไม่ด ีท�าผดิกฎ ผดิศลีธรรม คนทีถ่กูตตีราจะถกูแบ่งแยกให้โดดเดีย่ว 

ไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมจะจ�ากัดสิทธิของเขาเหล่านั้น การตีตราจึงเปรียบเสมือนการติดป้ายบอกให้รู้ว่า

บุคคลนี้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) ท�าให้บุคคลที่ถูกตีตราเปลี่ยนจากบุคคล “ปกติ

ธรรมดา” กลายเป็นบุคคล “ผิดปกติ” เป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ ด่างพร้อย มีรอยมลทิน ไร้คุณค่า แตกต่างไปจากบุคคล

อื่นๆ จึงกล่าวได้ว่าเป็น “การตีตรา” นั้นท�าให้เกิด “การเลือกปฏิบัติ” ซึ่งเปรียบเสมือนหรือเท่ากับเป็น “การละเมิด

สิทธิมนุษยชน” โดยไม่รู้ตัว (สุทธิดา, 2553)

การตีตราถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการสร้างความเป็น “คนชายขอบ” เบียดขับสร้างความเป็นอื่น  

(otherness) แบ่งแยกคนส่วนน้อยให้ออกไปจากกระแสหลกัของสงัคม ดงันัน้ คนชายขอบจงึเปรยีบได้กบับคุคลหรอื

กลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจ ไม่รับรู้ ถูกมองข้าม ถูกท�าให้เป็นคนที่ไร้ค่า ถูกท�าให้มีชีวิตอยู่ตามริมขอบของพื้นที่ 

ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่สังคม พื้นที่ทางความคิด และถูกปฏิเสธจากสังคมกระแสหลัก ท�าให้คนเหล่านี้ขาดโอกาส  

ขาดการศกึษา ขาดอ�านาจในการต่อรอง ไม่ได้รบัความเป็นธรรม ไม่สามารถเข้าถงึทรพัยากร บรกิาร สวสัดกิารต่างๆ 

ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ และยังถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา เป็นเพียงแหล่งทรัพยากรและแรงงานราคาถูก 

ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ และรับผลกระทบจากการพัฒนา เช่น ชาวเขา ชนกลุ ่มน้อย ผู ้หญิงขายบริการ  

กลุ่มรักเพศเดียวกัน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ หรือคนพิการ เป็นต้น (สุริชัย, 2550) 

บทความนีต้ัง้ใจศกึษาการตตีราและเลอืกปฏบิตัใินการด�าเนนิงานป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์

กับชาย ที่ถูกตีตราซ้อนในสองประเด็นที่เกี่ยวกับเพศวิถี (sexuality) กล่าวคือ (1) การตีตราจากพฤติกรรม 

การมีเพศสัมพันธ์ที่แตกต่างจากสังคมกระแสหลัก คือ การมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรักเพศเดียวกัน (homosexual)  

โดยบทความนีเ้น้นศกึษาเฉพาะกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย และ (2) การตตีราทีเ่กดิจากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กล่าวได้ว่า การตีตราในประเด็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ทั้งสองประเด็นนี้เกิดขึ้น

ยาวนานและกว้างขวางในสังคมไทย 

ข้อมูลที่น�ามาใช้ในบทความนี้ได้จากงานค้นคว้าวิจัย รวมรวบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มชายที่มี 

เพศสัมพันธ์กับชาย อาสาสมัครที่ท�างานในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย องค์กรภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่

ภาครัฐผู้ให้บริการในงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงประสบการณ์ 

ของผู้เขียนเองในฐานะผู้ประสานงานการติดตามประเมินผล ภายใต้โครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  

แบบผสมผสานส�าหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง ผู้ต้องขัง และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ด�าเนินงานโดย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. การตีตราและทัศนคติเชิงลบอันเนื่องมาจาก “เพศ เพศภาวะ เพศวิถี” 

กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันในสังคมไทย ได้รับผลกระทบอย่างมากจากกระบวนการหลอมสร้างวิธีคิดเรื่อง 

เพศกระแสหลักที่ปลูกฝังและถ่ายทอดชุดความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ว่า ที่ถูกต้อง เหมาะสม ดีงามมีเพียงชุดเดียว  

นั่นคือ การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ต่างเพศ ชาย-หญิง โดยเฉพาะต้องมีเพศสัมพันธ์ภายใต้บริบทการแต่งงานเท่านั้น 

การมีเพศสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากนี้ คนในสังคมจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ เสื่อมเสีย 

ชื่อเสียงต่อตนเอง ญาติพี่น้อง รวมไปถึงสังคมรอบๆ ตัว กล่าวได้ว่าเป็นการใช้บรรทัดฐานเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี

แบบตายตัวเพียงแบบเดียว โดยการถ่ายทอดชุดความรู้มักเสนอให้เห็นภาพวิธีคิดเรื่องเพศสัมพันธ์เพียงแค่สองด้าน

ตรงข้าม เช่น “ขาวกับด�า” “ดีกับเลว ” และ “ปกติกับผิดปกติ” และมักมุ่งใช้ความรู้และความเชื่อของตนเองไปเพื่อ

ตัดสินคุณค่าของคนอื่นๆ เสมอ (สุชาดา, 2554:17) การหลอมสร้างวิธีคิดเรื่องเพศกระแสหลักนี้เป็นการชี้น�าตัดสิน

ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�าในเรื่องเพศ โดยการพยายามน�าเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ  

และธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย เพื่อน�ามาใช้ควบคุม กดขี่ หรือครอบง�า จนเป็นการประกอบสร้าง 

ให้เกิดอคติ มายาคติ (ความรู ้ความเข้าใจผิดๆ) ท�าให้เกิดการปลูกฝังและถ่ายทอดเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีงาม 

ตามวัฒนธรรมไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

ลกัษณะทีโ่ดดเด่นของโครงสร้างเรือ่งเพศวถิ-ีเพศภาวะในสงัคมไทยปัจจบุนั คอื ความพยายามควบคมุวถิชีวีติ

ทางเพศของคน และผลติสร้างวาทกรรมเรือ่งเพศเพือ่ไปกดขี ่ครอบง�า และปิดกัน้คนกลุม่ทีแ่ตกต่างเอาไว้ ให้สอดคล้อง

กับฐานคิดเรื่องเพศวิถีในนโยบายด้านเอดส์ของรัฐไทยที่ยังยึดอยู่กับกรอบเรื่องเพศกระแสหลัก ที่จ�ากัดที่ทางของ 

เรื่องเพศให้อยู่เฉพาะในความสัมพันธ์คู่ต่างเพศหญิงชายภายใต้กรอบการแต่งงาน และต้องมีเพศสัมพันธ์นั้นจะต้อง

มเีพือ่การสบืพนัธุเ์ท่านัน้ (วราภรณ์, 2551) การใช้แนวคดิดงักล่าวท�าให้คนทีม่เีพศสมัพนัธ์นอกกรอบถกูมองข้าม และ

ไม่ให้ความส�าคญักบัวถิทีางเพศทีห่ลากหลายและมคีวามซบัซ้อนในสงัคม ท�าให้กลุม่ทีม่พีฤตกิรรมทางเพศทีแ่ตกต่าง

เหล่านี้กลายเป็นพฤติกรรมนอกกรอบ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานความดีงามที่รัฐหรือสังคมพึงสนับสนุนหรือส่งเสริม 

นอกจากนี้ รัฐได้พยายามสร้างวิถีปฏิบัติทางเพศของคนในสังคมให้สอดคล้องและอัตลักษณ์ของชาติ  

โดยก�าหนดวิถีปฏิบัติทางเพศให้อยู่ภายใต้กรอบวาทกรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ที่เชื่อว่า 

สังคมไทยมีแบบแผนทางเพศที่ดีงาม คนส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติตามแบบแผนพฤติกรรมที่ว่านี้จึงจะถือว่าถูกต้อง  

เหมาะสม ปกติ และไม่เป็นปัญหา ขณะที่วีถีทางเพศที่นอกเหนือจากแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามนั้นถูกมองว่า 

เป็นตัวสร้างปัญหา มีความเบี่ยงเบน ผิดปกติ ท�าให้วิถีทางเพศที่แตกต่างกลายเป็นสิ่งผิดปกติ ต้องควบคุม และ 

ต้องได้รับการแก้ไข มากกว่าจะยอมรับพฤติกรรมที่แตกต่างนั้น ท�าให้การด�ารงชีวิตในสังคมของกลุ่มชายที่มี 

เพศสัมพันธ์กับชายต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่เปิดเผยตนเองในที่สาธารณะ หรือกล้าเปิดเผยตนเองเฉพาะ

ในพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยเท่านั้น สังคมจึงไม่เข้าใจวิถีชีวิตและเงื่อนไข ความเลื่อนไหล หลากหลาย และซับซ้อน 

ของการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (ชลิดาภรณ์, 2547; วราภรณ์, 2551; สุชาดา, 2554)  

ดังค�าให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารองค์กรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี ที่ว่า 

เรื่องการตีตรานี่ มันก็เหมือนเดิม เป็นเรื่องเดิมๆ ถูกยกมาด้วยภาษาใหม่ๆ แต่มันยังคงเป็นเรื่องเดิมๆ 

ตลอด ส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องของการตีตรามันยังไม่ไปไหน คือ เมื่อ 10 ปีที่แล้วพูดเรื่องเกย์กับเอดส์ 

อยู่ด้วยกัน ซึ่งก็อยู่ด้วยกันจริงๆ แต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆ แล้วก็มีคนอื่นๆ อยู่ด้วยครบทุกกลุ่ม ไม่ใช่ 
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มีแค่เกย์ แล้วก็เอาเกย์ไปโยงกับเอดส์ ไปมองว่าเกย์มั่ว ส�าส่อน ซึ่งจริงๆ ทุกเพศก็มี แล้วก็มองว่า 

เรื่องมั่วกับเอดส์เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้วคนละเรื่อง แต่มันก็ยังพูดเรื่องเดิมอย่างนี้ 

(สัมภาษณ์องค์กรที่ท�างานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 2 เมษายน 2555)

การรับเอากฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผนที่ถูกสร้างขึ้น ผลิตซ�้า และถ่ายทอดในรูปของ “ความรู้” และ  

“ความเชื่อ” จากคุณลักษณะความเป็นชาย ความเป็นหญิง การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศ เพศสัมพันธ์ผ่านทาง

สถาบันหลักๆ ของสังคม ได้แก่ ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�ารงชีวิตของคนในสังคม ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างมายาคติ/อคติที่ตอกย�้าและสร้างความเป็นอื่นให้กับ 

กลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายที่อยู่นอกกรอบจากเพศวิถีกระแสหลักของสังคมไทย การกระท�าดังกล่าวได้ส่ง

ผลทั้งทางตรงและทางอ้อมในการเบียดขับให้บุคคลที่มีพฤติกรรมนอกเหนือจากแบบแผนวัฒนธรรมทางเพศที่ดีงาม

ให้ออกจากพื้นที่ของสังคมส่วนใหญ่ โดยที่สังคมไม่เปิดโอกาสมนุษย์ให้แต่ละคนได้ตัดสินใจในตัวตนทางเพศที่ 

นอกเหนือจากเพศหญิง-ชาย ท�าให้เกิดการใช้อ�านาจทางเพศที่ไม่เสมอภาค ไม่เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ 

การถูกกดขี่หรือถูกตีตราทางเพศ ท�าให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายต้องตกอยู่ในสภาพที่ไร้ซึ่งอ�านาจ 

ในการเลือกและตัดสินใจเรื่องเพศของตนเอง กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถูกผลักกลายเป็นคนชายขอบ เพียงแค่

พฤติกรรมทางเพศไม่เป็นไปตามแบบแผนของคนส่วนใหญ่ของสังคม การตีตราและเลือกปฏิบัติดังกล่าวถือว่าเป็น 

การละเมิดสิทธิทางเพศซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับเพศ  

เกี่ยวกับความพึงพอใจและบทบาททางเพศ ซึ่งขัดกับหลักการยอร์กยาการ์ต้า ในปี 2549 ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า 

ประเทศอินโดนีเซีย ที่กล่าวไว้ว่า 

มนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างๆ บรรดาสิทธิมนุษยชนทั้งหมด

ล้วนมีความเป็นสากล มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ วิถีทางเพศ  

(sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity) เป็นส่วนส�าคัญของศักดิ์ศรีและ 

ความเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคล และจักต้องไม่เป็นเหตุของการเลือกปฏิบัติ หรือการกระท�าทารุณ

กรรม (จันทร์จิรา, 2554: 85)

ดังนั้น หากต้องการลดปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สังคมต้องท�า 

ความเข้าใจและให้ความส�าคัญกับแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

รวมถึงสิทธิทางเพศมากขึ้น และต้องท�าความเข้าใจให้ครอบคลุมมิติทางเพศทั้ง 3 มิติดังต่อไปนี้ คือ 

มิติที่ 1 เพศสรีระ (sex) เป็น “เพศ” ที่หมายถึง สรีระร่างกายที่มีอวัยวะเพศติดตัวมาตั้งแต่เกิดบ่งบอกว่า

เป็นเพศอะไร ซึ่งเป็นการจ�าแนกบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มิติที่ 2 เพศภาวะ (gender) เป็น “เพศ”  

ทีห่มายถงึภาวะแห่งเพศทีถ่กูประกอบสร้างทางสงัคม คอืความเป็นหญงิความเป็นชายทีถ่กูหล่อหลอมผ่านการอบรม

เลี้ยงดูจากสถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันหลักในสังคม เช่น การศึกษา ศาสนา ที่ประกอบสร้างให้สอดคล้อง 

กับจารีตประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติอันดีงามของสังคม และมิติที่ 3  

เพศวิถี (sexuality) หมายถึง วิถีทางเพศหรือความรู้สึกดึงดูดสนใจ ทั้งทางด้านอารมณ์ ความรักใคร่ ความรู้สึก 

ทางเพศ ความปรารถนาลึกซึ้งกับบุคคลซึ่งมีเพศสภาพที่แตกต่างออกไป รวมถึงความรู้สึกดึงดูดสนใจคนที่มี 

เพศเดียวกับตนหรือสนใจมากกว่าหนึ่งเพศสภาพ และความหลากหลายของการมีความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบ

ต่างๆ (กฤตยา, 2554:44; จันทร์จิรา, 2554:85; ยุพิน, 2553:39)
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ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา เมือ่พดูถงึค�าว่า “เพศ” คนส่วนมากมกันกึถงึเพยีงมนษุย์คนหนึง่ซึง่เกดิมาพร้อมกบั

อวัยวะสืบพันธุ์ที่ก�าหนดให้เป็นคนเพศใดเพศหนึ่งที่เป็นชายหรือหญิง และต้องมีความต้องการหรือความรู้สึกดึงดูด

ทางเพศกับเพศตรงข้ามที่มีอวัยวะเพศแตกต่างไปจากตนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ความหลากหลายของเพศวิถี

เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางครั้งในบุคคลเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือ 

ความต้องการทางเพศของตนได้ในบางช่วงเวลา ดงันัน้ เพือ่เป็นสร้างความเข้าใจถงึความหลากหลายซบัซ้อนทางเพศ

ในสงัคมไทยทีม่คีวามลืน่ไหล ไม่หยดุนิง่และตายตวั ความหลากหลายทางเพศนัน้มรีปูแบบทีห่ลากหลายเกนิกว่าทีจ่ะ

ชี้ชัดหรือระบุเป็นกลุ่มก้อนชัดเจน เห็นได้จากความพยายามให้ความหมายของค�านิยาม หรือค�าศัพท์ใหม่ๆ จาก 

การจัดประเภทของคน โดยดูจากอัตลักษณ์ทางเพศและการสร้างค�าศัพท์จากกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ในประเทศไทย เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กส์ช่วล กระเทย สาวประเภทสอง ทอม ดี้ เป็นต้น (ดูรูปที่ 1)

รูปที่ 1 การจัดกลุ่มความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย

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

สงัคมไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ยอมรบัและมองกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายไปในทางลบและตัง้ข้อรงัเกยีจ ถ้าเดก็

ผู้ชายมีพฤติกรรมเอนเองเอียงหรือแสดงออกไปทาง “ผู้หญิง” ก็จะสร้างความอับอาย และสร้างความทุกข์ให้กับ 

พ่อแม่ ไม่เป็นที่ยอมรับของครู ถูกเพื่อนล้อเลียน และหลายคนถูกกดดันให้เปลี่ยนพฤติกรรมกลับไปเป็นเพศ “ชาย” 

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นกลุ่มที่มีอารมณ์รุนแรง เมื่อผิดหวังก็มักจะคับแค้น

จนถึงกับต้องตัดสินหรือต้องแลกกันด้วยชีวิต แต่ในความเป็นจริง พฤติกรรมดังกล่าวนี้สามารถพบได้ในคนทั่วไป  

ถึงแม้จะไม่ใช่คนรักเพศเดียวกันก็ตาม (สุพร, 2546) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ยังคงมีการตีตราเรื่อง 

ความหลากหลายทางเพศในกลุ ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ทั้งการตีตราตนเองและการตีตราจากสังคม  

ดังค�าสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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เรารู้สึกอึดอัดตั้งแต่อยู่ในบ้าน พ่อ แม่ พี่ชาย น้องชาย เรารู้สึกว่าตัวเราผิด รู้สึกกดดัน และต้อง 

เก็บกดไว้ พอออกไปนอกบ้าน สังคมเพื่อนบ้านก็ล้อว่าเป็นกะเทย ตุ๊ด อะไรอย่างเนี้ย พอไปโรงเรียน 

มันมีวิชาพลศึกษาที่เป็นฟุตบอล ตะกร้อ ท�าให้เรารู ้สึกว่าการเป็นแบบนี้มันเป็นสิ่งผิดตลอดมา  

ผิดต่อพ่อ ต่อแม่ ท�าให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่รักตัวเอง และไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในระบบอะไรเลย 

(สัมภาษณ์ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 32 ปี, 11 เมษายน 2555)

มี ก็เคยเจอเขาพูด แบบว่า หน้าตาก็ดี ไม่หน้ามาเป็นเกย์เลย เสียดาย สังคมภายนอกยังไม่ยอมรับ 

และก็มองแบบเหยียดหยาม คือต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายอย่างเดียว ท�าไมสังคมต้องมาตีตราเรา

(สัมภาษณ์ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 22 ปี, 10 เมษายน 2555)

การแต่งตัว เราอยากแต่งตัว ท�าสีผม เขามองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย เหมือนกับว่าเราเป็นตัวประหลาด

(สัมภาษณ์สาวประเภทสอง อายุ 22 ปี, 10 เมษายน 2555)

เคยพาน้องไปบริจาคเลือด หมอไม่ให้บริจาค ถ้าหากเป็นเกย์ เขาจะไม่ให้บริจาคเลือด คือเพศนี้ 

จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี 

(สัมภาษณ์อาสาสมัครกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 23 ปี, 10 เมษายน 2555)

อย่างไรก็ตาม การที่คนในแต่ละสังคมมีค่านิยม ทัศนคติ และค�าอธิบายในเรื่องเพศแตกต่างกันนั้น เป็นผล 

มาจากกระบวนการหล่อหลอมขัดเกลา และการให้ความหมายทางสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านสถาบันต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน ค�าสอนทางศาสนา กฎหมาย จิตวิทยา ค�าจ�ากัดความทางการแพทย์ นโยบายสังคม 

รวมไปถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่อธิบายว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถือเป็นเรื่อง “ธรรมชาติ” นั้น ในความเป็นจริงแล้ว 

ล้วนถูกก�ากับโดยสังคมทั้งสิ้น การกีดกันกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายจนกลายเป็นคนชายขอบทางเพศ  

ได้สร้างภาพให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้มีความผิดปกติด้านจิตใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจาก

สังคม และถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาต่อสังคม ท�าให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยว 

และความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือกปฏิบัติของสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ 

นอกจากนี ้การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของสือ่มวลชนไทยกย็ิง่เป็นการตอกย�้าและค�า้จนุอคตทิางเพศ และสงัคม

กระแสหลักพยายามควบคุมและจัดระเบียบสังคมคนชายขอบกลุ่มนี้ต่อไปจึงเกิดค�าต่างๆ มากมายที่ใช้ในการตีตรา

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ดังต่อไปนี้ 
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การตีตราจาก ภาษาและวิธีคิดที่มีนัยเชิงอคติ

ตนเอง และกลุ่ม ผิดปกติ ผิดเพศ พวกชอบไม้ป่าเดียวกัน เสือไบ ตุ๊ดเด็ก ตุ๊ดแก่ เก้ง กวาง กะเทยควาย สาวเสียบ

ครอบครัว ลูกผิดปกติ ท�าให้พ่อแม่อับอายขายหน้า เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์กระกูล เพราะว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ดี

สังคม ชุมชน เซ็กซ์จัด มักมากในกาม ตัวประหลาด ตัวตลก วิปริตทางเพศ ชอบความรุนแรง เสียชาติเกิด

สถาบันการศึกษา เบี่ยงเบนทางเพศ ผิดกฎระเบียบ เป็นเด็กมีปัญหาก้าวร้าวรุนแรง พฤติกรรมไม่เหมาะสม  
มาจากครอบครัวแตกแยก

สถาบันศาสนา ผิดศีลธรรม มีเวรกรรมหรือบาปกรรมที่ต้องชดใช้ ห้ามบวช

บุคลากรทางการแพทย์ โรคจิต จิตวิปริต/ผิดปกติ เพี้ยน โรคประสาท วิกลจริตป่วย มั่ว ตัวแพร่เชื้อ กลุ่มเสี่ยง 

การเป็นบคุคลรกัเพศเดยีวกนั ไม่เพยีงเป็นผูท้ีด้่อยโอกาสเรือ่งสทิธทิางการเมอืงและสงัคมมาโดยตลอดเท่านัน้ 

แต่ยังถูกรังเกียจเดียดฉันท์ ถูกกีดกัน ท�าร้าย ตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างจากวิถีทางเพศ  

อันเนื่องมาจากพฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างสังคมกระแสหลัก ดังจะเห็นได้จากการก�าหนด

มาตรการหรือนโยบายต่างๆ เพื่อออกมาก�าหนดและควบคุมกลุ่มที่มีความแตกต่างทางเพศ ดังต่อไปนี้

·	 มาตรา 3 “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หมายความว่า การกระท�าหรือไม่กระท�าการ 

อันใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ากัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจาก

ความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศ

โดยก�าเนิด เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ”  

(ร่าง พ.ร.บ.เท่าเทียมระหว่างเพศ...โลกเสรีที่รอคอย, 12 เมษายน 2555) 

·	 ในปี พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏได้ออกกฎระเบียบห้ามผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าศึกษาวิชาชีพ

ครู ท�าให้โอกาสในการเลือกอาชีพลดลง และยังเป็นการสร้างภาพลบให้กับกลุ่มที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศโดยตรง (จันทร์จิรา, 2554)

·	 การอธิบายด้วยทฤษฎีทางจิตวิทยาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ว่าคนรักเพศเดียวกันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง 

แม้สมาคมจิตแพทย์ของสหรัฐอเมริกาได้ลงมติและประกาศในปี พ.ศ. 2513 ว่าคนรักเพศเดียวกัน 

ไม่ได้เป็นคนทีผ่ดิปกตทิางจติใจแล้วกต็าม แต่การรบัรูแ้ละอคตขิองสงัคมทีม่ต่ีอบคุคลรกัเพศเดยีวกนัยงัคง

อยู่ และยังส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ (สุพร, 2546)

·	 การตอบแบบสอบถามคัดกรองที่ให้ข้อมูลว่า มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันก่อนการบริจาคเลือด เพื่อแบ่ง

แยกและปฏเิสธการรบับรจิาคเลอืดผูท้ีม่พีฤตกิรรมเป็นกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย (จนัทร์จริา, 2554)

·	 บทบาทของสื่อที่ผลิตซ�้าและประกอบสร้างภาพเหมารวมว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นกลุ่ม 

ที่มั่วเซ็กส์หรือเป็นตัวตลก ซึ่งเป็นการตอกย�้าความคิด ความเชื่อ จารีต และสร้างกฎเกณฑ์แก่คนในสังคม 

ส่งผลต่อการครอบง�าความคิดของคนในสังคม (จันทร์จิรา, 2554)
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3. สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

การส�ารวจและน�าเสนอข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วง 10 ปี 

ทีผ่่านมาของนกัระบาดวทิยานัน้ เป็นการน�าเสนอข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ทางด้านการแพทย์ทีส่ามารถน�าใช้ในการวางแผน

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของการติดเชื้อรายใหม่ แต่การที่นักระบาดวิทยาและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมองว่า

พฤติกรรมทางเพศของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นสะพานเชื่อมต่อการแพร่เชื้อเอชไอวีสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ 

ในสงัคมนัน้ ท�าให้กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายหนไีม่พ้นจากการถกูตตีราว่าเป็น “กลุม่เสีย่ง” และ “กลุม่แพร่เชือ้” 

(สุชาดา และอุมาภรณ์, 2554) ดังรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้

รายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ(UNAIDS) เสนอข้อมลูภาพรวมสถานการณ์เอดส์ว่า ในปี 2551 

มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกประมาณ 33.4 ล้านคน และจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจาก 3 ล้านคนในปี 2544 เหลือ  

2.7 ล้านคนในปี 2551 และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเอดส์ 2 ล้านคน ส�าหรับสถานการณ์ของโรคเอดส์

ในประเทศไทย นบัตัง้แต่พบผูป่้วยเอดส์รายแรกเมือ่ปี 2527 จนถงึปี 2550 คาดว่ามผีูต้ดิเชือ้เอชไอวสีะสมในปี 2553 

จ�านวน 1,148,117 ล้านคน ในจ�านวนนี้เสียชีวิตไปแล้ว 669,191 คน เหลือผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 481,770 คน 

และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 10,097 คนต่อปี (The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005, 

2008)

รูปที่ 2 แสดงการคาดประมาณร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จ�าแนกตามกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง  
ตั้งแต่ปี 2531–2559
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ที่มา: The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005, 2008 

ข้อมูลจากการส�ารวจเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (Integrated Biological and  

Behavioral Surveillance - IBBS) ของส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และข้อมูล 

จากการส�ารวจของศูนย์ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ไทย-สหรัฐ (TUC) พบว่า สถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อ

ของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเพิ่งสูงขึ้นจากร้อยละ 17.3 ในปี 2546 เป็นร้อยละ 30.7 ในปี 2550 (National AIDS 
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Prevention and Alleviation Committee, 2010) ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ท�างาน 

ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายให้ความเห็นว่า แม้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจท�าให้เกิดการตีตรา

ต่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้ แต่ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์และปัญหาที่แท้จริงในกลุ่มชาย 

ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อรายใหม่ต่อไป 

ถ้าให้พูดถึงตัวเลขนี่ เราต้องพูดถึงวิธีการเก็บข้อมูลก่อน เราก็เชื่อมั่นว่านักวิชาการจะสามารถสร้าง 

ความน่าเชื่อถือได้ แล้วเราต้องกลับมาย้อนดูความส�าเร็จในการท�างาน กลับมาดูทิศทางในการท�างาน 

ในเมื่อตัวเลขมันขยับสูงขึ้น เรายังท�าอะไรกันอยู่ หลายๆ ครั้ง ขับเคลื่อนทางนโยบายมันถูกแรงกดดัน

ด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ ท�าให้ท�างานไมได้เต็มที่นะ เมื่อมีตัวเลขออกมา ท�าให้ต้องมาคิดว่า จะใช้

ประโยชน์จากตัวเลขนี้ได้อย่างไรในการเฝ้าระวังป้องกัน การวางแผนการท�างาน

จริงๆ อัตราการติดเชื้อนี่ ต้องใช้เป็นเครื่องมือว่าจะต้องท�ายังไง สังคมต้องช่วยกัน แต่กลับกลาย 

เป็นว่า กลายเป็นเครื่องมือในการตีตรา ซึ่งวิธีใช้มันคนละเรื่อง คนละมุมมองกันเลยนะ

(สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ท�างานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,  

2 เมษายน 2555)

คิดว่ามันมี hidden agenda อยู่ เลือกพื้นที่อย่างไร เลือกเวลาอย่างไร ถ้าเลือกพื้นที่ตรงนี้ อย่างไร

มันก็ขึ้นอยู่แล้ว ขึ้นสูงอยู่แล้ว พวกพี่น�้าตาตกเลยนะ ปีที่ 1 มันประมาณ 18% มันขึ้นมาเป็น 25%  

เราท�างานเกือบเป็นเกือบตาย มองกลับหรือเปล่าว่าที่มันเป็น 25% คือ หลังจากที่คนได้ความรู้  

คนเริ่มสนใจ คนเริ่มให้ความส�าคัญที่จะออกมาตรวจ จริงๆ แล้วคนเหล่านั้นมีภาวะความเสี่ยงอยู่แล้ว 

พอมีคนลงไปท�างาน ก็มีคนกล้าเข้ามาตรวจ ตัวเลขมันก็เลยขึ้น ตีโพยตีพายไปเยอะแยะมากมาย 

ว่าพฤติกรรม MSM แย่มาก แต่ท�าไมเราไม่คิดว่า นี่มันเป็นการปลดล็อคที่เราจะพยายามให้คน 

ออกมาตรวจ VCCT3 

(สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ท�างานป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,  

15 มีนาคม 2555)

นอกจากนี้ ในการคาดประมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ Asian Epidemic Model (2008) พบว่ากลุ่มที่ 

น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งยังคงมีอัตราการติดเชื้อสูงและมีแนวโน้มการติดเชื้อ 

ขยายวงกว้างขึน้ และมสีดัส่วนเกอืบครึง่หนึง่ของผูต้ดิเชือ้รายใหม่ทัง้หมด ส�าหรบัข้อมลูจากการคาดประมาณจ�านวน

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ Asian Epidemic Model ตั้งแต่ปี 2531–2559 พบว่า ร้อยละ 41 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

คือกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งยังคงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่และจงัหวดัท่องเทีย่วทีส่�าคญัๆ ของประเทศไทย การตดิเชือ้จากคู ่ร้อยละ 32 พนกังานบรกิาร

และลูกค้า ร้อยละ 11 ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบางส่วน 

จะมเีพศสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิด้วย โดยทางด้านระบาดวทิยามองว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายเป็นสะพานเชือ่มการระบาด

3 Voluntary Confidential Counselling and Testing คือ การให้ค�าปรึกษาเพื่อตรวจเลือดด้วยความสมัครใจและเป็นความลับ
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ทีส่�าคญัของการแพร่เชือ้ไปสูป่ระชากรกลุม่อืน่ ทัง้นี ้ได้มกีารพยายามคาดประมาณตวัเลขชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย

ในประเทศไทยว่ามีประมาณ 560,000 คน โดยค�านวนจากร้อยละ 3 ของประชากรชายไทย อายุ 15–59 ปี  

(The Thai Working Group on HIV/AIDS Projections 2005, 2008) 

3.1 ทิศทางและแนวโน้มด้านนโยบายและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีมาเป็นเวลานานเกือบ  

3 ทศวรรษ แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหาเอดส์ยังคงมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของประชากร ระบบสาธารณสุข  

สภาพสังคม และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการส�ารวจพฤติกรรมเสี่ยง 

พบว่า จ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประชากรบางกลุ่มของไทยยังไม่ลดลง ส่วนมากเป็นกลุ่มเยาวชน และ 

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังคงอยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มไม่ลดลงเช่นกัน (ธนรักษ์ และคณะ, 2551)  

ควรกล่าวด้วยว่า การใช้ค�าศัพท์ค�าว่า ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กับชำย เป็นการลดทอนมิติของความเป็นมนุษย์และ

อัตลักษณ์ที่ซับซ้อนของผู้ชายคนหนึ่ง ให้เหลือแค่มิติพฤติกรรมทางเพศที่มีความหมายตายตัวเพียงมิติเดียวคือ 

พฤติกรรมที่มีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง (สุชาดา และอุมาภรณ์, 2554) ดังจะเห็นได้จากการที่มีนโยบายให้จัดท�า 

แผนเร่งรัดเพื่อลดการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย รวมถึงแผนงานและโครงการสนับสนุน 

การท�างานที่ใช้งบประมาณทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการป้องกันที่เน้นบริการเชิงรุก  

โดยองค์กรภาคประชาสังคมและการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล โดยส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางสุขภาพต้อง 

มีความเข้าใจเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี และให้บริการที่เป็นมิตรกับประชากรกลุ่มนี้ โดยปราศจากการตีตรา

และเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ (พวงเพชร, 2554)

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างต่อเนื่อง  

ทัง้ส่งเสรมิการด�าเนนิงานร่วมกนักบัภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วน และร่วมกนัก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาเอดส์ฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2555-2559) ตามแผนยทุธศาสตร์ใหม่ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาต ิด้วยการ

มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ (getting to zero) หรือภารกิจสาม-ศูนย์ โดย “0” ตัวที่ 1 คือ การมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มี 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ (zero new infections) “0” ตัวที่ 2 คือ การมุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ 

(zero AIDS-related death) และ “0” ตัวที่ 3 คือ มุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ (zero  

discrimination) แผนการด�าเนินการมีดังนี้คือ สร้างสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักเรื่องเอดส์  

เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย  

ด้วยการสร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อถุงยางอนามัย และปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยให้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริม 

สขุอนามยัทางเพศ รวมถงึการจดัการให้กลุม่ประชากรเข้าถงึบรกิารถงุยางอนามยัอย่างทัว่ถงึและต่อเนือ่ง สดุท้ายคอื 

ขยายและพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานป้องกันประชากรกลุ่มที่มีแนวโน้มการติดเชื้อ (เพชรศรี และวาสนา, 2554)

3.2 การตีตราและทัศนคติเชิงลบอันเนื่องมาจาก “เอชไอวี/เอดส์”

นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ใน พ.ศ. 2527 ถือว่าได้เป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้นักวิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาหันมาให้ความสนใจเรื่อง “เอดส์” และ “เพศ” เพิ่มมากขึ้น แต่โรคเอดส์ก็ยังคงเป็น 

โรคที่มีการตีตราสูงมากในสังคมไทย เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุของการติดเชื้อสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่สังคม 

ไม่ยอมรบั เช่น พฤตกิรรมส�าส่อนทางเพศ การมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศเดยีวกนั รวมถงึการใช้ยาเสพตดิ ดงันัน้ การตตีรา

การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกระบวนการด�าเนินงานแก้ปัญหาเอดส์ 213



แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์นั้นส่งผลให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ถูกท�าลาย ผู้ติดเชื้อทั้งถูกมอง

และมองตนเองอย่างไร้ค่า และคิดว่าตนเองอาจท�าให้คนอื่นเดือดร้อน ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวและชุมชน 

โดยรอบ ท�าให้ผู้ติดเชื้อต้องพยายามปกปิดหรือปิดกั้นและแยกตนเองจากสังคม จนบางรายคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งสะท้อน

ให้เหน็ว่าการสร้างปฏสิมัพนัธ์ในกลุม่ผูต้ดิเชือ้นัน้ยงัไม่ประสบความส�าเรจ็ เพราะผูต้ดิเชือ้ไม่สามารถด�ารงชวีติอยูร่่วม

กับคนในสังคมที่ตีตราพวกเขาได้

จากการศึกษาเรื่องดัชนีชี้วัดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อ พ.ศ. 2553 ของเครือข่าย 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวียังถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกับกิจกรรมของชุมชน  

ตกเป็นเป้าหมายของการซุบซิบนินทา เคยถูกกระท�าความรุนแรงตั้งแต่กระทบกระทั่ง ข่มขู่ ไปจนถึงท�าร้ายร่างกาย 

ถูกปฏิเสธไม่รับเข้าท�างาน และที่ส�าคัญคือ ถูกปฏิเสธไม่รักษาพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือถูกปฏิบัติ 

แตกต่างจากคนทั่วไป เช่น เปลี่ยนบัตรคิวไม่ให้บริการในคิวต้นๆ หรือจัดบริการแยกต่างหากให้ โดยอ้างว่าจะให้ 

การดูแลเป็นพิเศษ (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย, 2553 อ้างใน สุชาดา และอุมาภรณ์, 2554) 

สอดคล้องกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายถงึปัญหาอปุสรรคและความรูส้กึเมือ่เข้าไปรบับรกิาร

ตรวจเอชไอวีว่า

ก็เคยเจอเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไป เขา [เจ้าหน้าที่] พูดจากับเราไม่ค่อยดีเลย อยากให้มี 

การให้บริการที่เป็นมิตรกับพวกเรามากกว่านี้ ไม่ใช่มาเลือกปฏิบัติต่อพวกเรา รังเกียจพวกเรา

(สัมภาษณ์พนักงานบริการชาย อายุ 21 ปี, 9 เมษายน 2555)

ปัจจุบันสังคมยังคงคิดว่าโรคเอดส์เป็นเรื่องอันตราย เป็นโรคที่น่ากลัว และสังคมก็ตีตราว่า “โรคเอดส์เป็น 

โรคของเกย์” ส�าหรับประเทศไทย ในช่วงแรกๆ ของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ได้สร้างภาพลบให้กับกลุ่มชายที่มี

เพศสมัพนัธ์กบัชายอย่างมาก เพราะสงัคมเชือ่ว่าเอดส์เป็นโรคทีช่ายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายสร้างขึน้เพราะความส�าส่อน

ทางเพศ (Jackson, 1995 อ้างใน นฤพนธ์, 2554ก:48) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตรวจพบว่าบุคคลที่ติดเชื้อคนแรก

ของโลกและคนแรกของประเทศไทยมีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้คนกลุ่มนี้

ถกูมองว่าเป็นกลุม่เสีย่งสงู มรีสนยิมทางเพศทีโ่ลดโผน ส�าส่อน และเป็นสาเหตหุลกัของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

เพราะคนมองว่าคนเป็นเอดส์เป็นเรื่องน่าอับอาย เป็นเรื่องที่ต้องปกปิด ฉะนั้น คนเป็นเอดส์ก็ไม่รู้ 

จะท�ายังไงให้ตัวเองอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปกติเหมือนเดิม เพราะคนเป็นเอดส์คิดว่ากู 

ต้องตายแล้ว กูต้องตายด้วยโรคอุบาทว์ อะไรอย่างนี้ ซึ่งจริงๆ คนเขาคิดอย่างนั้น

(สัมภาษณ์อาสาสมัครชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 23 ปี, 10 เมษายน 2555)

ปัญหาส�าคัญในการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์คือ การไม่รู ้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ท�าให้ต้อง 

กลายเป็นผู้รับและแพร่เชื้อเอชไอวีโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีการป้องกัน เข้าไม่ถึงบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

โดยปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเข้าไปรับบริการตรวจหาเชื้อ เพราะมักคิดว่าตนเองไม่มีความเสี่ยงต่อ 

การติดเชื้อเอชไอวี เพราะมีคู่นอนเพียงคนเดียวหรือมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คิดว่าไว้ใจได้ ส�าหรับเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่กล้าไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์คือ กลัวว่าหลังจากทราบผลการตรวจเลือดแล้ว

พบว่าติดเชื้อ ก็จะถูกรังเกียจ ถูกตีตรา ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกปฏิเสธ ถูกซ�้าเติมจากสังคมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย214



ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ อีก เช่น ปัญหาความยากจน ความไม่เสมอภาคทางเพศ การตีตรา และการผลัก

ผูค้นออกไปอยูช่ายขอบ ท�าให้จ�านวนผูต้ดิเชือ้รายใหม่ทีเ่ข้าไม่ถงึบรกิารป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวเีพิม่สงูขึน้ กลุม่ชาย

รักชายมีอัตราการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง (ส�านักระบาดวิทยา, 2551)

3.3 บทบาทกองทุนโลกกับงานเอดส์ ในประเทศไทย 

ในช่วงเกือบ 10 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนการท�างานด้านเอดส์จากต่างประเทศประมาณ  

8 พนัล้านบาทจากกองทนุโลกด้านเอดส์ วณัโรค และมาลาเรยี โครงการทีไ่ด้ให้ความส�าคญักบักลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์

กับชายมากที่สุดคือ โครงการกองทุนโลกรอบที่ 8 หรือ “โครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแบบผสมผสาน

ส�าหรับประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงและแรงงานข้ามชาติ โดยการส่งเสริมบริการเชิงรุกและสร้างเครือข่ายบริการ 

ที่บูรณาการ” (Comprehensive HIV-Prevention Among MARPs by Promoting Integrated Outreach and 

Networking - CHAMPION) ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (Man 

having Sex With Men : MSM) กลุ่มพนักงานบริการหญิง (Female Sex Worker : FSW) กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิด

ฉีด (Intravenous Drug User : IDU) กลุ่มผู้ต้องขัง (Prisoner : PR) และแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker: MW) 

กล่าวได้ว่า กองทุนโลกฯ มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานด้านต่างๆ เพื่อเอื้ออ�านวยการด�าเนินงาน

ด้านเอดส์ส�าหรบักลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายให้มปีระสทิธภิาพและความคล่องตวัมากขึน้ โดยกระตุน้การท�างาน

ร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมที่เน้นบริการเชิงรุกในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ การแจกจ่ายถุงยาง

อนามัยและสารหล่อลื่น รวมถึงส่งต่อให้กับสถานบริการสุขภาพของภาครัฐที่เน้นให้บริการเชิงรับ การคัดกรอง 

การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่าย 

การท�างานร่วมกนั และช่วยเตมิเตม็ช่องว่างการจดับรกิารสขุภาพของภาครฐัในการเข้าถงึประชากรทีม่คีวามเปราะบาง 

และอ่อนไหว นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น การจัดท�ารายงาน การบริหารจัดการ 

ระบบบัญชี การติดตามประเมินผล (พวงเพชร, 2554)

การมีทุน Global Fund ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเยอะมากเลย ได้คนมาพัฒนาชุมชน ท�าให้เกิด

การพัฒนาระบบเยอะแยะไปหมดเลย และที่ส�าคัญคือ เป็นกลไกส�าคัญในการช่วยลดอัตราการติด

เชื้อของผู้ติดเชื้อรายใหม่

(สัมภาษณ์ที่ปรึกษาองค์กรที่ท�างานกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 3 เมษายน 2555)

ปัจจุบันโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส�าหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณโดยกองทุนโลกได้ขยายพื้นที่ครอบคลุมกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายจ�านวน 35,578 คน ภายใน 5 ปี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายผลการให้บริการป้องกัน 

การตดิเชือ้เอชไอวแีบบบรูณาการ กจิกรรมหลกัคอืการเข้าถงึประชากรกลุม่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นชมุชนผ่านอาสาสมคัร/

แกนน�า การสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์บริการ (drop in center) “เป็นพื้นที่ปลอดภัย” ส�าหรับประชากร 

กลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่าย การแจกจ่ายอุปกรณ์เพื่อการป้องกันที่จ�าเป็น เช่น ถุงยางอนามัยและสาร 

หล่อลืน่ การให้สารทดแทนเมธาโดน และการแจก/แลกเปลีย่นเขม็และกระบอกฉดียา กจิกรรมการให้ค�าปรกึษาและ

ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี โดยการส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้ค�าปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ 

การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกระบวนการด�าเนินงานแก้ปัญหาเอดส์ 215



ทัง้หมดนี ้เป็นการให้ความรูค้วามเข้าใจเพือ่ประเมนิความเสีย่งของตนเอง และเป็นจดุน�าผูต้ดิเชือ้เข้าสูบ่รกิาร

ดแูลรกัษา จากการสร้างระบบเชือ่มต่อระหว่างบรกิารเชงิรกุในการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายทีด่�าเนนิการโดยภาคประชาคม

กบัการให้บรกิารจากภาครฐั โดยผ่านกลไกการประสานงานจงัหวดั (Provincial Coordinating Mechanism: PCM) 

และสนับสนุนมีการจัดให้มีภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�างานในประชากรกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาการให้บริการ 

ทีเ่ป็นมติรกบัประชากรในกลุม่เป้าหมาย ด้วยการเสรมิสร้างทศันคตทิีด่ขีองผูใ้ห้บรกิารทีม่คีวามเข้าใจกลุม่ประชากร

เป้าหมายในโครงการฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

รูปที่ 3 การบริการเชิงรุกในชุมชนและการบริการเชิงรับทางคลินิก เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี  
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกรอบที่ 8

ที่มา: ชมนาถ, 2551

อย่างไรก็ตาม การน�าโมเดลการให้บริการที่เป็นมิตรภายใต้โครงการกองทุนโลกที่พยายามเชื่อมโยง 

การให้บริการเชิงรุกขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่กับการให้บริการเชิงรับของสถานพยาบาล ยังพบว่ายังมี

อปุสรรคและช่องว่างในการให้บรกิารกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ทัง้ในเรือ่งการประสานงานระบบส่งต่อกลุม่ชาย

ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การประเมินความเสี่ยงของตนเองส�าหรับชายที่มี 

เพศสัมพันธ์กับชาย การส่งเสริมการเข้าถึงบริการให้ค�าปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และ 

การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ พบว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพด้านเอดส์ได้ ด้วยอุปสรรค

หลายประการ เช่น ไม่ต้องการเปิดเผยตวัเองต่อเจ้าหน้าทีแ่ละผูป่้วยคนอืน่ๆ เพราะเกรงว่าจะถกูตตีราและเลอืกปฏบิตัิ 

สถานพยาบาลมทีศันคตเิชงิลบและไม่เข้าใจความอ่อนไหวและเปราะบางของกลุม่คนหลากหลายทางเพศ สถานบรกิาร 

ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการ ขาดความรู้และเครื่องมือเฉพาะทาง เป็นต้น

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย216



ก็คิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่า เพราะบางทีเค้าอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวเอง 

กับคนอื่นสักเท่าไร

(สัมภาษณ์อาสาสมัครชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อายุ 23 ปี, 10 เมษายน 2555)

พอพูดถึงบริการที่เป็นมิตรเนี่ยมันยาก เพราะระบบมันยังไม่ใช่ มันยังไม่เป็นมิตรไง มันก็เลยแค่คน 

คนนั้น แม้แต่บางคลินิกนะ คนที่ให้บริการตรวจเนี่ย friendly มาก แต่ตรงเนี้ย front line เนี่ย  

กว่าจะไปถึงตรงโน้น น้องหายไปเลยนะ มันท�าให้เราพูดถึง friendly clinic เป็นภาพในฝัน

(สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ท�างานกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 15 มีนาคม 2555)

มองเรื่องของความสัมพันธ์และทักษะของคนท�างาน อย่างเจ้าหน้าที่บางคนมีความสัมพันธ์ที่ดี มันก็มี

การ refer น้องไปหา ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้สะดวกขึ้น แต่พอไปถึงสถานที่ให้บริการ

แล้ว ทักษะในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังน้อยมาก เพราะฉะนั้นจะตอบสนองความต้องการของ

น้องได้ไม่เท่าที่ควร เพราะว่าน้องที่เป็น MSW [พนักงานบริการชาย] ก็จะไปได้แค่เพียงบางพื้นที่

เท่านั้น ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล เข้าใจเรื่องการตรวจ 3 ช่องทางของเราได้ดี แต่บางพื้นที่ก็ไม่มี

(สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่ท�างานกับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 15 มีนาคม 2555)

งาน Global Fund เป็นงานที่ขาดชีวิตจิตใจ ทุกอย่างอยู่ในตัวชี้วัดหมดเลย แต่ตัวชี้วัดความสุข 

ไม่มีในนี้นะ วัดเป็นเรื่องๆ แต่การท�างานของเราเมื่อก่อน ตัวชี้วัดของเราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตนะ 

อย่างรุ่นคนที่อยู่มามีพื้นที่ มีความสุข การมีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะท�าให้มีสุขภาพดีด้วย มันไม่ได้เป็น

ก้อนๆ เหมือน Global Fund ทุกวันนี้

(สัมภาษณ์ที่ปรึกษาองค์กรที่ท�างานกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย, 3 เมษายน 2555)

อย่างไรก็ตาม การท�าให้กลุ ่มเป้าหมายตระหนักถืงความส�าคัญของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์นั้น  

ไม่ได้เกิดจากระบบเหตุผลเสมอไป เนื่องจาก “ความรู้” ไม่สามารถเปลี่ยน “ความเชื่อ”และพฤติกรรมทางเพศของ

มนุษย์ได้ หรืออาจเปลี่ยนได้แต่ไม่ถาวร หากแต่ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีอิทธพลเหนือความรู้ เช่น ความเชื่อ ค่านิยมทาง

สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการด�าเนินชีวิต และอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม  

(นฤพนธ์, 2554ข:156) ดังข้อสังเกตที่ผู้เขียนได้จากการมีส่วนร่วมในโครงการหนึ่งพบว่า จากการด�าเนินงานป้องกัน 

การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ที่พยายามสร้างแกนน�า/อาสาสมัครเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายด้วยการออกไปให้ความรู้ค�าแนะน�า เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถประเมิน

ความเสี่ยงด้วยตนเองได้นั้น ในทางปฏิบัติแล้ว แกนน�า/อาสาสมัครยังมีความรู้ไม่เพียงพอที่จะท�าให้กลุ่มเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเมินความเสี่ยงของตนเอง และตัดสินใจเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อได้ เนื่องจาก 

มุง่ท�างานตามตวัชีว้ดัมากเกนิไป ท�าให้การให้ค�าแนะน�ากบักลุม่เป้าหมายในบางครัง้ยงัไม่ได้มาตรฐานและมคีณุภาพ

มากพอ และความไว้วางใจของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายต่อแกนน�า/อาสาสมัครก็ต้องการเวลาระยะหนึ่ง 

ในการสร้างความมั่นใจและไว้ใจ ไม่สามารถท�าให้กลุ่มเป้าหมายพร้อมเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อได้จากการพบเจอ

เพียงระยะสั้นๆ 
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นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ท�าให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่เข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวี ได้แก่ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารด้านบริการ ที่ท�าให้เกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญของการตรวจ

หาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การเข้าถึงสถานบริการยังมีความไม่สะดวกหลายประการ เช่น เวลาเปิดปิดไม่สอดคล้องกับ 

วิถีชีวิตกลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนรับบริการหลายชั้นหลายแผนก ไม่ใช่ one stop services อยู่ไกลเดินทางไม่สะดวก 

เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและไม่ละเอียดอ่อนในการให้บริการคนหลากหลายทางเพศที่ต้องตรวจ 3 ช่องทาง (ปาก จู๋ ก้น) 

และการรักษาความลับของกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ ทั้งหมดนี้มีความส�าคัญอย่างมากที่จะท�าให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์

กับชายตัดสินใจเข้ารับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ดังนั้น สังคมต้องเข้าใจประเด็นที่มี 

ความละเอยีดอ่อนต่อการตดัสนิใจเข้ารบับรกิาร และต้องยอมรบัความแตกต่างหลากหลายทางเพศ เพือ่ลดการตตีรา

และเลือกปฏิบัติจากสังคม และท�าให้กลุ่มชายรักชายตัดสินใจเข้ารับบริการการป้องกันการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

4. เงื่อนปมของปัญหาเอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอว ีชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ไม่ว่าจะอยูใ่นอตัลกัษณ์ของผูช้าย 

เกย์ กะเทย สาวประเภทสอง หรืออื่นๆ ต่างประสบปัญหาจากการตีตราและเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ จากวิธีคิด

เรื่องเพศกระแสหลักที่ตายตัวและมีเพียงแค่ 2 เพศเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวีและ

เอดส์เกดิขึน้ กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายยิง่ถกูมองว่าเป็นตวัสร้างปัญหา เป็นแหล่งแพร่เชือ้เอชไอวใีห้กบัประชากร

กลุ่มอื่นๆ อันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดที่คิดว่า การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

เชื้อเอชไอวีได้มากกว่าเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงชีววิทยาศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  

แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย (ส�านัก

ระบาดวิทยา, 2551) แม้ได้มีความพยายามอย่างมากในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มชายที่มี 

เพศสมัพนัธ์กบัชาย และส่งเสรมิการให้บรกิารเชงิรกุเพือ่เข้าถงึกลุม่เป้าหมาย โดยการแจกถงุยางอนามยั สารหล่อลืน่  

และให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสามารถเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นก็ตาม 

ประเทศไทยถอืว่าเป็นประเทศหนึง่ในภมูภิาคเอเชยีทีม่คีวามก้าวหน้ามากในการด�าเนนิงานด้านเอชไอวใีนประชากร

กลุม่นี ้(ธนรกัษ์ และคณะ, 2551) โดยเฉพาะความส�าเรจ็ในแง่นวตักรรมในการด�าเนนิงาน มรีปูแบบในการให้บรกิาร

ที่หลากหลาย ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยต่างๆ และน�ามาใช้ออกแบบบริการให้เข้าถึงกลุ่ม

ประชากรทีอ่ยูใ่นภาวะเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวจีรงิๆ และท�าให้ผูท้ีอ่าจจะได้รบัผลกระทบจากการตดิเชือ้เหล่านัน้

ได้ประโยชน์จากการจัดบริการป้องกันจริงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและน�าไปสู่อัตราการติดเชื้อที่ลดลงได้ 

การรณรงค์ป้องกันเอดส์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เน้นผลักดันให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเข้าสู่กระบวนการ

ตรวจเลือดให้ได้จ�านวนมากที่สุด แต่การส่งเสริมดังกล่าวยังไม่ประสบความส�าเร็จและไม่ได้รับการตอบรับจาก 

กลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์เท่าทีค่วร (ส�านกัระบาดวทิยา, 2551) ค�าถามส�าคญัคอื ท�าไมกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย

จึงยังไม่กล้ารับบริการดังกล่าว ดังนั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมทั้งในเชิงเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบกับ

ต้องท�าความเข้าใจมุมมองเชิงสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และซับซ้อน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ 

กลุ่มชายรักชายเห็นความส�าคัญของการรู้สถานะของตนเอง ซึ่งหากพบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่

ระบบการรักษาและรับยาต้านไวรัสได้อย่างทันท่วงที
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นอกจากนั้น ความรู้ความเข้าใจกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีเพิ่มมากขึ้น (แม้ว่าอาจจะยังไม่ครบถ้วน

หรอืไม่สามารถตอบได้ว่าเพยีงพอแล้วหรอืยงั) ท�าให้มกีารจ�าแนกกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์ออกเป็นกลุม่ประชากรย่อย 

เพื่อก�าหนดทิศทางการท�างานด้านเอชไอวี/เอดส์ให้สามารถดูแลและเข้าใจปัญหาเฉพาะของกลุ่มประชากรย่อยๆ 

เหล่านี้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายทั่วไป (men who have sex  

with men : MSM) กลุ ่มพนักงานบริการชาย (male sex worker : MSW) และกลุ่มสาวประเภทสอง  

(transgendered : TG) รวมถงึพนกังานบรกิารชายทีอ่ยูใ่นสถานประกอบการ (venue based) หรอืพนกังานบรกิาร

ชายที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ (non-venue based) เป็นต้น 

การแบ่งกลุ่มนั้นเป็นไปเพื่อความละเอียดอ่อนในการเข้าถึงและบริการ โดยโครงการป้องกันการติดเชื้อ 

เอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้ตระหนักถึงความส�าคัญและความละเอียดอ่อนในเรื่องประชากร 

กลุ่มย่อยๆ เหล่านี้เพิ่มมากขึ้น แหล่งทุนเองก็ได้ให้ความส�าคัญในการท�างานกับประชากรกลุ่มย่อยๆ เหล่านี้ ซึ่งใน

แต่ละกลุ่มจะมีความเฉพาะรายละเอียดในหลายๆ เรื่องอยู่ด้วย แต่การแบ่งประชากรกลุ่มย่อยก็น�าไปสู่การตีตรา 

ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มประชากรที่จะตัดสินใจเข้ารับบริการ เช่น กลุ่มชายรักชายทั่วไปที่ไม่เปิดเผยตัวเอง 

มักไม่กล้าเข้ารับบริการในสถานบริการที่จัดไว้เฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยตรง หรือสาวประเภทสอง 

ไม่กล้าเข้ารับบริการในสถานบริการทั่วไป เพราะกลัวหรืออายกับการที่ถูกหัวเราะหรือถูกมองว่าเป็นตัวประหลาด 

เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อด้วยค�าว่า “นาย” ทั้งๆ ที่รูปร่างหน้าตาเป็นผู้หญิง เป็นต้น

ด้วยข้อเทจ็จรงิตามมมุมองของนกัระบาดวทิยา ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวขีองกลุม่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์

กับชายเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน แต่หากมองให้ลึกลงไปถึงรากเหง้าของปัญหาการมี 

เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ก็อาจเกิดได้จากเงื่อนไขทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจอื่นๆ ด้วย ดังข้อมูลจาก 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ป้องกัน ที่แสดงให้เห็นการขาดอ�านาจต่อรองการใช้

ถุงยางอนามัยของพนักงานบริการชายและสาวประเภทสอง การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู่ประจ�าที่เชื่อว่า การมี 

เพศสัมพันธ์กับคู่ถาวรแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจไม่จ�าเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย รวมทั้งรูปแบบการมีเซ็กส์ที่มี 

หลากหลายซับซ้อน เปลี่ยนแปลงคู่นอนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลามักจะถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง ฯลฯ ดังต่อไปนี้

กล้า ถ้าได้เงิน ฉันยอมตาย ฉันได้เงินฉันเอา...ก็รู้สึกกลัวมากเลยตรงนี้ แต่ก็คิดว่าตัวเองป้องกันได้  

แต่ก็มีโอกาสเสี่ยง ต้องฟิตร่างกายดูสุขภาพบ้าง แล้วก็...ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ เราก็จะไม่...คือลูกค้า 

ส่วนใหญ่ เค้าจะไม่ชอบให้เราใช้ปากกับเค้าโดยใช้ถุงยาง แต่เราต้องดูปากเราก่อนว่าเป็นแผล 

หรือเปล่า

(สัมภาษณ์พนักงานบริการสาวประเภทสอง อายุ 22 ปี, 10 เมษายน 2555)

ถ้ามีอะไรกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนเราก็ใช้นะ ถุงยาง แต่ถ้ามีอะไรกับแฟนก็จะไม่ใช้

(สัมภาษณ์ชายรักชายอายุ 21 ปี, 10 เมษายน 2555)

ส่วนมากก็ใช้กับลูกค้า แต่กับแฟนไม่ได้ใช้ครับ

(สัมภาษณ์พนักงานบริการชาย อายุ 20 ปี, 9 เมษายน 2555)

การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกระบวนการด�าเนินงานแก้ปัญหาเอดส์ 219



เมื่อก่อนก็คือแบบว่าเดินสวนฯ (สวนสาธารณะ) บ่อย ก็มีแบบเพศสัมพันธ์กับแบบสดๆ ถ้าเจอ 

คนที่หล่อหรือถูกใจ บางครั้งก็ไม่ได้ใช้ถุงยาง เพราะไม่ได้เตรียมมา

(สัมภาษณ์ชายรักชายอายุ 21 ปี, 10 เมษายน 2555)

อย่างไรก็ตาม การใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันจากการมีเพศสัมพันธ์นั้น เกิดขึ้นได้จาก 

การตัดสินใจของตนเองได้มากพอๆ กับการมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นตัวก�าหนด ดังนั้น การด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มุ่งแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมด้วยการผลักให้เป็นการตัดสินใจของคนหรือ

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเพียงอย่างเดียว และความเชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องเอชไอวีอย่างเข้มข้นจะท�าให้ 

บคุคลนัน้ตดัสนิใจใช้ถงุยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธ์ได้ทกุครัง้ จงึเป็นการด�าเนนิงานทีล่ะเลยเงือ่นไขทางสงัคมอืน่ๆ 

ทีม่ผีลต่อการใช้หรอืไม่ใช้ถงุยางอนามยั ลกัษณะเช่นนีอ้าจกล่าวได้ว่าท�าให้การด�าเนนิงานป้องกนัการแพร่ระบาดของ

การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไม่ก้าวหน้าเท่าทันปัญหา 

การทบทวนบทเรยีนในการด�าเนนิงานทีผ่่านมาจงึเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางลดการตตีราและเลอืกปฏบิตัิ

ในอนาคต ด้วยการท�าความเข้าใจและให้ความส�าคญักบัความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวทีีม่รีากเหง้าสาเหตจุากอคติ

ที่มีต่อคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน มากกว่าการมองรูปแบบของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (การใช้หรือไม่ใช้

ถงุยางอนามยัหรอืจ�านวนคูเ่พศสมัพนัธ์) ซึง่เป็นการมองเพยีงผวิเผนิ เนือ่งจากการมเีพศสมัพนัธ์อาจขึน้อยูก่บัเงือ่นไข

ทางสังคมอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย การมีตัวตนและพื้นที่สังคม 

ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง รวมถึงทัศนคติในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นต้น เหล่านี้

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�ากับความปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยของเพศสัมพันธ์ และน�าไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

เอชไอวีของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

แผนการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านเอชไอวีแห่งชาติปี 2555-2559 จึงก�าหนดแนวทางในการ 

ด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนัการตตีราและเลอืกปฏบิตัใินกลุม่ประชากรเปราะบางต่อการตดิเชือ้หลายกลุม่ รวมทัง้กลุม่ชาย

ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วย นับเป็นนิมิตหมายดีที่ประเทศไทยน่าจะมีทิศทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว และมี 

การตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบขึน้เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของการท�างานด้านเอดส์ เพราะ

บทเรียนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นแล้วว่า การท�างานแบบแยกส่วน กล่าวคือ การแก้ไขปัญหาเรื่องอคติ การลด 

การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนั้น ถือเป็นเรื่องหนึ่ง และการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ

เอชไอวีถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จอีกต่อไป สิ่งส�าคัญคือ การผนวก

รวมการด�าเนินงานทั้งสองส่วนให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากที่สุด ด้วยการให้บริการต่างๆ ต้องไม่มีการตีตรา

และเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และการให้บริการที่เคารพในสิทธิมนุษยชนของพวกเขาไม่ต่าง 

ไปจากสิทธิของผู้มีเพศวิถีอื่นๆ (เพชรศรี และวาสนา, 2554)
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อกลุ ่มชายที่มี 

เพศสัมพันธ์กับชาย เพื่อคลายปมของปัญหาเอชไอวี/เอดส์ คือ 

(1) สังคมต้องยอมรับและเข้าใจว่าความหลายหลายทางเพศมีอยู่จริงสังคมไทย ไม่ควรมีอคติต่อกลุ่มคน 

หลากหลายทางเพศ ลดการตีตราตนแอง สร้างภาคภูมิใจให้กับตนเอง ไม่มีการตีตรากันเองในกลุ่มหลากหลาย 

ทางเพศ และต้องช่วยการสร้างการยอมรับจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากร 

ทางด้านสาธารณสุข ไม่ให้ตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

(2) ผู้ให้บริการในระบบบริการภาครัฐ ภายใต้การจัดระบบดูแลสุขภาพที่มีนโยบาย “ถ้วนหน้า” ยังคง 

เป็นระบบที่ผลิตซ�้าความสัมพันธ์เดิมในสังคมคือ สังคมรักต่างเพศ (heterosexuality) กล่าวคือ การเป็นผู้มีเพศวิถี

ที่แตกต่างไปจากเพศวิถีกระแสหลักนั้น ยังไม่มีตัวตนในสายตาของรัฐไทย และมองว่าเป็นเพศนอกกระแสหลัก  

ดังนั้น การเป็นชายรักชายยังคงเป็นสิ่งผิดปกติและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ทั้งที่ในความเป็นจริง  

การติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์มีจ�านวนผู้ติดเชื้อจากทั้งกลุ่มชายรักหญิงและชายรักชายเช่นกัน แต่ผู้ให้บริการยังคงให้

บริการด้วยทัศนคติและความรู้แบบมีอคติ ส่งผลให้การแสดงออกเมื่อให้บริการและการเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ

เอชไอวีเอดส์ในกลุ่มชายรักชาย ยังคงอยู่ในกรอบที่ถูกต้องดีงามของ “ชายรักหญิง” แต่กลับเป็นสิ่งผิดปกติและ 

ต้องควบคุมแก้ไขส�าหรับกลุ่ม “ชายรักชาย” 

(3) การสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้บริการและผู้รับบริการ โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน 

ขัน้พืน้ฐานและการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ทีเ่ท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะสทิธเิสรภีาพในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเพศ 

บทบาทและความพึงพอใจทางเพศ ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องได้รับสิทธิ 

ในการศึกษาเรื่องเพศ สิทธิที่จะได้รับบริการทางสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ ทุกเพศสภาพและเพศวิถีต่างๆ โดย

ปราศจากความรุนแรง การแบ่งแยก การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ ผู้ให้บริการควรเคารพในประเด็นนี้ ส่วนผู้รับ

บริการก็ควรตระหนักรู้ในประเด็นนี้ และยังต้องผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย รวมทั้งสร้างความเข้าใจ

ให้กับสังคมไปพร้อมๆ กัน

(4) การสร้างระบบการให้บริการที่เป็นมิตรและครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกอาสาสมัครให้เข้าใจ 

ความหลากหลายทางเพศและเข้าใจความเป็นเพศทางร่างกาย เพศทางจิตใจ และวิถีชีวิตทางเพศ เพื่อลดการตีตรา

และเลือกปฏิบัติกันเอง การให้ความรู้เพื่อกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเอง  

และตัดสินใจตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับตรวจ การเชื่อมโยงช่องทางส่งต่อจาก 

อาสาสมัครไปสู่บุคลากรทางสาธารณสุขให้สะดวกรวดเร็วโดยมีหลายช่องทางให้เลือก และเน้นการรักษาความลับ  

มีการให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าก่อนและหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และหากพบว่าติดเชื้อก็สามารถแนะน�า 

ให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาให้ยาต้านไวรัส ส่งเสริมหรือให้โอกาสกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามามีส่วนร่วม

เป็นบุคลากรให้บริการ เพื่อลดอคติที่จะถูกตีตราและการเลือกปฏิบัติจากผู้ให้บริการ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสมและสามารถใช้พื้นที่ปลอดภัย สบายใจให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศเข้ามารับบริการ

การตีตราชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกระบวนการด�าเนินงานแก้ปัญหาเอดส์ 221



(5) การปรับปรุงนโยบายและเน้นการใช้กฎหมาย เช่น ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปราบปรามที่ไม่ได้ค�านึง

ถึงมาตรการหรือผลประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข ไม่ควรให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกลายเป็นอุปสรรค 

ในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ขัดต่อการลดจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี ตัวอย่างเช่น  

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายถูกจับในกรณีพกถุงยางอนามัยเกินกว่า 2 ชิ้น ขณะยืนหรือเดินในพื้นที่สาธารณะในเวลา

กลางคืน โดยถูกยัดเยียดข้อหามั่วสุม เตร็ดเตร่ และค้าประเวณี กรณีนี้ถือเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการป้องกัน 

การตดิเชือ้เอชไอวเีอดส์ นอกจากนี ้การท�างานด้านเอดส์ต้องใช้แนวทางการส่งเสรมิและคุม้ครองเรือ่งของสทิธมินษุยชน  

โดยเน้นการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือมีบทลงโทษภายในองค์กร หากพบว่ามีตีตราหรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม 

ที่มีความหลากหลายทางเพศ

(6) เน้นความร่วมมอืจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ส่งเสรมิการพฒันาระบบเครอืข่าย

ท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ช่วยเติมเต็มช่องว่าง 

การให้บริการเชิงรุก เชิงรับ และการจัดบริการสุขภาพของภาครัฐ ในเรื่องของการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มประชากรที่มีความหลายหลายเปราะบางและอ่อนไหว

(7) สร้างความเข้าใจและรณรงค์ให้สงัคมไทยเหน็ถงึความส�าคญัของการตรวจหาเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ ให้เหมอืน

กับการตรวจเช็คสุขภาพประจ�าปี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์ให้ได้ผล รวมทั้งยอมรับว่าการตรวจเอดส์ 

เป็นหน้าที่ของทุกคนและมีประโยชน์โดยตรง จึงควรสนับสนุนให้มีการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเป็นประจ�า (routine  

voluntary testing) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเข้ารับบริการตรวจอย่างเปิดเผยด้วยความภาคภูมิใจ แทนการตรวจ

แบบนิรนามหรือแบบหลบๆ ซ่อนๆ จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะท�าให้สังคมลดการรังเกียจและตีตรา (stigma and  

discrimination) คนที่ไปตรวจเอดส์หรือคนที่เป็นเอดส์น้อยลง เพราะทุกคนต่างก็ตรวจเอดส์กันเป็นปกติ

(8) ประเด็นที่ส�าคัญในการท�างานด้านเอชไอวี/เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายคือ การสร้าง 

ความต่อเนื่องในการท�างานป้องกัน และการสร้างความเข้าใจทางสังคมและวัฒนธรรมว่า ชายรักชาย “มิใช่ 

ตัวปัญหาสังคม” “ไม่ใช่ตัวแพร่เชื้อ” และ “ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติทางพันธุกรรม” ชายรักชายก็เป็นมนุษย์ธรรมดา

ที่มีความรัก มีเพศสัมพันธ์กับคู่ ไม่แตกต่างกับชายรักหญิง เพื่อลดการตีตราทางสังคม และการเลือกปฏิบัติต่อ 

ชายรกัชาย ไม่ว่าจะมร่ีางกายแบบใดกต็าม ทัง้นี ้เพือ่ท�าให้ความหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่งปกตใินสงัคม และสมควร

เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนโดยไม่เลือกเพศ
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เพื่อคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย

Listening to Voices from the Margins of Society:

The Human Rights Movement for Drug Users in Thailand

สุชาดา ทวีสิทธิ1์

Suchada Taweesith

บทคัดย่อ

บทความนี้น�ากรอบแนวคิดสี่เรื่องที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ความเป็นชายขอบ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ 
และสิทธิมนุษยชน มาวิเคราะห์ประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย ข้อสรุปในบทความน�ามาจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บโดย
การท�าสนทนากลุ่ม 2 กลุ่ม สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 10 คน และการค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าการตีตราคนใช้ยา
เสพติดว่าเป็นคนไม่ดี/อาชญากรเป็นกระบวนการสร้างทางสังคม ที่ท�าให้เกิดอคติ การเกลียดชัง การกีดกัน และการเลือกปฏิบัติทางสังคม
ต่อคนใช้ยาเสพติด เนื้อหาในกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดของรัฐ การปฏิบัติต่อคนใช้ยา 
เสพติดของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและผู้ให้บริการสุขภาพในบางกลุ่มบางพื้นที่ สะท้อนให้เห็นว่าคนใช้ยาเสพติดถูกจับวางไว้ 
ในต�าแหน่งคนชายขอบของสงัคมไทย และก�าลงัเผชญิกบัความรนุแรงเชงิโครงสร้าง ความจ�าเป็นในการน�ามาตรการลดอนัตรายจากการใช้
ยาเสพติดมาใช้เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ เปิดช่องให้กลุ่มคนใช้ยาเสพติดและองค์กรเครือข่ายจ�านวนหนึ่งเริ่มเคลื่อนไหว 
ทางสังคม เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชนให้กับคนใช้ยาเสพติด 

ค�ำส�ำคัญ: คนใช้ยาเสพติด, คนชายขอบ, การเคลื่อนไหวทางสังคม, ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง, สิทธิมนุษยชน

Abstract

This paper applies four interrelated theoretical concepts including marginality, structural violence, symbolic 
violence and human rights to analyse lived experiences of drug users in Thailand. Conclusions are drawn from 
qualitative data collected by using multiple methods, two focus group discussions, ten in - depth interviews of key 
informants and a review of related documents and literature. Stigmatisation of drug users as bad or crime doers is 
revealed through this research as part of social construction processes that result in bias, prejudice, abhorrence, 
exclusion and social discriminations by members of the society against them. Related laws, state’s policies as well 
as treatments of officers often demonstrate violations of drug users’ human rights and dignity. This structural and 
symbolic violence mirrors the marginality of drug users in Thai society. The inevitability of stopping the spread of  
HIV/AIDS has opened an opportunity for drug users network and their allied organisations to initiate a human rights  
movement on behalf of drug users in Thailand. 

Keywords: drug users, marginality, social movement, structural violence, human right.

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



1. นำาเรื่องว่าด้วยแนวคิด

งานวจิยัเกีย่วกบัคนใช้ยาเสพตดิส่วนใหญ่ทีศ่กึษากนัในประเทศไทย มองคนใช้ยาเสพตดิในมมุทีเ่ป็น “ปัญหา” 

ส่วนงานวจิยัทีน่�าเสนอประสบการณ์ชวีติทีพ่วกเขาถกูละเมดิสทิธมินษุยชนและเรือ่งราวการต่อสูเ้พือ่เรยีกร้องให้สงัคม

ต้องหนักลบัมาทบทวนวธิคีดิและวธิปีฏบิตัต่ิอพวกเขากย็งัมอียูจ่�ากดั บทความนีน้�าแนวคดิเรือ่ง “ความเป็นชายขอบ” 

มาท�าความเข้าใจกบัประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพตดิในสงัคมไทย มุง่ให้พืน้ทีแ่ก่เสยีงของผูใ้ช้ยาเสพตดิเพือ่บอกเล่า

เรือ่งราวความทกุข์และความล�าบากในการใช้ชวีติ อนัเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างทางสงัคม บทความยงัน�าเสนอ

การต่อสู้ของกลุ่มคนใช้ยาเสพติดที่ใช้วิกฤติการณ์เอดส์ลุกขึ้นทวงถามสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผ่านการ 

ผลักดันให้นโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเอดส์ของประเทศไทย

กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (marginalisation) หมายถึง กระบวนการที่ผลักหรือกดทับให้บุคคล

หรือกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต้องตกอยู่ในสถานะไร้อ�านาจ หรือขาดแหล่งอ�านาจที่จะมาสนับสนุน ส่งผลท�าให้ 

คนกลุ่มนั้นเข้าไม่ถึงความยุติธรรมและทรัพยากรที่จ�าเป็น ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ท�าให้ 

พวกเขาตกอยู่ในภาวะชายขอบ (marginality) คนชายขอบมักรู้สึกว่า สังคมท�าให้พวกเขาไร้ตัวตน หรือแม้กระทั่ง

เป็นปัญหาของสังคม 

ผูอ่้านพงึตระหนกัว่าค�าศพัท์ “ภาวะชายขอบ” “การสร้างภาวะชายขอบ” และ “คนชายขอบ” เป็นมโนทศัน์

นามธรรมที่นักสังคมศาสตร์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ความไม่เป็นธรรมที่ด�ารงอยู่ในสังคม  

ด้วยเหตุนี้กลุ่มคนที่ถูกนักสังคมศาสตร์วิเคราะห์แล้วว่าเป็น “คนชายขอบ” ไม่จ�าเป็นต้องนิยามตนเองว่าเป็น 

คนชายขอบเสมอไป แต่ประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องคนชายขอบ นักสังคมศาสตร์เชื่อว่า

ปรากฏการณ์คนชายขอบไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมในอดีตภพ  

แต่เป็นกระบวนการสร้างทางสังคม โดยใช้ความแตกต่าง (differences) ไปจากบรรทัดฐาน มาแบ่งแยก กีดกัน  

และสร้างความเป็นอื่นให้กับคนด้วยกัน เครื่องมือที่ใช้ได้ผลเสมอในการท�าให้กลุ่มคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ 

คือ การตีตรา การแบ่งแยก การกีดกันออกไป และการเลือกปฏิบัติ 

มโนทัศน์เรื่องภาวะชายขอบเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (structural violence)  

ที่หมายถึง ความรุนแรงหรือความทุกข์ที่เกิดจากการกระท�าของโครงสร้างสังคมหรือสถาบันที่ผลิตความอยุติธรรม

และความด้อยโอกาสให้คนบางกลุ่ม (Farmer, 1996; 2005) คนชายขอบมักเผชิญกับข้อจ�ากัดนานัปการที่ท�าให้ 

พวกเขาต้องอ่อนแอ หรือสูญเสียศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ข้อจ�ากัดเหล่านั้นพบในระบบเศรษฐกิจ 

นโยบายรัฐ และการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเกิดจากอคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมครอบง�า ที่เน้น 

การตัดสินและลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่สังคมบอกว่า “ถูกต้อง” และ “ดีงาม”  

คนทีถ่กูโครงสร้างสถาบนักระท�าความรนุแรงจะไม่สามารถก�าหนดชวีติของตนเองได้ อกีทัง้เปราะบางทีจ่ะถกูกระท�า

ความรุนแรงซ�้าซากในหลายรูปแบบ 

ปิแอร์ บูดิเยอร์ มองว่าความรุนแรงเชิงสถาบันมักเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ (symbolic 

violence) กล่าวคือ เป็นความรุนแรงแบบละมุนละม่อมเพราะเป็นวิถีชีวิตในวัฒนธรรมหรือเป็นความรู้ที่เราคุ้นชิน 

ท�าให้เรามองความรุนแรงไม่ออก เข้าท�านองที่ว่าแม้สัมผัสชิดแต่ไม่ตระหนักรู้ เราต่างมีส่วนร่วมในการสร้าง สร้างซ�้า 

และใช้ความรุนแรงในรูปแบบนี้ต่อคนอื่น ทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว (Bourdier et al., 2000) บูดิเยอร์ยังบอกว่า 

ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์มักถูกบดบังด้วยวิธีคิดแบบชอบกล่าวโทษตัวเอง โทษพฤติกรรมเฉพาะบางอย่าง  
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หรือกล่าวโทษเหยื่อความรุนแรงว่าหาเรื่องใส่ตัวเอง (blaming the victims) ในขณะที่มองไม่เห็นว่าสังคมและ

วัฒนธรรมมีบทบาทในการผลิตและยืนยันการใช้ความรุนแรงต่อคนอย่างไร 

ตัวอย่างที่โดดเด่นของความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ วัฒนธรรมกดขี่ทางเพศ การเหยียดชาติพันธุ์  

หรือการเลือกปฏิบัติต่อประชากรบางกลุ่ม เช่น พนักงานขายบริการทางเพศ คนรักเพศเดียวกัน แรงงานข้ามชาติ 

และคนใช้ยาเสพตดิ เป็นต้น กล่าวอกีนยัหนึง่ ความรนุแรงเชงิสญัลกัษณ์เป็นความรนุแรงทีไ่ด้รบัใบอนญุาตจากสงัคม 

สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์มักสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (การปฏิเสธ  

การกีดกัน การเลือกปฏิบัติ) รวมทั้งความรุนแรงทางตรง (การฆ่า การท�าร้าย การขังคุก การประหารชีวิต) แนวคิด

เรือ่งความรนุแรงเชงิสญัลกัษณ์ของบดูเิยอร์ช่วยให้เราเข้าใจทีม่าอนัซบัซ้อนของความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัคนชายขอบ

ความคิดเรื่องความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ของบูดิเยอร์ คล้ายคลึงกับการอธิบายเรื่องศิลปะการปกครองแห่ง 

ยุคสมัยใหม่โดย มิเชล ฟูโกต์ นักปรัชญาแนววิเคราะห์สังคมด้วยแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมที่เลื่องชื่อ ฟูโกต์เรียก 

ศิลปะการปกครองยุคสมัยใหม่ว่า การปกครองจิตส�านึก (governmentality) หรือนักวิชาการไทยบางท่านแปลว่า 

การปกครองชีวญาณ ฟูโกต์เชื่อว่ารัฐสมัยใหม่ไม่ได้ท�าให้ประชากรเชื่อฟังรัฐโดยการใช้ก�าลังหรืออาวุธควบคุมแบบ

ตรงๆ แต่ใช้อ�านาจผ่านการสร้างความรู้เพื่อควบคุมคน กล่าวคือ ปัจเจกบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม  

ย่อมรับเอาความรู้เกี่ยวกับระบบคุณค่า (norms and values) ชุดต่างๆ ที่มาในรูปของกฎหมาย วินัย บรรทัดฐาน 

จารีตประเพณี และศีลธรรม เป็นต้น มาไว้ในตัวเอง 

การมคีวามรูเ้หล่านัน้ ท�าให้ปัจเจกบคุคลต้องควบคมุความคดิและพฤตกิรรมของตนให้อยูใ่นกรอบทีร่ฐัต้องการ 

เปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่มีโปรแกรมสั่งการไว้ น�ามาซึ่งพฤติกรรมแบบควบคุมตนเอง (self - regulation) และการมี

วนิยัในตวัเอง (self - discipline) ฟโูกต์มองว่าพฤตกิรรมแบบนีข้องมนษุย์ไม่ได้เกดิจากสญัชาตญิาณ หรอืเป็นสิง่ชีว่้า

มนุษย์มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ในตัวเอง แต่มนุษย์ตกอยู่ภายใต้อ�านาจของความรู้ที่ฝังอยู่ในระดับจิตส�านึก (Foucault, 

1980; 1991; Colin, 1991) นอกจากจะก�ากับให้เราท�าหรือไม่ท�าอะไรแล้ว การปกครองจิตส�านึกยังส่งผลให้เรา 

น�าความรู้ไปตัดสินคนอื่นอีกด้วย ดังนั้น เพราะเราถูกบอกให้รู้ว่ายาเสพติดและคนเสพยาเสพติด “ไม่ดี/ชั่วร้าย”  

เราจึงปฏิเสธ ตีตรา เลือกปฏิบัติ และยอมรับวิธีการลงโทษรุนแรงที่สังคมกระท�ากับคนกลุ่มนี้โดยไม่คิดโต้แย้ง 

หัวใจส�าคัญของการปลดปล่อยอ�านาจและศักยภาพให้กับคนชายขอบ คือ การต้องเติมและปลูกฝังความรู้ 

ชุดใหม่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับสมาชิกในสังคม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม

อย่างกว้างขวางในหมู่รัฐและประชาชนจะช่วยขจัดการกระท�าความรุนแรงต่อคนชายขอบได้ สิทธิมนุษยชนในความ

หมายทีเ่ข้าใจกนัได้ง่ายทีส่ดุคอืหมายถงึ สทิธคิวามเป็นคนซึง่เป็นสทิธ/ิสทิธติามธรรมชาต ิมไิด้เกดิจากการทีร่ฐับญัญตัิ

ให้ เป็นสทิธทิีม่นษุย์ทกุคนมเีหมอืนกนัหมด ไม่ใช่สทิธทิีบ่คุคลต้องไปร้องขอมาจากรฐัหรอืจากผูม้อี�านาจ แต่เป็นสทิธิ

ทีบ่คุคลเป็นเจ้าของโดยสมบรูณ์ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตาย ถงึแม้ไม่มรีฐั มนษุย์ทกุคนกย็งัเป็นผูท้รงสทิธหิรอืเป็นเจ้าของ

สทิธนิี ้สทิธนิีเ้กีย่วข้องกบัรากฐานของความเป็นมนษุย์ ทีป่ระกอบด้วย การต้องมชีวีติอยูร่อด การต้องมคีณุภาพชวีติ

ที่ดี ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ การต้องอยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่เป็นธรรมและระบบบริการสาธารณะที่

ยตุธิรรม รวมทัง้การทีต้่องอยูใ่นสงัคมอย่างมศีกัดิศ์ร ีรฐัต้องรบัรองและคุม้ครองสทิธมินษุยชนให้กบัประชาชนทกุคน

เสมอเหมือนกัน รัฐใดที่ไม่ใช้สิทธิตามธรรมชาติเป็นบรรทัดฐานในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 

ถือว่าเป็นรัฐที่ท�าผิดศีลธรรมและก�าลังละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ 
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นักคิดสายสิทธิมนุษยชนย�้าว่า รัฐและตัวแทนของรัฐไม่ได้มีหน้าที่ให้สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน แต่มีหน้าที่

ต้องคุม้ครองสทิธมินษุยชนของประชาชน ตลอดจนท�าหน้าทีส่่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชนของประชาชนทีม่คีวาม

แตกต่างหลากหลายในวถิกีารด�าเนนิชวีติ เพือ่ให้พวกเขาได้รบัประโยชน์ในฐานะคนๆ หนึง่ทีเ่ท่าเทยีมกนั นอกจากนี้ 

รัฐและตัวแทนของรัฐควรเข้าใจและยึดมั่นว่า สิทธิความเป็นคนของบุคคลอยู่เหนือสิทธิของสาธารณะและสิทธิของ

รัฐ ในขณะเดียวกันนักสิทธิมนุษยชนเห็นพ้องกันว่า สมาชิกในสังคมทุกคนต้องเข้าใจว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ  

ไปพร้อมๆ กับตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของปัจเจกคนอื่น 

การที่บุคคลตระหนักว่าตนเองเป็นผู้ทรงสิทธิหรือเจ้าของสิทธิ ย่อมท�าให้บุคคลตระหนักในพลังและศักยภาพ

ของตนเองในการที่จะเรียกร้องให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของตน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางกฎหมายและ

นโยบายแห่งรฐั ตลอดจนพลงัภาคประชาสงัคม และบทบาทขององค์กรเหนอืรฐั (ตวัอย่างเช่น องค์การสหประชาชาต)ิ 

ยังมีความจ�าเป็นต้องเข้ามาช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนชายขอบกลุ่มต่างๆ ที่ถูกท�าให้ด้อยอ�านาจ 

ต่อรองและอ่อนแอ จนปกป้องสิทธิของตนเองจากการถูกละเมิดไม่ได้ เชื่อกันว่าอ�านาจขององค์กรเหนือรัฐ  

เช่น สหประชาชาติ และพลังของภาคประชาสังคม จะช่วยปกป้องไม่ให้รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคล/เอกชน

ภายในรัฐ 

ในขณะที่การมีกฎหมายและมาตรการระดับรัฐที่ดี รวมทั้งการบังคับใช้ที่ถูกต้องจะช่วยปกป้องการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนระหว่างบุคคล/เอกชนด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนได้ การเคารพในสิทธิ 

มนษุยชนเป็นมโนส�านกึแห่งความเป็นมนษุย์ทีม่คีวามเป็นสากล เป็นตวัชีว้ดัถงึความศวิไิลซ์ด้านจติใจของมนษุย์ เพราะ

แนวคิดสิทธิมนุษยชนท�าให้เราต้องตระหนักว่า คนทุกคนมีคุณค่าที่เสมอเหมือนกัน ไม่ว่าเขาจะมีพฤติกรรม สถานะ

ทางสังคม อาชีพ เพศภาวะ เพศวิถี เชื้อชาติ สภาพเจ็บป่วย พิการ หรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างไปจากเรา

เพียงใดก็ตาม 

อคติและการปฏิบัติต่อผู้ใช้ยาเสพติดในสังคม ณ ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าจิตวิญญาณด้านสิทธิมนุษยชน 

ทั้งในระดับรัฐและระดับปัจเจกบุคคลในสังคมไทยยังอ่อนแอ หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า รัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ 

ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคล เพราะเข้าใจว่าตนเองเป็นผู้ให้บริการ ผู้หวังดี และต้องท�าหน้าที่ปกป้อง 

คนส่วนใหญ่ โดยลืมไปว่าถ้าไม่เคารพสิทธิของระดับบุคคลก่อนเป็นอันดับแรก สาธารณะก็ย่อมไม่ปลอดภัยเช่นกัน 

คนในองค์กร เรื่อยลงไปจนชาวบ้านในชุมชน ไม่เคารพในสิทธิมนุษยชนของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชุมชน เพราะมี

ความเชื่อเรื่องศีลธรรมแบบตายตัว และใช้ความเชื่อนั้นไปตัดสินคนอื่นว่าถูกหรือผิด ขาดความรู้ ชอบใช้อคติ  

และสร้างภาพลกัษณ์แบบเหมารวม จงึเกดิการเลอืกปฏบิตั ิรงัเกยีจ กดีกนัแบ่งแยกคนบางประเภท มองพวกเขาเป็น 

“คนอื่น” ที่มีคุณค่าไม่เท่า “เรา”

2. ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม 

เนือ้หาสาระหลกัของบทความนีว้เิคราะห์มาจากข้อมลูเชงิคณุภาพทีเ่กบ็รวบรวมจากการสนทนากลุม่ ภายใต้

โครงการการวเิคราะห์สถานการณ์การละเมดิสทิธมินษุยชนด้านเอดส์แบบมส่ีวนร่วมในกลุม่ผูใ้ช้ยาเสพตดิ ทีส่นบัสนนุ

งบประมาณโดยกองทุนโลก วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ใช้ยาเสพติด 2 กลุ่ม มีผู้เข้าร่วม 25 คน  

เป็นผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 15 คน และอยู่ต่างจังหวัดจ�านวน 10 คน นอกจากนี้ ยังใช้วิธี

การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ใช้ยาเสพติดภาครัฐ 6 คน และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่
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ท�างานภายใต้โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก หรือที่เรียกโดยย่อว่า “โครงการแชมเปี้ยน” จ�านวน 4 คน ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งน�ามาจาก

การที่ผู้เขียนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ในฐานะกรรมการ ตลอดจนมาจากการค้นคว้า

เอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและนโยบายเพิ่มเติม 

3. ข้อค้นพบ

3.1 ทุกข์เพราะถูกตีตราไม่เลิกรา

บุคคลที่ใช้สารเสพติดมักเผชิญกับทุกข์ทางสังคมอย่างไม่สามารถหลีกหนีได้ เพราะพวกเขาถูกท�าให้ดู 

ด้อยคณุค่าผ่านกระบวนการตตีราทางสงัคม การตตีรา หมายถงึ การทีส่งัคมไปก�าหนดภาพลกัษณ์ด้านลบแบบตายตวั

ให้กับบุคคลหรือกลุ่ม โดยสังคมตัดสินจากพฤติกรรมที่สังคมเห็นว่าฝ่าฝืนหรือไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานที่ควรจะ

เป็น โดยทัว่ไปแล้วบคุคลทีถ่กูตตีรามกัถกูมองว่าเป็น “คนอืน่” ซึง่หมายถงึ เป็นบคุคลทีข่าดคณุสมบตัทิีจ่ะเป็นสมาชกิ

ที่ดีของสังคม (Goffman, 1963; Link & Phelan, 2001) ทิศทางนโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับยาเสพติดในยุค

สมัยใหม่ มีส่วนอย่างมากต่อการหล่อหลอมท่าทีและทัศนคติของสมาชิกในสังคมที่มีต่อคนใช้ยาเสพติด ปัจจุบัน

พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน คนใช้ยาเสพติดเป็นทั้งคนป่วยและอาชญากรที่เป็น

อนัตรายต่อสงัคม การรบัรูภ้าพลกัษณ์เชงิลบทีต่ายตวันีส่้งผลให้ผูใ้ช้ยาเสพตดิถกูรงัเกยีจเดยีดฉนัท์และถกูเลอืกปฏบิตัิ

ในขั้นที่รุนแรง 

ข้อมลูการสนทนากลุ่มจากผูใ้ชย้าเสพตดิยนืยันว่า รปูแบบการตีตราที่สงัคมปฏบิตัิต่อผูใ้ชย้าเสพติดทีพ่บบ่อย

ในสังคมไทย ออกมาในท่วงท�านองกล่าวโทษ ประณาม ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ ผลักไสออกจากชุมชน คนใช้ยาเสพติด 

ถูกมองว่าเป็นพวกหัวขโมย ถูกดูถูกเหยียดหยาม และปรามาสว่าพวกเขาเอาดีไม่ได้ ดังค�าบอกเล่าของผู้ใช้ยา เช่น 

“ด่าว่าเราว่าไม่สามารถท�าอะไรได้เหมือนคนอื่น เอาดีไม่ได้” 

“เขาไม่ให้ลูกหลานมายุ่งเกี่ยวกับเรา เพราะเราติดยาและมักคิดว่าเราเป็นเอดส์” 

“แม้แต่ลูกหลานของคนที่ใช้สารเสพติดและเสียชีวิตไปแล้วก็พลอยถูกตีตราไปด้วย” 

แม้กระทัง่คนในครอบครวักม็องพวกเขาว่าเป็นผูส้ร้างปัญหาให้กบัตวัเองและครอบครวั คนในครอบครวัรงัเกยีจ 

ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัด เช่น ทอดทิ้งให้อยู่โรงพยาบาล หรืออยู่ในสถานที่คุมขัง โดยไม่มีการไปเยี่ยมหรือไม่มารับ

ตัวกลับ บางคนถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน เพราะกลัวครอบครัวเสียชื่อเสียงที่มีสมาชิกในบ้านติดยาเสพติด 

เป็นต้น พวกเขาจึงขาดสิ่งสนับสนุนทางสังคมที่จะท�าให้พวกเขามีพื้นที่ยืนในสังคม ไม่ได้รับการเคารพในศักดิ์ศรี  

และเข้าไม่ถึงความยุติธรรม 

เนือ่งจากคนใช้ยาเสพตดิทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุม่ทกุคนมคีวามคบัข้องใจต่อสิง่ทีส่งัคมกระท�ากบัพวกเขา ค�าพดู

ที่พรั่งพรูออกมาจึงเจือไปด้วยความรู้สึกบอบช�้า น้อยเนื้อต�่าใจกับสิ่งที่สังคมปฏิบัติกับพวกเขา ดังตัวอย่างความรู้สึก

ที่ได้จากข้อมูลสนทนากลุ่มกับคนใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร เมื่อตุลาคม 2553 ดังนี้ 

“ตีตราทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าเราเป็นบุคคลที่สี่ (คนอีกชนชั้นหนึ่ง) นั่งเป็นกลุ่มก็ไม่ได้ เดินดึกๆ 

ก็ไม่ได้ คอยคิดว่าเราจะเป็นขโมย” 
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“เข้าไปในบ้านเพื่อนก็เหมือนกัน ระวังของฉันหายนะ ระวังมอเตอร์ไซด์ฉันหายนะ ทั้งที่เรา 

ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น เค้าหาว่าเราจะขโมยมอเตอร์ไซค์เค้า เค้าตีตราเลย” 

ผู้ใช้ยาหลายคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “เข้าไปในบ้านเพื่อนก็เหมือนกัน ทุกคนจะนินทาว่า 

ไอ้นี่เล่นยา ระวังจะท�าให้ลูกมึงเสีย ทั้งๆ ที่ลูกเค้าเองนั้นแหละตัวดี ทั้งๆ ที่เล่นด้วยกัน” 

“ของในชุมชนหายก็เราคนแรก ทั้งที่เราไม่ได้เอาไปก็ตีตราว่าเราเอาไป จะไม่สอบสวนอะไรทั้งนั้น” 

“เพราะเราอยู่ในชุมชน พุ่งเป้ามาที่เราก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งๆ ที่ ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริง” 

“เรากลายเป็นผู้ต้องสงสัย” 

“ใช่ ของในชุมชนหาย เราคนแรกที่ถูกสงสัย ก็ตีตราว่าเราเอาไป เดินผ่านก็เหยียดหยาม” 

พวกเขายังถูกแบ่งแยกชนชั้นจากฐานะทางเศรษฐกิจ การแต่งกาย สภาพร่างกาย และบุคลิกภาพ ผู้ใช้ยา 

เสพติดที่มาจากภาคใต้คนหนึ่งสะท้อนให้ฟังว่า การกระท�าความรุนแรง เช่น การเรียกตรวจฉี่ระหว่างเดินทาง  

การจับกุม และการบังคับบ�าบัด เป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางชนชั้น เพราะเจ้าหน้าที่มักกระท�ากับเฉพาะผู้ใช้ 

ยาเสพตดิทีเ่ป็นชนชัน้ล่าง ดยูากจน ในขณะทีค่นดดูมีฐีานะแม้จะเป็นผูใ้ช้ยาเสพตดิกไ็ม่ถกูเรยีกตรวจฉีห่รอืถกูจบักมุ 

เพราะฉะนั้นคนใช้ยาเสพติดที่มีสถานะทางสังคมสูง มีชื่อเสียง หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะได้รับผลกระทบ 

จากโครงสร้างที่รุนแรงน้อยกว่าผู้ใช้ยาเสพติดที่ยากจนเป็นชนชั้นล่าง 

ผูใ้ช้ยาหญงิคนหนึง่เล่าประสบการณ์ถกูเพือ่นร่วมงานหรอืนายจ้างรงัเกยีจ เธอท�างานอยูก่บันายจ้าง ตอนแรก

นายจ้างไม่รู้ว่าเธอติดยาจึงไม่ได้แสดงอาการรังเกียจอะไร แต่พอระแคะระคายว่าเธอเสพยาก็รังเกียจ “เค้ารังเกียจ

เรา อย่างกินน�้าในตู้ แม้เราใช้แก้วของเราเองนะ เค้าบอกว่าท�าไมไม่ไปกินน�้าในตู้เย็นอีกใบที่อยู่ข้างหลัง ทั้งๆ ที่น�้า 

ที่อยู่ในตู้เย็นข้างหน้านี้เป็นของเสมียน เราก็รู้สึกได้ว่าเค้ารังเกียจ” นายจ้างบางแห่งเลือกที่จะไม่ปรับเงินเดือนให้แก่ 

ผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ใช้ยาในวงสนทนากลุ่มบอกเล่าว่า “เจ้านายเริ่มสงสัยว่าใช้ยา เจ๊ [นายจ้าง] บอกตั้งแต่เดือนแรกว่า

จะปรบัเงนิเดอืนให้ นีก่เ็ดอืนทีส่ามแล้ว ยงัไม่ปรบั รูส้กึว่าเค้าจะระแคะระคายเข้าห ูยงัไม่ไล่แต่ไม่บรรจใุห้เป็นพนกังาน

ประจ�า” (ข้อมูลสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานคร) 

นอกจากนี้ยังมีความพยายามของนายจ้างบางแห่งให้มีการตรวจเลือดก่อนเข้าท�างาน เช่น การท�างานเป็น 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย “มีหลายๆ ที่ครับ ถึงแม้กฎหมายออกมาว่าไม่ให้ตรวจเลือดตอนสมัครงาน แต่คือ 

เราอยากจะเข้าท�างาน เราก็ต้องรับเงื่อนไขให้ได้” นอกจากจะต้องเผชิญกับการต้องยอมตรวจเลือดในการรับสมัคร

งานแล้ว บริษัทหรือโรงงานจ�านวนหนึ่งยังให้ตรวจสารเสพติดก่อนรับเข้าท�างานด้วย นี่เป็นเหตุผลให้ผู้ใช้ยาเสพติด 

ไม่สามารถหางานท�าได้ และไม่มีรายได้ในการเลี้ยงชีพ (ข้อมูลสนทนากลุ่มกับผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร)

ผู ้ใช้ยาคนหนึ่งในวงสนทนากลุ่มกล่าวเปรียบเทียบการปฏิบัติของคนในสังคมไทยกับสังคมอเมริกันว่า  

“ในอเมริกามีการใช้ยากันทุกชนชั้น แต่ท�าไมสังคมเขายอมรับกันได้ ของบ้านเราผู้ใช้ยากลับถูกตีตราหนัก คนทั่วไป

มักมองและตัดสินว่าเราเป็นผู้ใช้ยาหรือไม่จากบุคลิกภาพและการแต่งตัว บทเรียนถูกสอนมาตั้งแต่แรกว่าผู้ใช้ยา 

ต้องดูผอมโซ ใส่เสื้อแขนยาวเพื่อปิดบังรอยแผลที่แขน” ผู้ใช้ยาอีกคนหนึ่งกล่าวเสริมว่า “ในสถานที่หลายๆ แห่ง  

อย่างเช่นไปที่ศาล พวกเราก็เคยเจอ ถูกห้ามไม่ให้เข้าไป เพราะเรื่องของการแต่งตัว และรูปลักษณ์ภายนอกของเรา 

หรอือย่างผมไปกนิอาหารกบัเพือ่น เพือ่นของเรายงัมลีกัษณะเมายาอยู ่เค้ามองแล้วเหมอืนกบัไล่ว่า น้องเอาใส่กล่อง

ไปทานที่บ้านมั้ย เหมือนไล่ผมกับเพื่อนออกไปเลย” (ข้อมูลสนทนากลุ่มผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2553) 
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คนใช้ยาเสพตดิยงับอกว่าพวกเขาถกูสือ่มวลชนตอกย�า้ว่าเป็นคนเลวคนท�าผดิกฎหมาย สือ่มวลชนมกัผลติและ

ซ�า้เตมิภาพลกัษณ์ของพวกเขาไปในทางลบ สือ่มวลชนท�าให้สงัคมและคนในชมุชนหวาดกลวัและระแวงพวกเขา ข้อมลู

ข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อออกมาส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตอย่างปกติสุขของพวกเขา ดังตัวอย่างประสบการณ์

ของอาสาสมัครผู้ใช้ยาที่สัมภาษณ์ข้างล่างนี้ว่า 

“ผมเข้ามาท�างาน [เป็นอาสาสมัครที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ใช้ยา] อาทิตย์แรก ก็ได้รับผลกระทบจากชุมชน 

อาทิตย์แรกไปติดต่อแฟลตหาบ้านเช่าแถวหน้าศูนย์ หาบ้านเช่าแถวๆ นั้น เจ้าของบ้านไม่ให้เช่าทั้งๆ 

ที่มีห้องว่าง คือ ค�าพูดที่เขาพูดกลับมา น่าคิดว่า เฮ้ย มึงคิดอะไรกันอยู่ เค้าบอกไปหาที่อื่นก่อนแต่ 

ลับหลังไปพูดว่าเช่าเอาไว้เสพยาหรือที่พักยาขายยาเหรอ? ไม่มีทางหรอก พวกเราชั่วร้ายขนาดนั้น 

เหรอ นี่คือผลกระทบ แต่ในความคิดตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ชาวบ้าน ค�าว่าผู้ใช้ยาเสพติดของ 

ทางราชการมีผลมาถึงชุมชน ว่าเราเป็นคนใช้ยาประโคมข่าว สื่อบอกว่าคนใช้ยาไม่ดี ท�าผิดกฎหมาย

บ้านเมือง” 

3.2 หญิงใช้ยาเสพติด “คนชายขอบซำ้าซ้อน”

การตีตราเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อ และการปฏิบัติเชิงลบที่กระท�าต่อบุคคลซึ่งถูกจัดให้เป็น 

กลุม่ทีไ่มพ่ึงปรารถนา การตีตราจงึไปตอกย�้าความไม่เทา่เทยีมทางสังคมทีม่ีอยู่แลว้ในระบบชนชัน้ เพศภาวะ เพศวถิี 

และชาติพันธุ์ เป็นต้น ในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงถูกท�าให้เป็นประชากรชายขอบอยู่แล้ว แต่ผู้หญิงที่ใช้หรือ 

ติดยาเสพติดจะตกอยู่ในฐานะคนชายขอบซ�้าซ้อน ที่ต้องเผชิญกับความอยุติธรรมและการลดทอนคุณค่าที่หนักหนา

สาหสักว่าผูห้ญงิทัว่ไป อกีทัง้ยงัเผชญิกบัการตตีราทีร่นุแรงและซบัซ้อนกว่าผูช้ายทีใ่ช้ยาเสพตดิ ผูห้ญงิทีใ่ช้ยาเสพตดิ

มกัถกูมองว่าไร้ค่า มพีฤตกิรรมทีอ่ยูน่อกกรอบความเป็น “หญงิด”ี ถกูดถูกูและไม่ยอมรบั ผูห้ญงิทีใ่ช้ยาคนหนึง่ยอมรบั

ว่า “สังคมมองว่า ผู้หญิงไม่น่าใช้ยาเสพติด เพราะมันดูไร้ค่ามาก” 

วัฒนธรรมเพศแบบชายเป็นใหญ่ใช้เรื่องเพศ/เพศวิถีมาควบคุมและกดขี่ผู้หญิง ผู้หญิงที่ใช้ยาเสพติดยิ่งเผชิญ

กับการกดขี่ทางเพศได้ง่ายกว่าผู้หญิงทั่วไป ผู้ใช้ยาเสพติดที่ร่วมสนทนาคนหนึ่งเล่าว่า “ในกรณีหน้าตาดีหน่อยก็จะ 

มีเรื่องเพศสัมพันธ์มาเกี่ยวข้อง เช่น การขอมีเซ็กส์ การแลกเซ็กส์กับยา” กรณีผู้หญิงที่ถูกจับกุมคดียาเสพติด  

“เจ้าหน้าที่มักไม่ให้เกียรติ กระท�าอนาจารและละเมิดทางเพศ” โดยเฉพาะเมื่อต�ารวจเข้าไปตรวจค้นในชุมชน และ

หากพบของกลางโดยมีผู้ใช้ยาผู้หญิงเป็นผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ต�ารวจชายท�าการตรวจค้นร่างกายผู้ต้องหาหญิงด้วย

ตนเอง เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงท�าการตรวจค้นตัว ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิต่อผู้ใช้ยาเสพติดหญิง 

ผูต้้องหาหญงิในคดเีสพยาบางคนถกูเจ้าหน้าทีข่อมเีพศสมัพนัธ์ และต้องจ�ายอมมเีพศสมัพนัธ์ด้วยโดยไม่เตม็ใจ 

ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งเล่าว่า “มีเพื่อนผู้ใช้ยาผู้หญิงคนหนึ่งโดนจับไป 13 ครั้ง และใน 10 ครั้ง จะโดนเจ้าหน้าที่ขอมี

เพศสมัพนัธ์ด้วย” (ข้อมลูสนทนากลุม่ในกรงุเทพมหานคร) ผูใ้ช้ยาเสพตดิหญงิคนหนึง่เล่าประสบการณ์ของตนเองว่า 

“เคยเข้าไปในชุมชนไปซื้อ ‘ของ’ [ยาเสพติด] หลังจากออกมาจากชุมชน ถูกต�ารวจขอตรวจค้นตัว พอเข้าไปในซอย

มีอีก 2 คัน 4 คน รวมทั้งหมด 6 คน วันนั้นเข้าไปเอา ‘ของ’ จริงๆ เป็นตอนกลางคืน ต�ารวจบอกให้เข้าไปในห้องน�้า

ของโรงเรียน และให้เราต้องเปิดทุกอย่างให้เขาดู” (ข้อมูลสนทนากลุ่มในกรุงเทพมหานคร) 

เสียงจาก “ชายขอบ”: การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย 231



3.3 รัฐที่รุนแรง

กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศไทยและนานาชาติส่งผลต่ออคติและการกระท�า 

ความรนุแรงต่อผูใ้ช้สารเสพตดิโดยตรงและทางอ้อม นโยบายปราบปรามยาเสพตดิของสหรฐัอเมรกิาทีพ่ยายามเข้าไป

จดัการกบัประเทศต้นทางทีผ่ลติยาเสพตดิ โดยใช้ทัง้มาตรการโน้มน้าวและวางเงือ่นไขการให้ความช่วยเหลอืแก่รฐับาล

ประเทศเหล่านั้นได้ส่งผลต่อนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศที่เคยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตใหญ่ เช่น กรณีของ

ประเทศไทย ปัจจุบันเรามีทั้งกฎหมายลงโทษผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และมีนโยบายปราบปรามยาเสพติด 

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและภัยของยาเสพติดในระดับสากล 

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดฉบับแรกของไทยถูกตราขึ้นใน พ.ศ. 2456 มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับ 

การควบคุมและการอนุญาตผลิต น�าเข้า ส่งออก และการครอบครองยาเสพติดแต่ละประเภท ซึ่งเอื้อต่อการค้าและ

การคลังของรัฐ ก่อนหน้าการตรากฎหมายฉบับนี้ การค้าฝิ่นเป็นกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน การจัดเก็บภาษี

จากการอนุญาตค้าฝิ่นเป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของการคลังไทยมาตลอด ถึงช่วงระหว่าง พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2501 

มีความพยายามท�าให้ยาเสพติดประเภทฝิ่นกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งในแง่การผลิต น�าเข้า ส่งออก ครอบครอง  

และการเสพ ซึ่งยังไม่มีการตราเป็นพระราชบัญญัติ แต่ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ พ.ศ. 2501 ห้ามคนไทยปลูกฝิ่น 

น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่าย และเสพ การเปลี่ยนแปลงมาสู่ทิศทางนี้เป็นเพราะการเคลื่อนไหวต่อต้านยาเสพติดในระดับ

สากล

ประเทศไทยประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2456 ใน พ.ศ. 2522 โดยประกาศใช้พระราช

บญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 แทน พระราชบญัญตัฉิบบันีย้งัใช้มาถงึปัจจบุนั และมกีารปรบัปรงุแก้ไขเพิม่เตมิ

บางมาตราในภายหลัง มาตรา 91 และมาตรา 92 ให้ลงโทษจ�าคุกและปรับต่อผู้เสพยาเสพติดประเภท 1, 2 และ 52 

แต่ในมาตรา 94 ระบุว่า “ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษและได้สมัครขอเข้ารับการบ�าบัดรักษาในสถานพยาบาลก่อน 

ความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบ�าบัดรักษา

และระเบียบวินัยส�าหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรี

ก�าหนดแล้ว ให้ได้รับการยกเว้นโทษส�าหรับความผิดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 91 และมาตรา 92” 

มาตรา 98 ของกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้ยังระบุอีกว่า “ผู้ใดต้องโทษตามมาตรา 91 หรือมาตรา 92 เป็นครั้งที่

สามเมื่อพ้นโทษแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยค�าสั่งรัฐมนตรีน�าไปควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศ

จดัตัง้ขึน้โดยเฉพาะ และให้ท�าการบ�าบดัรกัษาจนกว่าจะได้รบัการรบัรองเป็นหนงัสอืจากพนกังานเจ้าหน้าทีท่ีร่ฐัมนตรี

ก�าหนดว่าเป็นผู้ได้รับการบ�าบัดรักษาครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อควบคุมการบ�าบัดรักษาและระเบียบวินัย

ส�าหรับสถานพยาบาลดังกล่าวแล้ว” และเพื่อให้การบังคับบ�าบัดมีประสิทธิภาพ มาตรา 99 ของพระราชบัญญัตินี้

ระบุโทษผู้ติดยาเสพติดที่หลบหนีไปในระหว่างที่ถูกควบคุมไว้ ณ สถานพยาบาลตามมาตรา 98 โดยให้รับโทษจ�าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

2 ยาเสพติดประเภท 1 คือ ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน ประเภท 2 เป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน 
โคเดอีน ฝิ่นยา และยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 ได้แก่ กญัชา หรอื กระท่อม

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย232



นโยบายปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2546 ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ประกาศท�าสงครามกับยาเสพติด  

แจ้งเจตนาการปราบปรามเอเย่นต์ผูค้้ารายใหญ่ แต่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิกลบัมกีารละเมดิสทิธมินษุยชนขัน้ร้ายแรง

ที่สุดต่อผู้ใช้ยาเสพติด กล่าวคือผู้ที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวพันกับการใช้ยาหรือผู้จ�าหน่ายยาเสพติดรายย่อยถูกฆ่าตัดตอน

หรือถูกวิสามัญฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ นโยบายนี้ท�าให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า 2,275 ราย (Human Right 

Watch, 2004) และในช่วงนีผู้ต้้องสงสยัเกีย่วกบัการใช้ยาเสพตดิถกูตรวจค้นตวั หากพบเขม็หรอือปุกรณ์ฉดียาอยูก่บั

ตัวก็จะถูกจับกุมแจ้งหาเสพยาทันที ด้วยเหตุนี้ในช่วงดังกล่าวผู้ใช้ยาเสพติดจึงไม่กล้าพกพาหลอดฉีดยาติดตัว  

ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้หลอดฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกับผู้ใช้ยาเสพติดที่มีเชื้อเอชไอวี  

และนโยบายสงครามกบัยาเสพตดิท�าให้ผูใ้ช้ยาเสพตดิต้องหลบซ่อนตวั ไม่กล้าออกมารบับรกิารด้านสาธารณสขุและ

บรกิารทีศ่นูย์ drop - in ท�าให้การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ในประชากรกลุม่นีล้้มเหลว (Human Right Watch, 

2004) 

พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มี ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บ�ารุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี 

รับผิดชอบนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ประกาศนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพตดิ มกีารปราบปรามผูค้้ายาเสพตดิทีเ่ข้มข้นอกีวาระ การจบักมุผูค้้าเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกนั

ผู้เสพยาเสพติดก็ถูกกดดันอย่างหนักเช่นกัน แม้ว่ามีนโยบายให้ปฏิบัติต่อผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเสมือนเป็นคนไข้

หรือผู้ป่วย แต่การตั้งเป้าการจับกุมในปีแรกและท�าทะเบียนประวัติผู้ใช้ยาเสพติด เพื่อน�ามาเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด

ไว้ถึง 400,000 ราย จากตัวเลขประมาณการว่ามีผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยทั้งหมด 1,200,000 คน (กอบกูล, 

2555) ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติและคกุคามต่อความปลอดภยัในชวีติของผูใ้ช้ยาเสพตดิทีเ่ป็นคนระดบัล่างอย่าง

มาก เพราะเสี่ยงต่อการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

ปัจจุบัน นโยบายการปราบปราบยาเสพติดถูกท�าให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการลดอาชญากรรม จึงเน้น 

ให้ต�ารวจตั้งด่านค้นตัว ตรวจปัสสาวะ และจับกุมผู้เสพยาเสพติดในท้องที่ต่างๆ มีการเข้าตรวจค้นยาเสพติดและ 

ผู้เสพยาเสพติดในชุมชนที่มีผู ้ใช้ยาอาศัย ซึ่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์คนหนึ่งได้ให้ความเห็น 

ที่ประชุมเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 ว่า การตั้งด่านตรวจฉี่ท�าให้ผู้ใช้ยา 

มีความยากล�าบากในเดินทางไปไหนมาไหน และไม่กล้ามารับบริการที่ศูนย์ drop - in เพราะเกรงว่าจะถูกต�ารวจ 

เรียกตรวจค้น นโยบายปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อการท�างานของอาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติด ที่พยายามเข้าถึงเพื่อน 

ผู ้ใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ เช่น การให้ข้อมูล ความรู ้ แหล่งรักษาบ�าบัด  

การตรวจเลือด การแจกจ่ายถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ลดอันตรายจากการใช้ยา เพราะผู้ใช้ยาเสพติดหลบซ่อน 

หรือไม่เปิดเผยตัวมากขึ้น ผู้ใช้ยาเสพติดที่ต้องการเลิกยาด้วยตัวเองเข้าไม่ถึงบริการที่รัฐและองค์กรเอกชนจัดให้  

ไม่ว่าจะเป็นการรับบริการบ�าบัดเพื่อเลิกยาที่ศูนย์ drop - in คลินิกเมธาโดน การตรวจเอชไอวีโดยความสมัครใจ  

การเข้ารับบริการยาต้านไวรัสเอชไอวี และยารักษาวัณโรค เป็นต้น 

อาสาสมัครผู้ใช้ยาคนหนึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพวกเขาด้วย  

เพราะส่วนใหญ่อาสาสมัครฯ เป็นอดีตผู้ใช้ยาเสพติด และบางคนอาจยังใช้ยาเสพติดอยู่ พวกเขามีหน้าที่ต้องเดินทาง

ไปติดตามเยี่ยมบ้านและชวนเพื่อนมารับบริการบ�าบัดที่ศูนย์ drop - in และยังพกพาอุปกรณ์ฉีดยาไปแจกผู้ใช้ยา  

เพื่อให้ผู้ใช้ยามีอุปกรณ์สะอาดใช้เสพยา ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสต่างๆ แต่พวกเขามักถูกตรวจค้น 

ทั้งในระหว่างเดินทางและในชุมชนที่ลงไปปฏิบัติงาน อาสาสมัครบางคนถูกตั้งข้อหาความผิดฐานไปยุยงส่งเสริม 

ให้ผู้อื่นใช้ยา เพราะต�ารวจค้นเจอเข็มฉีดยา บางคนก็ถูกต�ารวจข่มขู่และรีดไถเงิน 
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งานวจิยัทีป่ระเมนิผลกระทบจากสงครามปราบปรามยาเสพตดิสมยั พ.ต.ท ทกัษณิ ชนิวตัร ยนืยนัว่า ประมาณ

ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ยาเสพติดที่ท�าการสัมภาษณ์ หยุดใช้เฮโรอีน อันเนื่องมาจากนโยบายการประกาศสงครามกับ 

ยาเสพติดของรัฐบาล โดยเกือบหนึ่งในสามของผู้หยุดใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเปลี่ยนไปสู่การสูบยาบ้าและสูบกัญชา

แทน และแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ในการวิจัยนี้ได้รายงานว่า นโยบายการประกาศสงครามกับ

ยาเสพติดนี้ช่วยลดจ�านวนความต้องการใช้สารเสพติดลงได้บ้าง แต่ผลกระทบที่ตามมาคือ การไปเพิ่มโอกาสเสี่ยง 

ในการตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่ผูใ้ช้ยาเสพตดิ เพราะคนเหล่านีเ้ข้าไม่ถงึบรกิารต่างๆ ทีม่ใีห้พวกเขา เช่น ศนูย์ drop - in 

เข็มสะอาด และยาเมธาโดน เป็นต้น (Vongchak et al., 2005)

3.4 ความรุนแรงจากกระบวนการยุติธรรม

ผู้ใช้ยาที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มกล่าวถึงพฤติกรรมการยัดเยียดข้อหาและการยัดของกลางให้กับผู้ใช้ยาเสพติด 

“ผมไปซื้อยาและโดนจับตรวจ ค้นเจอแต่ยานอนหลับ แต่ก็เอาผมไปซักประวัติพักนึง แล้วเอาเฮโรอีนมาให้ผมหนึ่ง

ตวัเพือ่ยดัเยยีด และเอากระดาษเปล่ามาให้เซน็ชือ่” การใช้วธิกีาร “ยดัของกลาง” หรอืการข่มขู ่บบีบงัคบัให้สารภาพ 

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกจับกุมตามด่านตรวจต่างๆ มักไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม 

ไม่มีการพาไปโรงพัก ผู้ใช้ยาเสพติดบางคนถูกบังคับให้เป็นสายให้ต�ารวจ และมีการรายงานว่าในกรณีที่ต�ารวจตั้ง 

ด่านลอยเพือ่ตรวจปัสสาวะ ต�ารวจมกัไม่มเีครือ่งมอืตรวจทีม่ปีระสทิธภิาพ ท�าให้ผลตรวจผดิพลาดและเป็นผลเสยีแก่ 

ผู้ถูกตรวจ เพราะพบปัสสาวะสีม่วง ทั้งๆ ที่ไม่ได้เสพยาก่อนถูกจับตรวจปัสสาวะ เป็นต้น 

ผู้ใช้ยาเสพติดคนหนึ่งที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่า “นโยบายการปราบปรามยาเสพติดท�าให้ต�ารวจ 

ละเมิดสิทธิ ทุกวันนี้กฎหมายมันเอื้อให้ ทุกวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ นั่งรอรถเมล์ ต้องระวังสายตรวจ ถ้าตรวจก็เกม  

ไม่อยากให้เกิด ไม่อยากให้มีเรื่องตรวจปัสสาวะ” “ถ้าไม่เจอของกลาง เขาก็ตรวจฉี”่ “ถ้าตรวจฉี่ก็ต้องเจออยู่แล้ว

เพราะเราใช้ยา” การถกูต�ารวจจบัแต่ละครัง้ต้องจ่ายเงนิให้ต�ารวจ “ขัน้ต�่า 10,000 บาท ไม่งัน้กต้็องประกนัชัน้ศาล” 

และ “เหมือนเค้ามีจิตวิทยาบีบบังคับเรา อย่างเช่นพอจับปั๊บถามทันทีว่ามึงใช้ยาอะไร นี่คือบีบบังคับเราให้เราใช้ยา 

จนได้ เหมือนพยายามยัดเยียดข้อหา ถ้าเรายอมรับก็จะยาวทันทีเลย” (ข้อมูลสนทนากลุ ่มผู ้ใช้ยาเสพติด 

ในกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ใช้ยาคนหนึ่งมีข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ “แบ่งกันเป็นทีม ข่มขู่ ใช้ก�าลัง มากันหลายคน กันเราออกให้ไปอยู่ใน

ที่ๆ มีคนน้อยๆ ซึ่งโจรหรือต�ารวจนี่ท�าได้รึเปล่า เราเลยต้องยอม ไปถึงโรงพักแล้ว เสร็จเลย 45 วัน [ถูกส่งไปบ�าบัด]” 

ผูใ้ช้ยาอกีคนหนึง่บอกว่าต�ารวจเลอืกปฏบิตัใินการจบักมุ คนทีจ่่ายส่วยให้ประจ�ากจ็ะไม่ถกูจบั “เชือ่ว่าทกุคนรูก้นัหมด

ว่าใครใช้ยา ใครขายยา ไม่เชื่อหรอกว่าต�ารวจไม่รู้ คือรู้กันหมดแต่ถูกเลือกปฏิบัติ บางคนก็หอบหิ้วเงินไปให้ต�ารวจ...

ผมโดนจับมาเฉียดร้อยแล้ว ทุกครั้งเสีย 5,000 ขึ้น ส่วนหนึ่งผมพินาศก็เอามาให้ต�ารวจเหมือนกัน ผมไม่ได้ปล้นจี้ใคร 

ผมใช้ยา ท�าไมต�ารวจต้องท�ากับเราอย่างนี้” “ไม่อยากให้ต�ารวจยัดเยียดข้อหาให้กับผู้ใช้ยา...บางทีจับไปแล้ว 

ถึงรู้ข้อหา” 

มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่า นโยบายการตั้งด่านตรวจจับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ รัฐบาล 

ไม่ค่อยมีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆ เช่น ไม่ไปจับแหล่งผลิตหรือผู้ค้ารายใหญ่ ซึ่งอาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดมองว่า 

การใช้มาตรการตั้งด่านตรวจปัสสาวะเป็นช่องโหว่ให้เจ้าพนักงานบางคนแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้ยาเสพติด  

การไม่ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด ข้อมูลจาก 

การวิจัยชุมชนโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์เมื่อเดือนสิงหาคม 2551 พบว่า เกือบครึ่งของผู้ใช้ยาเสพติดที่ 
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เข้าร่วมในกระบวนการวิจัยเคยถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจยัดของกลางให้ และส่วนใหญ่จ�าต้องยอมจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่

ต�ารวจเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์, ม.ป.ป.) ซึ่งการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ

นั้นเป็นการจ่ายเนื่องจากถูกบังคับข่มขู่ ขูดรีด กรรโชกทรัพย์ หรือใช้ก�าลังเพื่อให้รับสารภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครที่ถูกสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า การถูกจับกุม การถูกยัดเยียดข้อหา และ 

ถูกยัดของกลาง เป็นสาเหตุน�าไปสู่การเข้าไม่ถึงบริการด้านรักษาพยาบาลและการรับบริการด้านเอดส์ของประชากร

กลุ่มนี้ และผลกระทบระยะยาวคือท�าให้ผู้ใช้ยามีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น กล่าวคือ ผู้ใช้ยา 

เสพติดจะไม่พกพาเข็มและอุปกรณ์ฉีดยา เพราะเกรงจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจค้นและใช้เข็มเป็นหลักฐานจับกุม  

ดังนั้น เมื่อต้องการใช้สารเสพติดจึงต้องขอยืมเข็มฉีดยาจากเพื่อนที่พกพามา หรืออาจใช้เข็มสกปรกที่ซุกซ่อนไว้ 

ในแหล่งสาธารณะที่พวกเขาใช้เป็นสถานที่เสพยาร่วมกัน ท�าให้มีการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบสูงขึ้น (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์, ม.ป.ป.) 

ผู้ใช้ยาคนหนึ่งที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มมองว่า ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและ 

เป็นเรื่องของผลประโยชน์ในระหว่างผู้มีอ�านาจในบ้านเมือง อีกทั้งยังเป็นความล้มเหลวของระบบงานยุติธรรม  

โดยเฉพาะงานต�ารวจ การมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ตัวผู้ใช้ยาเป็นการแก้ปัญหายาเสพติดที่ปลายเหตุ เพราะ 

รากเหง้าของปัญหาไม่ได้อยูท่ีผู่ใ้ช้ยา เขากล่าวว่า “พวกเรามาจากผลกระทบของสงัคมทีไ่ม่ยอมแก้พวกเดยีวกนั เช่น 

พวกข้าราชการมีอ�านาจ พวกนักการเมืองอะไรต่างๆ” ผู้ใช้ยาเสพติดอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ต้องถล่มคนผลิตยาให้พัง

เสียก่อน ถ้าพังแล้วเราจะไปซื้อมาได้อย่างไร คือ ต�ารวจไปซื้อมาขาย อย่างเวลาจับได้ 10,000 เม็ด เผาทิ้ง 5,000 

เม็ด ที่เหลือก็เอามาขายต่อ” และ “ที่ผ่านมาต�ารวจก็ท�าเกินหน้าที่ อย่างเช่น เรียกตรวจเยี่ยวเรากลางไฟแดง  

เราท�าอะไรได้บ้าง” “พวกเราถูกตีตราจากต�ารวจโดยมองจากลักษณะร่างกาย ต�ารวจละเมิดสิทธิเราโดยเรียกตรวจ 

ตรวจฉี่ เรียกส่วย บังคับ ข่มขู่ ขูดรีด ใช้ก�าลังบังคับขู่เข็ญให้รับสารภาพว่าค้ายา เสพยา กรรโชกทรัพย์ ใช้อ�านาจ 

เกินบทบาท ไม่มีหมายค้นแล้วเข้ามาตรวจค้นพวกเรา” เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง

ที่ผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่ในสังคมไทยต้องเผชิญ

4. เมื่อ “คน” ใช้ยาเสพติดทวงสิทธิความเป็นคน

การกดีกนัและการเบยีดขบัผูใ้ช้ยาเสพตดิด้วยกระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ ส่งผลให้พวกเขาถกูละเมดิ

สิทธิมนุษยชน เข้าไม่ถึงทรัพยากร และความเป็นธรรม ทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นับเป็นความรุนแรงระดับสังคม 

ที่หล่อหลอมและผลิตซ�้าประสบการณ์ชีวิตของคนใช้ยาเสพติด และเป็นที่มาของความทุกข์ทางสังคม (social  

suffering) ทีค่นตดิยาเสพตดิในสงัคมไทยก�าลงัเผชญิ แม้ว่ากระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ ท�าให้ผูใ้ช้ยาเสพตดิ

ตกอยู่ในฐานะ “เหยื่อ” ของโครงสร้างที่รุนแรง แต่กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบที่กดทับตลอดเวลา ได้ท�าให้

พวกเขาต้องรวมตัวและสานความร่วมมือกับภาคีแนวร่วม เพื่อเรียกร้องให้สังคมต้องเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ของพวกเขา

ผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยได้รวมตัวตั้งเป็นเครือข่ายครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2545 ใช้ชื่อว่า  

เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย มีเป้าประสงค์เพื่อท�าให้ผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัวของพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ได้รับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ได้รับ 

การยอมรับและเข้าใจที่ดีขึ้นจากสังคม เครือข่ายฯ ท�างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
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ด้านเอดส์ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ เครือข่ายคนท�างานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 

หรือเครือข่าย 12D ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

เครือข่ายฯ ท�างานผลักดันนโยบายด้านสวัสดิการสังคม การบ�าบัด การดูแลรักษาเรื่องยาเสพติดและเอชไอวี 

ที่ครอบคลุมในระบบประกันสุขภาพ นโยบายพัฒนาระบบบริการดูแลรักษา มีส่วนร่วมในการก�าหนดมาตรการ 

ลดอันตรายในการใช้ยา ผลักดันนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เปิดศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 

ร่วมด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์การเข้าถงึอุปกรณ์ป้องกนัเอชไอวแีละเชือ้ไวรสัอืน่ โครงการแลกเปลีย่นเข็มและกระบอก

ฉีดยา โครงการบ�าบัดรักษาโดยสารทดแทน (เมธาโดน) จัดระบบส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติดให้เข้ารับการบ�าบัด การตรวจ

เลอืด และการรบัยาต้านไวรสั สนบัสนนุการประกอบอาชพีตามความเหมาะสม สนบัสนนุการรวมกลุม่และการท�างาน

เป็นอาสาสมัครแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ใช้ยาฯ เป็นต้น กล่าวได้ว่า การเข้ามาแพร่ระบาดของไวรัสเอดส์ใน

ประเทศไทยเป็นโอกาสและจดุหกัเหส�าคญัทีจ่ะท�าให้ผูใ้ช้ยาเสพตดิในประเทศไทยสามารถลดทอนความเป็นชายขอบ

ของตัวเองลงได้บ้าง แต่ยงัมปีระเดน็ปัญหาอกีหลายเรือ่งทีพ่วกเขาต้องต่อสู้เรยีกร้อง สรปุเปน็ประเดน็ใหญ่ๆ ได้ดังนี้

4.1 นโยบายบังคับบำาบัด

การศึกษาของส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติพบว่า ในปี 2553 มีผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ

การบ�าบัดรักษาจ�านวนทั้งสิ้น 102,225 คน ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าบ�าบัดส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 63 เข้าบ�าบัดผ่านระบบ

การบงัคบับ�าบดั ร้อยละ 23.6 สมคัรใจ และร้อยละ 24.4 ผ่านระบบต้องโทษ (กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร และส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553) นโยบายบังคับบ�าบัดนี้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2534 

รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดเพื่อเลิกยาอย่างกว้างขวาง จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉบับ พ.ศ. 2534 มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในท้องที่ต่างๆ โดยมาตรา 19 ของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องหาว่ากระท�าความผิดฐานเสพหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 ตามปริมาณที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ใน

ระหว่างถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานอื่นด้วย ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ�าคุกหรือต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก ให้พนักงาน

สอบสวนส่งตวัผูน้ัน้ไปยงัศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีอ่ยูใ่นเขตอ�านาจ เพือ่ตรวจพสิจูน์ว่าผูต้้องหานัน้ตดิยาเสพตดิหรอืไม่ 

และให้ถอืว่าผูต้้องหายงัอยูใ่นความควบคมุของพนกังานสอบสวน ส่วนการสอบสวนกใ็ห้พนกังานสอบสวนด�าเนนิการ

ต่อไป” เท่ากับว่าผู้ติดยาเสพติดยังถูกปฏิบัติในสถานะผู้กระท�าความผิดกฎหมาย ที่ยังต้องถูกจับกุมมาลงโทษ 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใหม่ โดยประกาศ 

ใช้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทนฉบับ พ.ศ. 2534 สิ่งใหม่ในกฎหมายฟื้นฟู

สมรรถภาพฉบับนี้คือ มีการระบุชัดเจนว่าบุคคลที่ติดยาเสพติดเป็น “ผู้ป่วย” ไม่ใช่เป็นอาชญากร ซึ่งเป็นมาตรการ

ลดทอนความเป็นอาชญากร (decriminalisation) อีกทั้งใช้มาตรการเบี่ยงเบนคดี (diversion) โดยให้โอกาสผู้ติดยา

เสพติดเข้ารับการบ�าบัดผ่านระบบการบังคับเป็นเวลาติดต่อกันได้นานถึงหกเดือนแทนการคุมขัง มาตรา 22 ระบุว่า

ถ้าหากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวินิจฉัยว่า ผู ้ติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมและได้รับการ 

ตรวจพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดจริง ก็ให้มีสิทธิเข้าสู่แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยชะลอ 

การฟ้องไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด 

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย236



แต่เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับ พ.ศ. 2522 ที่ยังคงเน้นโทษ 

จ�าคุกผู ้ใช้ยาเสพติด ในทางปฏิบัติจึงพบข้อจ�ากัดของการน�าพระราชบัญญัติฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พ.ศ. 2545 ไปใช้ ผู้ติดยาเสพติดถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยเฉพาะในหลักการเท่านั้น ในความเป็นจริงพวกเขายังถูกปฏิบัติ

แบบเดียวกับอาชญากร ตัวอย่างเช่น ยังมีการควบคุมตัวผู้เสพยาที่ถูกจับกุมไว้ในเรือนจ�า เพื่อพิสูจน์ว่าติดยาเสพติด

จริงหรือไม่นานถึง 45 วัน โดยไม่ได้ให้การรักษาบ�าบัดทันที ถ้ามองว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยจริง โดยหลักทางการ

แพทย์แล้วผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาทันที แต่การเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเรือนจ�านานถึง 45 วัน เท่ากับไม่ดูแล

รักษาเขา การเข้าไปอยู่ในคุกมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดหลายประการ เช่น เกิดการดื้อยาต้านไวรัส

เอชไอวีในกรณีที่ผู้ใช้ยาเสพติดที่ถูกจับกุมติดเชื้อเอชไอวี เพราะเมื่ออยู่ในสถานคุมขังพวกเขาไม่ได้รับยาต้านไวรัส 

ที่ควรได้ ผู้ถูกคุมขังอาจถูกบังคับร่วมเพศทางทวารหนักโดยผู้ถูกคุมขังด้วยกัน และอาจน�าไปสู่การเข้าร่วมแก๊งยา 

เสพติด เป็นต้น 

มีข้อเท็จจริงจากผู้ใช้ยาเสพติดและอาสาสมัครผู้ใช้ยาฯ ที่ยืนยันว่าผู้ใช้ยาเสพติดจ�านวนหนึ่งที่ถูกจับกุมต้อง

เข้าสูแ่ผนการบงัคบับ�าบดัในค่ายทหารทีใ่ช้ระเบยีบวนิยัเคร่งครดั ผูต้ดิยาเสพตดิทีถ่กูบงัคบับ�าบดัมกัทกุข์ทรมานจาก

การต้องอดยาทนัททีนัใดหรอืทีเ่รยีกว่า “การหกัดบิ” ผูใ้ช้ยาเสพตดิทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุม่ตัง้ค�าถามกบัมาตรการนีว่้า 

“อยากถามว่าต�ารวจจบัแล้วเอาไปบ�าบดั กีเ่ปอร์เซนต์ทีไ่ปบ�าบดัแล้วออกมาไม่ใช้ยาเลย ส่วนมากแล้วกลบัมาใช้อย่าง

เดิม เพราะโดนตีตราไปแล้ว เราถูกจับไปบ�าบัดไม่ได้ไปด้วยใจ” อาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดที่เข้าสนทนากลุ่มยังยืนยัน

อกีว่า มผีูต้ดิยาเสพตดิจ�านวนมากทีเ่มือ่ผ่านพ้นช่วงเวลาของการบงัคบับ�าบดักก็ลบัไปใช้ยาอกี “เพราะสภาพแวดล้อม

ในชีวิตของเราไม่ได้เปลี่ยนไป บางคนยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของแก๊งค้ายา และยังคงถูกสังคมรอบข้างตีตราไปแล้วว่า

เป็นไอ้ขี้ยา” (สนทนากลุ่มผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม 2553) 

เครือข่ายผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยเห็นว่า การใช้มาตรการบังคับบ�าบัดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผู้ใช้ยาเสพติด เพราะผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการที่จะรักษาบ�าบัดการติดสารเสพติดด้วยวิธีการที่รัฐ

ท�าอยู ่เนือ่งจากถกูจบักมุและถกูบงัคบัให้เข้าโครงการ ซึง่ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยา พ.ศ. 2545 มข้ีอบงัคบั

ให้ผูต้้องหาทีก่ระท�าความผดิฐานเสพยาเสพตดิ ต้องถกูส่งตวัไปพสิจูน์ว่าตดิยาเสพตดิจรงิหรอืไม่ หากพบว่าเป็นผูต้ดิ

ยาเสพตดิจรงิ จะต้องถกูส่งไปรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพตามสถานบ�าบดัหรอืศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีร่ฐัจดัไว้ให้อย่างน้อย 

6 เดือน

ถึงแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ด�าเนินคดีและไม่ลงโทษด้วยการขังคุก แต่ผู้ใช้ยาเสพติดจ�านวนมากมิได้ต้องการ

เช่นนั้น เพราะการบ�าบัดด้วยกระบวนการที่ศูนย์ฟื้นฟูหรือในสถานบ�าบัดที่รัฐก�าหนดขึ้นต้องใช้เวลายาวนาน ซึ่งไม่

แตกต่างไปจากการเข้าไปอยู่ในคุก ท�าให้พวกเขาต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว และถ้าหากคนที่ถูกบังคับบ�าบัดเป็นผู้หา

รายได้หลกัเลีย้งครอบครวั การเอามาตรการบงัคบับ�าบดัมาใช้จงึสร้างปัญหาทางเศรษฐกจิให้กบัผูใ้ช้ยาและครอบครวั 

เช่น ผู้ใช้ยาคนหนึ่งบอกว่า “เวลาที่ถูกจับไปบังคับบ�าบัดแบบนี้ พวกเราไม่มีรายได้ ท�างานไม่ได้ แล้วใครจะเลี้ยงดู 

ลูก เมีย และแม่” (สนทนากลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร, ตุลาคม 2553)

อนึ่ง ประเทศไทยพยายามน�ากระบวนการยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมแนวสมานฉันท์  

(restorative justice) มาใช้กับกรณีผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ใช้ยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หรอืละเลกิยาเสพตดิโดยไม่จบักมุ มกีระบวนการของชมุชนให้ผูเ้กีย่วข้องกบัยาเสพตดิเข้าร่วมโครงการท�าความดเีพือ่

แผ่นดินแทน อย่างไรก็ตาม การน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติในระดับหมู่บ้านกลับมีการใช้มาตรการที่เรียกว่า “คลีนแอนด์
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ซีล” (clean and seal) เพื่อก�าจัดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านให้หมดไป มีการกดดันผู้ใช้ยาเสพติด 

อย่างหนกั เช่น ท�าประชาคมหมูบ้่านเพือ่ค้นหาและท�าทะเบยีนผูใ้ช้ยาเสพตดิ เพือ่ส่งต่อไปให้ต�ารวจและทางราชการ

ในระดับอ�าเภอ หลังจากนั้นคณะกรรมการกลางระดับอ�าเภอเรียกตัวผู้ใช้ยาเสพติดที่หมู่บ้านส่งรายชื่อมาไปเจรจา 

ให้เลกิพฤตกิรรม หากใครประสงค์เข้ารบัการบ�าบดักจ็ะส่งเข้าสูส่ถานบ�าบดั หากใครไม่เปลีย่นพฤตกิรรมกใ็ช้มาตรการ

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นการจับกุม มีผู้ให้ความเห็นว่า “การกดดันอย่างหนัก…มันเหมือนกับการต้อนเข้าบังคับ

บ�าบัด ก็เริ่มเฉียดการละเมิดสิทธิ” (ความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เมื่อ  

11 มกราคม 2555) นอกจากนี้ การมีชื่ออยู่ในทะเบียนของท้องที่ว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ท�าให้ผู้ใช้ยาเสพติดตกเป็น 

เป้าของการถูกจับกุมและรีดไถโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย

ในขณะทีก่ารบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิให้เลกิเสพยาเสพตดิให้โทษสามารถกระท�าได้และไม่ได้เป็นการละเมดิ

สิทธิของผู้ใช้ยาเสพติด แต่การบ�าบัดรักษาโดยไม่ได้รับการยินยอมของผู้รับการรักษาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน เพราะในกระบวนการบังคับบ�าบัดนั้น ผู้เสพยาเสพติดที่ถูกจับกุมต้องจ�าใจเซ็นชื่อยินยอมเพื่อเข้ารับ 

การบ�าบัด เพราะถ้าหากไม่ยินยอมก็ไม่มีทางเลือกอื่นให้นอกจากต้องเข้าไปอยู่ในคุก การบังคับบ�าบัดจึงนับเป็น 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างอีกรูปแบบหนึ่งที่รัฐกระท�ากับผู้ใช้ยาเสพติด

4.2 การมีส่วนร่วมตัดสินใจในวิธีบำาบัดที่คลินิกเมธาโดน

ในการไปรับบริการบ�าบัดรักษาที่คลินิกบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดในระบบสมัครใจ ผู้ใช้ยาที่เข้าร่วมสนทนา

กลุ่มส่วนใหญ่ระบุว่า ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาไม่เคยรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องขนาด

ยาเมธาโดนที่แพทย์สั่งให้ หรือเมื่อมีการลดปริมาณยาเมธาโดนที่ใช้ลงมา ส่วนใหญ่แล้วการลดขนาดการให้เมธาโดน

ซึ่งเป็นสารที่ให้แทนเฮโรอีน ไม่ได้ดูที่ความพร้อมของผู้รับการบ�าบัด ท�าให้ผู้รับการบ�าบัดหยุดการรักษาบ�าบัดและ

กลับไปใช้เฮโรอีนอีก เนื่องจากเมธาโดนที่ได้รับจากสถานบ�าบัดมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะท�าให้ลดอาการอยาก 

เสพยาลง ผูใ้ช้ยาเสพตดิทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุม่กล่าวว่าการละเมดิสทิธ ิ“มนัรวมไปถงึสทิธทิีจ่ะรบัรูย้า แต่สถานบรกิาร

ของรัฐไม่เปิดเผย” “ลดตัวยาลงมาก็ไม่บอกเรา” (ข้อมูลสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนแห่งหนึ่งของ

กรุงเทพมหานคร) 

ในขณะที่ทางการแพทย์อธิบายว่า ผู้ป่วยนอกที่มารับการบ�าบัดด้วยการให้ยาเมธาโดนแบบต่อเนื่องนั้นมักใช้

เวลาบ�าบัดนานกว่าผู้ป่วยใน ดังนั้น ควรต้องลดขนาดการให้เมธาโดนอย่างช้าๆ ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยปลอดจากอาการ

ขาดยา นอกจากนี้ การรักษาแบบผู้ป่วยนอกจะพบปัญหาการแอบเสพสารเสพติดระหว่างการรักษา และอาจจะเลิก

การรักษากลางคันได้สูงกว่า ท�าให้มีอัตราการกลับไปใช้ยาเสพติดอีก จึงต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการ 

ลดขนาดเมธาโดน กระบวนการฟ้ืนฟสูมรรถภาพต้องร่วมมอืกนัหลายฝ่าย ระหว่างผูร้บัการบ�าบดั นกัจติวทิยา แพทย์ 

นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักการใน พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา พ.ศ. 2545 กระบวนการนี้

ต้องเกิดขึ้นไปด้วย แต่ในทางปฏิบัติแล้วกลับพบว่า ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาบ�าบัดโดยใช้เมธาโดน ไม่ได้รับรู้ 

เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขลดขนาดของยาเมธาโดนลง หรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงส่วนผสมตัวยา 

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดมีสิทธิได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (พิชัย และวีระ, 2541)

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย238



4.3 การเลือกปฏิบัติในการรักษาพยาบาล

ประเทศไทยพบการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 ถึงแม้ผู้ใช้ยา 

เสพติดชนิดฉีดเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีกลุ่มแรกๆ ที่พบในประเทศไทย แต่อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี 

ในกลุ่มนี้ไม่เคยลดลง ตรงกันข้ามกลับพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทางระบาดวิทยาอธิบายว่าความเสี่ยงของ 

การตดิเชือ้เอชไอวใีนกลุม่นีม้สีาเหตหุลกัๆ มาจากการมเีพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ใช้ถงุยางอนามยั และการใช้เขม็ฉดียาร่วมกบั

ผู้มีเชื้อเอชไอวี แต่งานวิจัยของฮิวแมนไรท์วอชท์ (2549) ซึ่งท�างานร่วมกับกลุ่มรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ ระบุว่า 

ผูใ้ช้ยาเสพตดิในประเทศไทยยงัเผชญิกบัความเสีย่งเชงิสงัคมทีเ่ป็นสาเหตขุองการตดิเชือ้เอชไอว ีเช่น การเลอืกปฏบิตัิ 

การตีตรา และแบ่งแยก อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็นทั้งการป้องกันและการรักษา ที่พบ 

คืออคติและทัศนะแบบผิดพลาดต่อผู้ใช้ยาเสพติด 

สิทธิในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิที่พลเมืองในประเทศไทยทุกคนพึงได้รับ แต่สถานบริการ

สาธารณสขุบางแห่งเมือ่ทราบว่าผูใ้ช้ยาเสพตดิมปีระวตักิารใช้ยาและตดิเชือ้เอชไอว ีการให้บรกิารจะเป็นไปในลกัษณะ

เลอืกปฏบิตั ิยกตวัอย่างเช่น เจ้าหน้าทีบ่รกิารสาธารณสขุบางแห่งจดัควิให้ไปอยูค่วิสดุท้าย “ผมไปท�าฟันแล้วเค้ารูว่้า

เป็นผู้ใช้ยาและติดเชื้อ ให้ไปอยู่ในคิวสุดท้าย ไปตั้งแต่เช้าได้ท�าบ่าย ก็ถูกเลือกปฏิบัติเหมือนกัน” (ข้อมูลสนทนา 

กลุ่มจากผู้ใช้ยาเสพติดในกรุงเทพมหานคร) หรือแม้แต่การไปตรวจเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่ามีเชื้อ  

ยังมีการเลือกปฏิบัติให้อยู่ในคิวสุดท้ายเช่นกัน (ข้อมูลสนทนากลุ่มจากผู้ใช้ยาเสพติดจากต่างจังหวัด) 

กลุม่ผูใ้ช้ยาเสพตดิทีร่่วมสนทนากลุม่ยงัระบปัุญหาทีเ่ข้าข่ายการไม่เคารพสทิธด้ิานสขุภาพหลายเรือ่ง ตวัอย่าง

เช่น ผู้ให้บริการด้านเอชไอวีและผู้ให้บริการบ�าบัดการติดยาขาดความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลและการบ�าบัด  

การที่ผู้ให้บริการมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ใช้ยาน�าไปสู่การละเมิดสิทธิของผู้ใช้ยา ผู้ให้บริการสุขภาพจ�านวนมากยังคง

ปฏิเสธที่จะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสแก่ผู้ใช้ยาที่อยู่ระหว่างการบ�าบัดด้วยเมธาโดน ผู้ให้บริการสุขภาพบางคน

ปฏิเสธที่จะให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์แก่ผู้ใช้ยาเสพติด แม้ว่า CD4 จะต�า่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับยาแล้วก็ตาม 

เพราะผู้ให้บริการสุขภาพมีทัศนคติเชิงตัดสินว่า การให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ติดยาเสพติดจะเป็นการเสียของ เพราะผู้ใช้

ยาเชือ่ถอืไม่ได้และจะไม่กนิยาอย่างต่อเนือ่งตามแผนการรกัษา ท�าให้เชือ้ดือ้ยาได้ง่าย หรอือาจท�าให้มกีารแพร่ระบาด

ของเชื้อเอดส์ในสายพันธุ์ที่ดื้อยานี้ เป็นต้น ทัศนคติของผู้ให้บริการที่กล่าวมา ส่งผลให้ผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งได้รับยา 

ต้านไวรสัไม่กล้าบอกให้แพทย์รูว่้าตวัเองใช้ยาเสพตดิอยู ่และไม่กล้าขอข้อมลูเกีย่วกบัการบ�าบดัภาวะพึง่พายาเสพตดิ

จากผู้ให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวี เนื่องจากกลัวจะถูกต่อว่า นอกจากนี้ สถานพยาบาลบางแห่งไม่เต็มใจที่จะรักษา

ผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดและติดเชื้อเอชไอวี เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ผู้ให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์

บางคนน�านโยบาย “หากไม่ถาม กไ็ม่บอก” มาใช้กบัผูใ้ช้ยาเสพตดิ ท�าให้ผูใ้ช้ยาไม่มข้ีอมลูและเข้าไม่ถงึบรกิาร (ข้อมลู

จากการสนทนากลุ่ม) 

โรงพยาบาลของรฐัจ�านวนมากยงัไม่มบีรกิารเมธาโดน ทัง้ๆ ทีเ่ป็นชดุสทิธปิระโยชน์ทีอ่ยูใ่นหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า แม้ว่ามีนโยบายให้ผู้ติดยาเสพติดใช้เมธาโดนที่สถานบ�าบัดหรือศูนย์ drop - in ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลด

อันตรายจากการใช้ยาเสพติด แต่เนื่องจากการให้เมธาโดนนั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงคือ ประมาณ 400 บาทต่อครั้ง 

ท�าให้โรงพยาบาลหรือคลินิกที่จัดบริการนี้มีอยู่จ�ากัด อาสาสมัครผู้ใช้ยายอมรับว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจมักจะไปจับกุม 

ผู้ใช้ยาที่ไปรับบริการตามศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดต่างๆ นอกจากนี้ มีข้อมูลจากผู้ใช้ยาเสพติดว่า โรงพยาบาลและ

คลนิกิของรฐัหลายแห่งส่งข้อมลูเกีย่วกบัผูใ้ช้ยาไปให้กบัหน่วยงานผูร้กัษากฎหมาย ซึง่เป็นทัง้การปฏบิตัติามนโยบาย

และการปฏิบัติ (ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม) 

เสียงจาก “ชายขอบ”: การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย 239



4.4 นโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

กระทรวงสาธารณสุขคาดประมาณว่า เมื่อปี 2551 ประเทศไทยมีผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดอยู่จ�านวน 

ไม่ต�่ากว่า 30,000 คน และมีอัตราการใช้เข็มและกระบอกฉีดร่วมกันสูงถึงร้อยละ 36 และช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา  

(พ.ศ. 2543 - 2552) อตัราการตดิเชือ้เอชไอวใีนประชากรกลุม่นีส้งูถงึร้อยละ 30 - 40 หากไม่เร่งรดัหามาตรการป้องกนั

การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดให้สอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา ในแต่ละปี

ประเทศไทยจะมผีูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ทีเ่ป็นผูใ้ช้ยาเสพตดิด้วยวธิฉีดีสารเสพตดิเข้าหลอดเลอืดเพิม่ขึน้อกี (กระทรวง

สาธารณสุข, 2553) 

นโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่ใช้ความรุนแรง การประณาม การจ�าคุก ตลอดจนการบังคับบ�าบัด 

ผู้เสพยาเสพติดให้โทษที่ปฏิบัติกันอยู่ในสังคมไทย เป็นแนวทางที่ควรปรับเปลี่ยน เพราะท�าให้ผู้ใช้ยาเสพติด 

ถูกเหยียบย�่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จนเกิดความบอบช�้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่

เข้ามาใช้อ�านาจเกินขอบเขตกับผู้ใช้ยาเสพติด เกิดการทุจริตคอรัปชั่น และผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเสี่ยงต่อการติด

เชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ เนื่องจากต้องอยู่อย่างหลบซ่อน ท�าให้หันไปพึ่งพาวิธีการเสพสารเสพติด 

ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น ใช้กระบอกฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น 

เครือข่ายผู้ใช้ยาเสพติดประเทศไทยและองค์กรภาคีเข้าพบรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้รัฐบาลไทย

สนบัสนนุนโยบายการลดอนัตรายจากการใช้สารเสพตดิอย่างจรงิจงั นอกจากนีพ้วกเขาขอมส่ีวนร่วมในการออกแบบ

มาตรการและกิจกรรมการลดอันตรายจากการใช้ยา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและเงื่อนไขของผู้ใช้ยา 

ในประเทศไทย เพราะการติดยาเสพติดเป็นอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง การติดสารเสพติดบางประเภท เช่น เฮโรอีนนั้น 

ยากที่ผู้ติดจะเลิกเสพได้ในระยะเวลาการบ�าบัดที่สั้นและด้วยวิธีการบังคับ โอกาสกลับมาเสพซ�้ามีสูงมาก หากการ

บ�าบัดรักษาไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งไม่เป็นความพร้อมด้านจิตใจของผู้ติดยาเสพติดเอง การเรียกร้อง

นี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคนท�างานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข องค์การ

สหประชาชาติด้านเอดส์ รวมทั้งเครือข่ายผู้ใช้ยาระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เสพสารเสพติดสามารถใช้สารเสพติด

ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่ยังเลิกยาไม่ได้ ซึ่งจะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบ 

ตลอดจนโรคอื่นๆ ที่ติดต่อกันทางเลือด ตลอดจนช่วยลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด

มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหายาเสพติด เพราะเป็นแนวทางที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและมีมนุษยธรรม 

ต่อผูใ้ช้ยาเสพตดิและครอบครวั ให้ทางเลอืกและให้โอกาสแก่คนใช้ยาเสพตดิได้เข้าสูก่ระบวนการลดอนัตราย ไปจนถงึ

เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนสมรรถนะในการท�างานและการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ  

ในสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, 2553)

มาตรการลดอนัตรายจากการใช้สารเสพตดิมใีห้เลอืกน�ามาใช้ได้หลายมาตรการ ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและ

การท�าความเข้าใจกับสังคมให้เกิดการยอมรับในมาตรการเหล่านี้ ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการด�าเนินมาตรการให้ความรู้

และสอนวิธีการใช้สารเสพติดอย่างถูกวิธีแก่ผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด มาตรการสอนวิธี

การล้างเข็มฉีดยาให้สะอาดพร้อมแจกชุดท�าความสะอาดอุปกรณ์ฉีดยาก่อนน�ากลับมาใช้ใหม่ มาตรการจัดสถานที่ 

ให้ผู้ติดยาเสพติดมีสถานที่เสพยาที่ปลอดภัยจากต�ารวจและมีอุปกรณ์เสพยาที่สะอาดปลอดภัยไว้บริการ มาตรการ

แจกเข็มฉีดยาสะอาดให้แก่ผู้ใช้ยาเสพติดที่อยู่ในชุมชน มาตรการให้การบ�าบัดรักษาด้วยเมธาโดนแบบสมัครใจ และ

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย240



ผู้รับการบ�าบัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการบ�าบัด เป็นต้น (ส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด, 2551) 

ปัจจบุนัประเทศไทยได้ด�าเนนิโครงการน�าร่องเพือ่ลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิไปแล้วในหลายจงัหวดัและ

หน่วยงาน อาทิ โครงการทดลองของโรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย โครงการป้องกันการแพร่ระบาดเอชไอวี/เอดส์

ของส�านักอนามัยของกรุงเทพมหานคร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ของกรมราชทัณฑ์ และ

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดเอชไอวี/เอดส์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ส�านักพัฒนาการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2551) ส่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก�าลังด�าเนินโครงการลดอันตรายจาก

การใช้ยาเสพติด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดใน 14 จังหวัด ภายใต้ 

การสนับสนุนขององค์การอนามัยโลกแห่งประเทศไทย โดยมีอาสาสมัครที่เคยติดยาเสพติดร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้ 

ยาเสพติดประเทศไทยเข้ามามีบทบาทเข้าถึงและประสานให้ผู้ใช้ยาเสพติดมาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความสมัครใจ 

ปัจจบุนัมผีูต้ดิยาด้วยวธิกีารฉดีเข้าร่วมโครงการนีป้ระมาณ 4,000 - 5,000 ราย แต่ละรายได้รบัมาตรการลดอนัตราย

จากการใช้ยาแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีโครงการลดอันตรายจากการใช้ยา ด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน 

ที่ท�างานผ่านบทบาทของอาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดเช่นกัน และมีการจัดสถานที่พบปะของผู้ใช้ยาที่เรียกว่าศูนย์ 

drop - in หลายแห่งเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม การน�านโยบายลดอันตรายจากการใช้ยามาใช้ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะความไม่เข้าใจของ

สงัคม ผูก้�าหนดนโยบาย และผูน้�านโยบายไปปฏบิตั ิยงัมปีระเดน็โต้แย้ง เช่น หลายภาคส่วนแสดงความวติกกงัวลต่อ

การใช้มาตรการแจกเข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาดให้กับผู้ใช้สารเสพติดว่า การแจกเข็มและกระบอกฉีดยาสะอาด

จะไปกระตุ้นส่งเสริมให้มีการใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดเพิ่มขึ้น แต่อุปสรรคที่มีผลต่อทิศทางของนโยบายเรื่องนี้มาก

ที่สุดคือ การตีความกฎหมายที่คับแคบของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการน�ามาตรการ 

แจกเข็มและกระบอกฉีดยาไปยังส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าผิดกฎหมายหรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา

ตีความว่า มาตรการแจกเข็มและอุปกรณ์ส�าหรับฉีดยาขัดต่อมาตรา 57 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ ซึ่งตามมาตราดังกล่าวเข็มและอุปกรณ์ฉีดย่อมจะ

เป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการกระท�าความผิด หากมีบุคคลใดแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดแก่ผู้ติดยาเสพติด โดยมีเจตนา

ให้น�าเข็มและอุปกรณ์ฉีดนั้นไปใช้ในการเสพยาเสพติด การกระท�าดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก

ในการเสพยาเสพติด จึงถือเป็นการสนับสนุนการกระท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 (ส�านักงาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2554)

คณะกรรมการกฤษฎีกายังวินิจฉัยเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการดังกล่าวขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 93 ในพระราช

บัญญัติเดียวกันที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดยุยง 

ส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 

2554) ข้อวินิจฉัยนี้ส่งผลให้อาสาสมัครผู้ใช้ยาเสพติดที่พกพาอุปกรณ์ฉีดยาติดตัว เพื่อน�าไปแจกให้ผู้ใช้ยาเสพติด 

ในชมุชนต้องเสีย่งต่อการถกูต�ารวจเรยีกค้นตวัและจบักมุ อกีทัง้ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

ลังเลที่จะท�างานเพื่อสนองนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดโดยวิธีการแจกอุปกรณ์ที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ 

ยาเสพติด 

เสียงจาก “ชายขอบ”: การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย 241



อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินโครงการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดในกลุ่ม

ประชากรมสุลมิในประเทศไทย โดยเฉพาะในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เครอืข่ายคนท�างานเพือ่ลดอนัตรายจาก

การใช้ยาเสพติดร่วมกับมูลนิธิพีเอสไอประเทศไทย ได้ท�าหนังสือหารือเกี่ยวกับการน�ามาตรการลดอันตรายจากการ

ใช้ยาเสพตดิด้วยการแจกเขม็และอปุกรณ์ส�าหรบัการเสพยาทีป่ลอดภยัให้แก่ผูใ้ช้ยาเสพตดิไปยงัส�านกัจฬุาราชมนตรี 

ทั้งนี้เพื่อให้วินิจฉัยว่าวิธีการนี้ขัดแย้งต่อหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ ซึ่งส�านักจุฬาราชมนตรีชี้แจงว่าไม่ขัดแย้งกับ

หลกัการอสิลามหากท�าในภาวะจ�าเป็นขัน้อกุฤษฎ์ โดยส�านกัจฬุาราชมนตรวีนิจิฉยัเพิม่เตมิว่าสถานการณ์แพร่ระบาด

ของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ตลอดจนความยากล�าบากในการบ�าบัดรักษาให้ผู้เสพยาเสพติดละเลิกจาก 

การเสพยาอย่างเด็ดขาด เป็นภาวะจ�าเป็นขั้นอุกฤษฎ์ที่ศาสนาอนุโลมให้บริการเข็มฉีดยาและอุปกรณ์สะอาดแก่ผู้รับ

บริการได้ (ส�านักจุฬาราชมนตรี, 2554)

ขณะนี ้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนด้านเอดส์ ร่วมกบัเครอืข่ายผูใ้ช้ยาฯ ประเทศไทย และเครอืข่ายคนท�างาน

เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือเครือข่าย 12D พยายามรณรงค์กับสังคมและหาทางออกเชิงนโยบาย  

เพื่อแก้ไขการตีความกฎหมายอันคับแคบของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อท�าให้นโยบายและมาตรการลดอันตราย

จากการใช้ยาถูกน�าไปปฏิบัติ หากพิจารณาข้อวินิจฉัยทางกฎหมายแล้ว เราจะเห็นว่าวิธีการตีความพระราชบัญญัติ

ยาเสพตดิให้โทษก�าลงักระท�าความรนุแรงต่อผูใ้ช้ยาเสพตดิ เนือ่งจากปิดกัน้โอกาสไม่ให้คนกลุม่นีเ้ข้าถงึอปุกรณ์ฉดียา

ที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ความรุนแรงที่เกิดจากจากเงื่อนไขในกฎหมายในลักษณะนี้ เป็นความรุนแรง 

เชิงโครงสร้างที่สังคมมองไม่เห็น 

5. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดทอนภาวะชายขอบ

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่น�าเสนอในบทความนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่สังเคราะห์มาจากการระดมความคิด

เห็นของตัวแทนกลุ ่มคนใช้ยาเสพติด และคนท�างานสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ใช้ยาเสพติด ที่ผู้เขียนจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิ การตีตรา และการเลือกปฏิบัติ  

ในโครงการแชมเปี ้ยน ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสังคมไทยที่ทุกคนที่เข ้าร่วมกิจกรรมเห็นว่ามีความส�าคัญ  

และเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน�าการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยในกรณีปัญหายาเสพติดและคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ใช้ยาเสพติด มีด้วยกัน 10 ข้อ เรียงล�าดับตามความส�าคัญดังนี้

(1)  รฐับาลควรสนบัสนนุอย่างจรงิจงัให้นโยบายและมาตรการลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพตดิสามารถด�าเนนิ

การต่อไปได้ เพือ่ไม่ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจตัง้ข้อหาการมอีปุกรณ์ส�าหรบัเสพยากบักลุม่ผูใ้ช้ยาหรอืกลุม่อาสา

สมัคร อันจะส่งผลให้ผู้ใช้ยาเสพติดกล้าแสดงตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และสามารถลดความ

เสีย่งในการใช้เขม็และอปุกรณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่จะน�าไปสูก่ารลดจ�านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ได้ด้วย

(2) ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายไม่ให้เอาผิดผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ที่ถือว่าผู้ติดยาเสพติด 

เป็นผู้ป่วย และสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่ประกาศไว้ 

(3) เจ้าหน้าที่ต�ารวจและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านยาเสพติดควรได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจอย่าง 

ถูกต้องในนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นตระหนักถึงความส�าคัญ 

และลดปัญหาการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยาเสพติด

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย242



(4) ให้ความส�าคญักบัการรณรงค์ผ่านสือ่มวลชนและสือ่สาธารณะทกุช่องทางในเรือ่งสทิธมินษุยชนของผูใ้ช้

ยาเสพตดิ สือ่มวลชนควรได้รบัการแนะน�าไม่ให้ตอกย�า้หรอืสร้างภาพลกัษณ์ด้านลบให้แก่ผูใ้ช้ยาเสพตดิ 

ทั้งนี้เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและลดการรังเกียจกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด เนื่องจากผู้ใช้ยาเสพติดยังถูก

รงัเกยีจ ตตีรา และถกูละเมดิสทิธมินษุยชนในระดบัทีร่นุแรงเพราะการรบัข้อมลูจากสือ่มวลชนเป็นหลกั

(5) ส่งเสรมิการเพิม่ทางเลอืกในกฎหมายให้ผูต้ดิยาเสพตดิทีถ่กูจบักมุด�าเนนิคดสีมคัรใจบ�าบดัรกัษามากกว่า

การบังคับ เนื่องจากการบังคับฝืนใจในการบ�าบัดรักษาไม่มีประสิทธิผล ผู้ใช้ยากลับมาใช้ยาใหม่อีกครั้ง

เมื่อเสร็จสิ้นการบ�าบัด

(6) หน่วยงานสาธารณสุขควรสนับสนุนให้มีการอบรมจิตวิทยาในการให้บริการส�าหรับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด

โดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจสภาพความเป็นมาและประสบการณ์ของคนใช้ยาเสพติด

(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ควรให้ความส�าคัญและจัดสรรเจ้าพนักงานผู้หญิงเพื่อ

สอบสวนหรอืค้นตวัผูห้ญงิและเดก็ทีต้่องสงสยัว่าเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ เพือ่ไม่ให้เกดิการปฏบิตัทิีล่ะเมดิ

สิทธิคนสองกลุ่มนี้

(8) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ นักจิตวิทยา หรือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ท�าหน้าที่บ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพผูใ้ช้ยาเสพตดิ ควรท�าความเข้าใจและให้ค�าปรกึษากบัผูใ้ช้ยาเสพตดิทีม่าท�าการรกัษาบ�าบดั 

โดยให้ข้อมูลเรื่องรูปแบบการรักษาบ�าบัด รวมถึงชนิดของยา และขนาดของยาที่ใช้ หากมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษา ชนิดและขนาดของยา ก็ควรแจ้งแก่ผู้ป่วยก่อนเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

(9) รฐับาลและภาคเอกชนควรร่วมมอืกนัขยายศนูย์ drop - in ให้ครอบคลมุทกุพืน้ที ่เพือ่เพิม่เครอืข่ายอาสา

สมัครผู้ใช้ยาเสพติดให้มากขึ้น จะได้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และญาติผู้ป่วยเอดส์ 

ที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติด และท�าการส่งต่อในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีญาติ

(10) ขยายการบริการบ�าบัดรักษาด้วยยาเมธาโดนแก่ผู้ใช้ยาเสพติดที่สมัครใจรับการบ�าบัดให้ครอบคลุมใน 

โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้าถึงการบ�าบัดรักษา เพราะยาเมธาโดนเป็นหนึ่ง

ในสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนได้รับอยู่แล้วในประกันสุขภาพถ้วนหน้า

6. บทส่งท้าย

กล่าวโดยรวม เห็นได้ชัดเจนว่าคนใช้ยาเสพติดถูกกระท�าความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์และเชิงโครงสร้างยิ่งกว่า

คนชายขอบกลุม่อืน่ๆ และยากทีพ่วกเขาจะตอบโต้กบัความรนุแรงนัน้ คนในสงัคมยอมรบัว่า สามารถท�าความรนุแรง

กับคนใช้ยาเสพติดได้ เพราะเป็น “คนไม่ดี” เป็น “อาชญากร” คนใช้ยาเสพติดจึงมีประสบการณ์ชีวิตที่มีลักษณะ

เฉพาะ ถกูกระท�าอย่างรนุแรงจากนโยบายการปราบปรามยาเสพตดิของรฐั ต้องหลบซ่อนตวั ไม่มงีานท�า เผชญิความ

ยากจน เผชิญกับการรังเกียจเดียดฉันท์และการตีตราจากสังคม เข้าไม่ถึงความเป็นธรรมในแทบทุกด้าน 

ความพยายามจากทัง้ภาครฐั องค์กรพฒันาเอกชน รวมทัง้เครอืข่ายผูใ้ช้ยาฯ ทีเ่ข้าด�าเนนิงานเชงิรกุเพือ่ป้องกนั

การแพร่ระบาดของเอชไอวีและฟื้นฟูคุณค่าและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด เช่น การจัดให้มีอาสาสมัครเข้าไปให้

ค�าปรกึษาเพือ่การป้องกนัการแพร่ของเอชไอว/ีเอดส์ องค์กรพฒันาเอกชนบางกลุม่ได้พยายามให้ความรูแ้ละสนบัสนนุ

ให้กลุม่ผูใ้ช้ยาเสพตดิป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีตรวจเอชไอว ีและมาเข้ารบับรกิารบ�าบดัเพือ่เลกิยาทีศ่นูย์ drop - in 

ในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมา ท�าให้ผู้ใช้ยาเสพติดจ�านวนหนึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครค้นหาผู้ใช้สาร 

เสียงจาก “ชายขอบ”: การเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนเพื่อคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทย 243



เสพตดิทีย่งัไม่สามารถเข้าถงึบรกิารฟ้ืนฟสูขุภาพได้ ผูใ้ช้ยาเสพตดิจ�านวนหนึง่ได้เข้าสูร่ะบบการรกัษาและบ�าบดัอย่าง

ต่อเนื่อง โดยกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเฉพาะให้ผู้ใช้สารเสพติดเลิกใช้ยาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการช่วยเหลือ

ฟ้ืนฟใูห้ผูใ้ช้ยาเสพตดิสามารถอยูใ่นสงัคมได้อย่างมศีกัดิศ์ร ีได้รบัการยอมรบัจากชมุชน และใช้กฎหมายทีม่อียูคุ่ม้ครอง

สทิธแิละเสรภีาพของพวกเขา ผลทีเ่กดิขึน้คอืผูใ้ช้ยาเสพตดิหรอือดตีผูใ้ช้ยาเสพตดิส่วนหนึง่ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัร

มคีวามรูส้กึภาคภมูใิจกบับทบาทของตน รูส้กึมคีณุค่าและเหน็ถงึศกัยภาพของตนเองในการลกุขึน้มาช่วยเหลอืตวัเอง 

เพื่อนผู้ใช้ยา และสังคม 

จากประสบการณ์ทีผ่่านมาท�าให้เครอืข่ายผูใ้ช้ยาเสพตดิประเทศไทย รวมทัง้เครอืข่ายคนท�างานเพือ่ลดอนัตราย

จากการใช้ยาเสพตดิตระหนกัดว่ีา คนในสงัคมไทยยงัรูส้กึตะขดิตะขวงใจทีจ่ะพดูถงึสทิธมินษุยชนของคนใช้ยาเสพตดิ

หรือเมื่อต้องให้ความช่วยเหลือแก่คนใช้ยาเสพติด เพราะค�าพูดที่คนใช้ยาเสพติดบอกว่าพวกเขาได้ยินเสมอจาก 

คนทัว่ไป ได้แก่ “ไปดแูลมนัท�าไม” และ “ท�าไมต้องเอาภาษมีาดแูลคนพวกนี”้ และเมือ่พวกเขาถกูกระท�าความรนุแรง

โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ค�าพูดที่ได้ยินคือ “สมควรแล้วที่จะต้องเป็นอย่างนั้น” เพราะคนมีอคติและเห็นว่าความรุนแรงที่ 

เกดิขึน้กบัคนกลุม่นีเ้ป็น “ความรนุแรงทีจ่�าเป็น” เพือ่ปกป้องความสงบสขุของสงัคมส่วนรวม จะเหน็ว่าความเป็นชาย

ขอบของผู้ใช้ยาเสพติดในประเทศไทยฝังรากลึกและถูกประกอบสร้างอย่างแยบยล การคิดหาหนทางแก้ไขจึงต้อง 

ใช้แนวทาง (approach) และภาษา/วาทกรรม (discourse) ที่แยบยลเช่นกัน

แนวทางและวาทกรรมที่เครือข่ายคนใช้ยาประเทศไทยและองค์กรภาคีเลือกมาใช้ต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 

ของคนใช้ยาเสพติด จึงแอบอิงอยู่กับวาทกรรมทางการแพทย์ว่าด้วยการป้องกันเอดส์/เอชไอวีแพร่ระบาด แกนน�า

คนหนึง่กล่าวว่า “เราจะไม่ชปูระเดน็การเรยีกร้องเรือ่งสทิธมินษุยชนเป็นหลกั แต่เราจะสูเ้รือ่งนโยบายการลดอนัตราย

จากการใช้ยาฯ เพราะการพูดถึงนโยบายนี้ จะท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย 

ระเบียบ และวิธีปฏิบัติทั้งมวลที่ไปละเมิดสิทธิผู ้ใช้ยาเสพติด หรือท�าให้เข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพ และ 

ความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ - สังคม” (สัมภาษณ์ผู้แทนเครือข่ายคนท�างานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด,  

9 มีนาคม 2555) 

ทั้งยังพบว่า วาทกรรมการลดอันตรายจากการใช้ยาสร้างความชอบธรรมและสร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้พูดถึง

เรือ่งสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของพวกเขาได้มากขึน้ เพราะสงัคมเริม่เหน็ว่าคนใช้ยาเสพตดิมสีทิธทิี่

จะได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการสังคม และได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ที่ส�าคัญ 

กว่านั้น การเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องสิทธิของคนใช้ยาเสพติดในประเทศไทยจะประสบความส�าเร็จก็ต่อเมื่อคนในสังคม 

ก้าวพ้นอคติ มองคนใช้ยาเสพติดในทัศนะใหม่ และรัฐบาลต้องน�าหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติอย่าง

แท้จริงในมาตรการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
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ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน:  

แรงงานชายขอบของสังคมไทย ใครกำาหนด?

Homeworkers: Are They Marginalised?

รศรินทร์ เกรย1์, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย2์ และอภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค3์

Rossarin Gray, Umaporn Pattaravanich, and Aphichat Chamratrithirong

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง 1) คุณลักษณะของการเป็นคนชายขอบตามนิยามของนักวิชาการ และนิยามของผู้รับงาน
ไปท�าทีบ้่านเอง 2) กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ และ 3) บทบาทของภาครฐัทีน่�าผูร้บังานไปท�าทีบ้่านสูส่งัคมแห่งความเป็นธรรมมาก
ขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจการรับงานไปท�าที่บ้านของส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และจากการสนทนากลุ่มกับผู้เย็บผ้าโหล 
และกลุม่ท�าความสะอาดต้นกยุช่ายเขยีว ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2555 จากการส�ารวจพบว่า ผูร้บังานไปท�าทีบ้่านเป็นประชากรชายขอบเมือ่
เปรียบเทียบกับแรงงานไทยในระบบตามนิยามของนักวิชาการในหลากหลายมิติ แต่ส�าหรับมุมมองของผู้รับงานไปท�าที่บ้านเองจากการ
สนทนากลุ่มไม่ได้มองว่าตนเองเป็นคนชายขอบ เหตุผลหลักคือประโยชน์ทางด้านครอบครัว กระบวนการเข้าสู่การท�างานของกลุ่มรับงาน
ไปท�าทีบ้่านเชือ่มโยงกบัระบบเศรษฐกจิระดบัมหภาค และระดบัชมุชน ใช้เครอืข่ายความสมัพนัธ์ทีรู่จ้กักบัคนท�างานประเภทเดยีวกนั เชือ่ม
โยงกับผู้รับเหมาช่วง เอางานมาส่งให้ถึงบ้าน การเข้าสู่การท�างานประเภทนี้มาจากปัญหาความยากจนเป็นหลัก ไม่ได้เรียนหนังสือต่อหลัง
จากจบ หรอืไม่จบภาคบงัคบั การรบังานไปท�าทีบ้่านควรจะได้รบัการส่งเสรมิ เพราะสถาบนัครอบครวัเป็นหน่วยทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบัสงัคม 
รฐัควรหาทางช่วยปกป้องพวกเขาเพือ่การพฒันาคณุภาพมนษุย์ อย่างไรกต็าม ภาครฐัได้มบีทบาทในการท�าให้ผูร้บังานได้รบัความเป็นธรรม
ในสงัคมมากขึน้อยูแ่ล้ว โดยผ่านกระบวนการการจดทะเบยีน การออกกฎหมายในปี 2553 คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน 
และการขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบในปี 2554

ค�ำส�ำคัญ: ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน, คนชายขอบ, ความเป็นธรรมในสังคม, ความสัมพันธ์ในครอบครัว, เครือข่ายทางสังคม 

Abstract

The objectives of this study are to examine homeworkers in terms of: 1) their characteristics as marginal  
people from academic or the other perspectives and self - identification; 2) the process of marginalisation; and  
3) the government’s role in increasing social justice. The survey of homeworkers in 2007 by the National Statistical 
Office, and focus group discussions among two groups of homeworkers (workers sewing pants and cleaning  
green Chinese chives) carried out in March 2012, are utilized for analysis. The findings of this research show that 

1 รองศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ศาสตราจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



homeworkers are marginal workers in several ways when compared with workers in the formal sectors based  
on others’ definitions but they are not marginalised if self - definition is taken into account mainly due to several 
advantages provided by their work to their families. The marginalisation of homeworkers links the macro and local 
economy as at the local level, social networking plays a major role in exploiting homeworkers, which mainly results 
from poverty. Homeworkers need to leave school even before compulsory education ends to find jobs. Homework 
should however, it is argued, be promoted since the family is one of the most important institutions. Homeworkers 
should be protected for human development. Only recently, the government has released policies concerning  
equity including registration, a law of homeworker protection in 2010 and has expanded social security systems  
to cover workers in the informal sectors in 2011.

Keywords: homeworkers, marginalised people, social justice, family relation, social networking.
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1. นำาเรื่อง

ในบรบิทการพฒันาประเทศด้วยระบบทนุนยิมทีมุ่ง่เน้นการแข่งขนัทางเศรษฐกจิ สถานประกอบการใช้ระบบ
การเหมาช่วงออกไปผลิตนอกสถานประกอบการ เพื่อลดการใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลก�าไรสูงที่สุด 
(Kaplinsky & Morris, 2001) ดังนั้น แรงงานเหมาช่วงเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ  
ขณะเดียวกัน ผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งที่ท�าให้เกิดกลุ่มแรงงาน 
ชายขอบต่างๆ (สุริชัย, 2550) รวมถึง “ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน4 (homeworkers)” องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
ให้ความหมายของผู้รับงานไปท�าที่บ้านว่า เป็นงานที่ท�าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบ้านของบุคคลนั้น หรือในสถานที่
อื่นๆ ซึ่งบุคคลนั้นเลือกเอง ที่มิใช่สถานที่ท�างานของนายจ้างเพื่อรับค่าตอบแทน ซึ่งก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ตามทีน่ายจ้างก�าหนด โดยไม่ค�านงึถงึว่าผูใ้ดเป็นผูจ้ดัหาอปุกรณ์ วสัด ุหรอืสิง่ของอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการท�างาน (ILO, 1996) 
การศึกษานี้ใช้ค�าจ�ากัดความเช่นเดียวกับขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ

ในประเทศไทย แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ (ร้อยละ 62.6) หมายถึงผู้มีงานท�าที่ไม่ได้รับ 
ความคุ้มครอง และไม่มีหลักประกันสังคมจากการท�างาน ที่เหลือร้อยละ 37.4 เป็นแรงงานในระบบ (ส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) ผู้รับงานไปท�าที่บ้านเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่งในบรรดาแรงงานนอกระบบ 
กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบของกลุ่มคน “รับงานไปท�าที่บ้าน” เกี่ยวข้องโดยตรงกับห่วงโซ่เศรษฐกิจระดับ
ประเทศ ซึ่งเป็นคนจน มีการศึกษาน้อย มีทักษะในการท�างานน้อย ขาดอ�านาจต่อรอง ไม่ได้รับสวัสดิการเท่าเทียม
กับแรงงานในระบบ และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

อย่างไรกต็าม การรบังานไปท�าทีบ้่านมคีณุลกัษณะทีข่ดัแย้งกนัอยู ่คอืมองในมมุหนึง่เป็นการใช้ประโยชน์จาก
แรงงานที่อาจก่อให้เกิดการเจริญเติบโตที่ไม่ได้พัฒนาคุณภาพมนุษย์ (UNDP, 2003) ขณะที่ในทางตรงกันข้ามมอง
ว่าการรบังานไปท�าทีบ้่านสนบัสนนุการพฒันามนษุย์ (Nussbaum, 2000) โดยงานนีเ้ป็นการให้เครือ่งมอืขยายความ
สามารถของสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และรวมตัวกันก่อตั้งวิสาหกิจรายย่อย (microenterprise) หรือวิสาหกิจ
ชุมชน (community enterprise) ซึ่งช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่าประชากร
ชายขอบมีลักษณะเป็นพลวัต สามารถท�าให้คนชายขอบเข้าสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมมากขึ้นได้ (สุริชัย, 2550)

การศึกษาการรับงานไปท�าที่บ้านในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะ ปัญหาต่างๆ สิทธิ 
และสวัสดิการของผู้รับงานไปท�าที่บ้าน (วินัย, ม.ป.ป.) โดยเฉพาะผู้รับงานไปท�าที่บ้านที่เป็นหญิง (มัทนา และคณะ, 
2552; Namsonboon & Kusakabi, 2011) ผูห้ญงิและเดก็ (อมรา และคณะ, 2547) ผลกระทบต่อวกิฤตทิางเศรษฐกจิ
ที่มีต่อการรับงานไปท�าที่บ้าน (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาผู้รับงานไปท�าที่บ้าน, 2545) แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับการเป็น 
คนชายขอบ และขาดมมุมองความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีท่�าให้เป็นคนชายขอบ นอกจากนี ้การให้นยิามของคนชายขอบ
เป็นนิยามโดยนักวิชาการ หรือ “คนอื่น” (สุริชัย, 2550) ขาดเสียงสะท้อนจากตัวตนของคนชายขอบเอง 

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์ศกึษาการรบังานไปท�าทีบ้่านทีเ่กีย่วข้องกบั (1) คณุลกัษณะของการเป็นคนชายขอบ
ตามนิยามของนักวิชาการ และนิยามของผู้รับงานไปท�าที่บ้านเอง (2) กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ และ  
(3) บทบาทของภาครัฐที่น�าผู้รับงานไปท�าที่บ้านสู่สังคมแห่งความเป็นธรรมมากขึ้น โดยใช้ข้อมูลทั้งจากการส�ารวจ
การรับงานไปท�าที่บ้าน ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการส�ารวจ 

4 การที่เรียกแรงงานกลุ่มนี้ว่า “ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน” เพราะส่วนใหญ่ท�างานที่บ้าน หรือบริเวณบ้าน
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การส�ารวจการรับงานไปท�าที่บ้านครั้งนี้ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified One - Stage Sampling  
โดยท�าการนับจดครัวเรือนทุกครัวเรือนในชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่างที่เลือกมาอย่างมีระบบจากทั่วประเทศ  
และท�าการนับจดเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 เพื่อหาครัวเรือนที่มีสมาชิกอายุ  
15 ปีขึ้นไปรับงานมาท�าที่บ้าน หลังจากนั้นท�าการสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนในครัวเรือนที่นับจดได้ทั้งหมดพร้อมกัน  
ในเดือนมกราคม 2550 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ได้จ�านวนประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น 11,528 คน 

ในการศกึษาครัง้นีศ้กึษาเฉพาะผูร้บังานด้วยตนเอง และผูช่้วยผูร้บังาน จ�านวนทัง้สิน้ 11,461 คน และท�าการ
ถ่วงน�้าหนักแล้ว5 ทั้งนี้ ผู้รับงานด้วยตนเอง (contract workers) หมายถึง ผู้ที่รับงานมาจากผู้ว่าจ้างและท�างานนั้น
ด้วยตนเอง และบางครั้งอาจส่งต่อให้ผู้อื่นท�าด้วย คิดเป็นร้อยละ 85.7 ของผู้รับงานทั้งหมด และ ผู้ช่วยผู้รับงาน 
(unpaid homeworkers) หมายถึง ผู้ที่ช่วยผู้รับงานด้วยตนเองท�างาน และอยู่ในครัวเรือนเดียวกับผู้รับงานด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของผู้รับงานทั้งหมด 

บทความนี้ นอกจากต้องการวิเคราะห์แสดงภาพระดับมหภาคของการเป็นคนชายขอบแล้ว ยังมุ่งเสนอภาพ

ระดับจุลภาค เพื่อสะท้อนเสียงของผู้รับงานไปท�าที่บ้าน โดยการจัดสนทนากลุ่มกับ ผู้เย็บผ้าโหล ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ที่นับว่าเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุด (ดูตาราง 3) และกลุ่มท�าความสะอาดต้นกุยช่าย
เขียว จัดเป็นกลุ่มบริการการเกษตร ซึ่งถึงแม้มีจ�านวนน้อย แต่น่าจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางที่สุดกลุ่มหนึ่ง 
ในเชิงรายได้

2. ความเป็น “ประชากรชายขอบ” ของผู้รับงานไปทำาที่บ้าน 

ผู้รับงานไปท�าที่บ้านมีคุณลักษณะของการเป็นประชากรชายขอบในหลายมิติ ดังค�าจ�ากัดความที่ว่า 

“...ประชากรชายขอบ ขาดอ�านาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เข้าถึงอ�านาจ และถูกกีดกัน 
ออกจากระบบการต่อรองอ�านาจและการจัดสรรทรัพยากร อ�านาจและความมั่งคั่งในสังคม…ตัวอย่างกลุ่มประชากร
ชายขอบ ได้แก่ ชนกลุม่น้อย ผูอ้พยพ...แรงงานไร้ทกัษะฝีมอื...” (Seymour - smith, 1986 อ้างใน สรุชิยั, 2550: 20)

2.1 มิติประชากรและสังคม

จากข้อมูลเชิงปริมาณของส�านักงานสถิติแห่งชาติ การส�ารวจการรับงานไปท�าที่บ้านปี 2550 พบว่ากลุ่ม 
รับงานไปท�าที่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 77) ซึ่งมีหลายบทบาท ทั้งทางด้านครอบครัว ในบทบาทของหัวหน้า
ครอบครัว และภรรยา นอกจากนี้ผู้หญิงมีสัดส่วนของผู้ที่หย่า แยก หรือเป็นม่ายสูงกว่าชายเกือบ 4 เท่า อายุเฉลี่ย
ของทั้งหญิงและชายอยู่ในวัยท�างานประมาณ 41 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ควรจะมีงานท�าที่เหมาะสม ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ 
ค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพือ่ก่อให้เกดิรายได้ส�าหรบัตนเองและครอบครวั และการออมส�าหรบั
อนาคต ส่วนใหญ่โดยเฉพาะหญิงมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า และอยู่ในเขตชนบท (ตาราง 1)

5 ไม่รวม ผู้รับช่วงงาน (subcontractors) หมายถึง ผู้ที่รับงานมาจากผู้ว่าจ้าง โดยที่ตนเองไม่ได้ท�างานนั้นแต่น�างานไปให้ผู้อื่นท�า หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของผู้รับงานทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มนี้มีคุณลักษณะต่างจากสองกลุ่มแรกชัดเจน เช่น มีการศึกษา และรายได้สูงกว่ามาก 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)
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ตาราง 1 คุณลักษณะของผู้รับงานไปท�าที่บ้าน ในมิติประชากรและสังคม จ�าแนกตามเพศ (n=11,461)

ลักษณะทางประชากร 
และสังคม

ร้อยละ

รวม ชาย หญิง

เพศ 100.0 23.1 76.9

อายุเฉลี่ย 41.4 41.5 41.4

หัวหน้าครัวเรือน 32.7 67.0 22.4

คู่สมรส 39.6 7.3 49.4

สถานภาพสมรส

มีคู่ 76.5 83.1 74.5

หย่า แยก ม่าย 11.4 3.5 13.8

โสด 12.1 13.4 11.8

ประถมศึกษาและต�่ากว่า 80.1 72.4 82.5

เขตชนบท 74.1 61.9 77.7

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาพรวมของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ พบว่ามีคุณลักษณะ 

ทางประชากรแตกต่างจากการรับงานไปท�าที่บ้าน กล่าวคือ แรงงานส่วนใหญ่เป็นชาย และมีการศึกษาสูงกว่า 

ผู้รับงานไปท�าที่บ้าน โดยเฉพาะแรงงานในระบบ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตาราง 2)

ตาราง 2 คุณลักษณะของแรงงานในระบบ และนอกระบบ ในมิติประชากรและสังคม

ลักษณะทางประชากรและสังคม รวม ชาย หญิง

แรงงานในระบบ

เพศ 100.0 54.3 45.7

อายุเฉลี่ย 36.7 37.0 36.4

ประถมศึกษาและต�่ากว่า 34.3 36.1 32.2

แรงงานนอกระบบ

เพศ 100.0 53.9 46.1

อายุเฉลี่ย 42.8 42.2 43.4

ประถมศึกษาและต�่ากว่า 65.9 63.2 69.0

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553
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ส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของงานที่รับมาท�าที่บ้าน เป็นประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ โดยเฉพาะ 

ผู้หญิง เกือบร้อยละ 60 ท�างานอยู่ในหมวดนี้ ส่วนหมวดอื่นๆ ซึ่งมีจ�านวนผู้รับงานรองลงมาและมีสัดส่วนเพศชาย

มากกว่าหญิง คือผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ และเครื่องประดับเพชรพลอย ส�าหรับในหมวดเกษตรกรรมมีเพียง

ร้อยละ 0.6 เท่านั้น (ตาราง 3)

ตาราง 3 ประเภทของงานที่รับไปท�าที่บ้านที่มีจ�านวนมากใน 5 อันดับแรก จ�าแนกตามเพศ (n=11,461)

ประเภทของงาน รวม ชาย หญิง

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ 53.9 36.3 59.3

การขายส่ง ขายปลีกฯ ของใช้ส่วนบุคคล และในครัวเรือน 11.4 10.4 11.7

ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ 8.6 12.4 7.5

เครื่องประดับเพชรพลอย 8.1 18.3 5.0

สินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ม ไม้กวาด มาลัย 5.8 4.6 6.2

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553

2.2 มิติทางเศรษฐกิจ การทำางาน รายได้ และอำานาจต่อรอง

กลุ่มรับงานไปท�าที่บ้าน ใช้เวลาในการท�างานสูง เกือบร้อยละ 30 มีชั่วโมงการท�างานตั้งแต่ 9 ชั่วโมงขึ้นไป 

ต่อวัน ส่วนใหญ่ของชายถือว่ารายได้จากการรับงานมาท�าที่บ้านเป็นอาชีพหลัก ในขณะที่ของหญิงเป็นอาชีพรอง  

หญิงมีหลายบทบาท ทั้งจากการรับงานมาท�าที่บ้านและงานอื่น เช่น หญิงที่ท�างานในภาคเกษตรจ�านวนมากรับงาน

มาท�าที่บ้านเป็นอาชีพเสริม รวมทั้งดูแลบ้านและครอบครัวด้วย แต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการรับงานมาท�าที่บ้าน

ของหญิงน้อยกว่าชายมากกว่า 2 เท่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ของชายรับงานไปท�าที่บ้านเป็นอาชีพหลัก  

ส่วนหญิงเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริม ในขณะที่คนกลางที่น�างานมาให้ผู้รับงานไปท�าที่บ้านมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 

ผู้รับงานประมาณ 3.6 เท่า หรือโดยเฉลี่ยเดือนละ 11,893 บาท (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างการรับงานไปท�าที่บ้านกับแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบอื่นๆ  

พบว่ารายได้ของแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบอื่นๆ สูงกว่า โดยเฉพาะแรงงานในระบบมีรายได้สูงกว่า 

การรับงานไปท�าที่บ้านเกินกว่า 3 เท่า สิ่งที่น่าสังเกตเมื่อพิจารณาตามเพศแล้ว รายได้ที่ผู้ชายรับงานไปท�าที่บ้าน  

สงูกว่ารายได้ของผูช้ายทีเ่ป็นแรงงานนอกระบบ ขณะทีผู่ห้ญงิมรีายได้น้อยกว่าผูช้าย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเภทใด 

(ตาราง 4)
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ตาราง 4 ชั่วโมงการท�างาน และรายได้ จ�าแนกตามเพศ (n=11,461)

จ�านวนชั่วโมงท�างาน/รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวม ชาย หญิง

1 - 2 ชั่วโมง 2.1 2.1 2.2

3 - 4 ชั่วโมง 10.7 7.0 11.8

5 - 6 ชั่วโมง 23.3 17.4 25.0

7 - 8 ชั่วโมง 34.9 31.0 36.0

9 - 11 ชั่วโมง 17.3 21.8 16.0

12 ชั่วโมงขึ้นไป 11.8 20.8 9.1

รวม 100.0 100.0 100.0

จ�านวนชั่วโมงท�างานเฉลี่ยต่อวัน 7.6 8.5 7.4

เป็นรายได้หลัก 45.3 73.0 37.7

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (รับงานไปท�าที่บ้าน) 3,322 6,166 2,552

ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน (แรงงานในระบบ)* 11,223 11,624 10,771

ค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน (แรงงานนอกระบบ)* 4,525 4,768 4,134

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

เมื่อแยกการรับงานไปท�าที่บ้านจ�าแนกตามประเภทของงาน พบว่า งานในกลุ่มเครื่องประดับเพชรพลอย  

และเครื่องใช้ที่ท�าด้วยหนังมีรายได้สูงกว่างานนอกระบบในภาพรวม โดยเฉพาะเพศชาย ส�าหรับกลุ่มเสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ ถึงแม้ในภาพรวมรายได้จะน้อยกว่าแรงงานนอกระบบอื่นๆ แต่ส�าหรับเพศชายแล้วรายได้

มากกว่า กลุ่มที่ท�างานในภาคเกษตรกรรมมีรายได้ต�่าที่สุด (ตาราง 5)

ตาราง 5 รายได้เฉลี่ย จ�าแนกตามเพศ และประเภทของงานที่รับไปท�าที่บ้าน (n=11,461)

ประเภทของงาน รวม ชาย หญิง

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ 3,322 7,466 2,721

การขายส่ง ขายปลีกฯ ของใช้ส่วนบุคคลและในครัวเรือน 2,472 4,198 2,092

ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ 2,196 2,894 1,846

เครื่องประดับเพชรพลอย 6,171 7,454 4,306

สินค้าเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ดอกไม้ประดิษฐ์ ร่ม ไม้กวาด มาลัย 2,055 3,809 1,815

เครื่องใช้ที่ท�าด้วยหนัง 6,119 8,387 3,805

เกษตรกรรม 1,050 1,185 982

ที่มา: การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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การรบังานไปท�าทีบ้่านในประเทศอืน่ๆ ส่วนใหญ่ไม่มสีญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูร้บังานกบัผูว่้าจ้าง 

(Mehrothra & Biggeri, 2005) ซึ่งน่าจะเหมือนกับประเทศไทย (ไม่มีข้อถามในการส�ารวจนี้) ขาดอ�านาจต่อรอง  

อาจเนือ่งมาจากส่วนใหญ่มกีารศกึษาน้อย และประสบปัญหาความไม่ปลอดภยัในการท�างาน จากการส�ารวจเดยีวกนันี้  

พบว่าในภาพรวมประมาณร้อยละ 85 ก�าหนดค่าตอบแทนโดยนายจ้าง ประมาณร้อยละ 8 ก�าหนดโดยผู้รับงาน  

และร้อยละ 2 ตกลงร่วมกัน ประมาณร้อยละ 63 ตอบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการท�างาน โดยปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 

ความไม่ปลอดภัยจากการท�างาน เช่น จากสายตา ฝุ่นละออง สารเคมี ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่ท�า เป็นที่น่าสังเกต

ว่ามีถึงร้อยละ 37 ที่ตอบว่าไม่มีปัญหา (ตาราง 6)

ตาราง 6 ร้อยละของปัญหาที่พบจากการท�างาน จ�าแนกตามเพศ (n=11,461)

ปัญหาที่พบ รวม ชาย หญิง

ไม่ปลอดภัยจากการท�างาน 45.5 43.8 46.0

ค่าตอบแทน 34.4 33.5 34.7

งานขาดความต่อเนื่อง 28.2 31.0 27.4

ชั่วโมงท�างานมากเกินไป 11.8 11.2 12.0

หมายเหตุ: ตอบได้หลายค�าตอบ
ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550 

ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ได้รบัวตัถดุบิจากนายจ้าง ซึง่เป็นเหตผุลข้อหนึง่เมือ่กล่าวถงึข้อดขีองการรบังาน

ไปท�าที่บ้าน ประมาณร้อยละ 33 เคยได้รับการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมจากผู้รับงานด้วยกันเอง  

(ร้อยละ 60) รองลงมาคือจากนายจ้าง (ร้อยละ 36) การรับการฝึกอบรมเช่นนี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศมากนัก

2.3 มิติด้านสวัสดิการสังคม

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86) ได้รับสวัสดิการจากระบบสุขภาพบัตร 30 บาท (บัตรทองในปัจจุบัน) เท่านั้น ไม่ได้รับ

สวสัดกิารใดๆ จากนายจ้าง แต่เมือ่สอบถามว่าต้องการเข้าระบบประกนัสงัคมหรอืไม่ ประมาณร้อยละ 70 ไม่ต้องการ 

(ร้อยละ 64.6 ส�าหรบัผูช้าย ร้อยละ 72.7 ส�าหรบัผูห้ญงิ) เหตผุลส่วนใหญ่ทีไ่ม่ต้องการเนือ่งมาจากปัญหาทางเศรษฐกจิ 

มีรายได้ไม่แน่นอน หรือไม่มีเงินจ่ายสมทบ (ตาราง 7)

ข้อมูลส�ารวจการรับงานไปท�าที่บ้าน พ.ศ. 2550 ที่ใช้ในบทความนี้ เป็นเวลาที่รัฐยังไม่ได้ขยายประกันสังคม

ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ในปัจจุบันแรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ ตามมาตรา 40 

ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข โดยเริ่มจ่ายเงินสมทบด้วยตนเอง โดยมีรัฐร่วมจ่ายตั้งแต่

เดอืนพฤษภาคม 2554 (ส�านกังานประกนัสงัคม, 2555) แต่ไม่มข้ีอมลูจ�านวนผูร้บังานไปท�าทีบ้่านทีเ่ข้าสูร่ะบบประกนั

สังคมแล้ว 
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ตาราง 7 ร้อยละของเหตุผลที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในระบบประกันสังคม (n=11,461)

เหตุผลที่ไม่ต้องการเข้าร่วมในระบบประกันสังคม รวม ชาย หญิง

รายได้ไม่แน่นอน 40.7 40.9 40.7

ไม่มีเงินจ่ายสมทบ 36.6 31.6 38.0

ไม่มีความรู้เรื่องประกันสังคม 12.2 14.0 11.8

อื่นๆ 10.4 13.5 9.6

รวม 100.0 100.0 100.0

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550 

ถึงแม้ว่าการรวมกลุ่มจะสามารถท�าให้เกิดอ�านาจต่อรอง แต่ประมาณร้อยละ 75.5 (ชายร้อยละ 80.7  

หญิงร้อยละ 73.9) ไม่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองค์กร โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม  

พอใจกับรายได้ที่ได้รับถึงร้อยละ 24 และไม่มีความแตกต่างเรื่องรายได้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มหรือไม่ คิดเป็น 

ร้อยละ 19 (ตาราง 8)

ตาราง 8 ร้อยละของเหตุผลที่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือองค์กร จ�าแนกตามเพศ (n=11,461)

เหตุผลที่ไม่ต้องการเป็นสมาชิกกลุ่ม รวม ชาย หญิง

ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม 32.5 30.3 33.3

พอใจกับรายได้ที่ได้รับ 24.2 25.8 23.6

คิดว่าไม่มีความแตกต่างเรื่องรายได้ 19.4 19.2 19.4

ไม่มีความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม 11.4 11.1 11.6

สามารถหางานเองได้สม�่าเสมอ 6.3 7.0 6.1

ไม่ทราบว่ามีการรวมกลุ่ม 2.8 2.9 2.7

อื่นๆ 3.4 3.7 3.3

รวม 100.0 100.0 100.0

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550 

ภาพรวมในระดับมหภาคพบว่า การรับงานไปท�าที่บ้านในประเทศไทยมีลักษณะเป็นชายขอบตามนิยามของ

นักวิชาการ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในระบบ คือ เป็นแรงงานที่ใช้ทักษะน้อย มีช่วงเวลาการท�างาน

นาน แต่รายได้ต�า่ มกีารศกึษาน้อย ขาดอ�านาจในการต่อรอง ส่วนใหญ่เป็นหญงิ มสีวสัดกิารเพยีงอย่างเดยีวคอื ระบบ

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าสูร่ะบบประกนัสงัคม หรอืเป็นสมาชกิของกลุม่หรอืองค์กร เนือ่งจาก

เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานนอกระบบด้วยกัน ยังไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจาก 

การรับงานไปท�าที่บ้านบางประเภทมีรายได้สูงกว่า
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อย่างไรก็ตาม ยังขาดภาพเชิงลึกจากมุมมองของผู้รับงานเอง เช่น คิดว่าตนเองเป็นคนชายขอบหรือไม่ 

กระบวนการที่ท�าให้รับงานมาท�าที่บ้านเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งในส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องราวจากการสนทนากลุ่มเย็บผ้า

โหล จัดอยู่ในภาคการผลิตประเภทสิ่งทอและเสื้อผ้า และเลือกต้นกุยช่ายเขียว ซึ่งอยู่ในภาคบริการทางการเกษตร 

ถึงแม้ว่าประเภทของงานจะแตกต่างกัน แต่มีมุมมองคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน การสนทนากลุ่มได้ด�าเนินการ 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555

3. ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่มผู้รับงานไปทำาที่บ้าน 

กลุ่มเย็บผ้าโหล อยู่ในเขตอ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหญิง 6 คน อายุต�่าสุด 22 ปี สูงสุด 48 ปี 

ส่วนใหญ่จบชั้น ป. 6 อีก 2 คนจบชั้น ป. 4 และ ม. 3 ส่วนใหญ่อยู่กินกับสามี มีลูก 1 - 4 คน มี 1 คนที่เป็นโสด  

อาชีพหลักคือการท�านา งานเย็บผ้าโหลเป็นอาชีพรอง

กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว อยู่ในเขตชานเมือง เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ประกอบด้วยผู้หญิง 5 คน ชาย 2 คน 

ผู้หญิงอายุระหว่าง 22 - 63 ปี การศึกษาอยู่ระหว่าง ป. 1 ถึง ม. 3 โสด 1 คน ที่เหลือเป็นผู้มีคู่ มีลูก 1 - 3 คน ลูกเป็น

ผู้ใหญ่หมดแล้ว ยกเว้น 1 คนที่ลูกยังเล็กอยู่ยังไม่เข้าเรียน ส่วนผู้ชาย 2 คน อายุ 55 ปี และ 77 ปี จบการศึกษา  

ป. 4 และ ป. 6 มีลูก 2 คน และ 3 คน ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเช่นกัน งานเลือกต้นกุยช่ายเขียวเป็นอาชีพเดียว 

ที่ท�าอยู่

3.1 กระบวนการเข้าสู ่การรับงานไปทำาที่บ้าน: เครือข่ายเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ส่วนตัว และ

คนกลาง 

กลุ่มเย็บผ้าโหล ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ (ป. 6) แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะยากจน  

ต้องหางานท�า คนในพื้นที่ที่เคยเย็บผ้าโหลมาก่อนได้มาชวน เริ่มต้นต้องไปฝึกหัดที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงงานเล็กๆ  

ในการเย็บเสื้อผ้า หน้าที่แรกคือ ตัดขี้ด้ายก่อน แล้วค่อยๆ ฝึกการเดินฝีเข็ม ใช้เวลาในการฝึกหัดประมาณ 1 เดือน  

ก็สามารถเย็บได้ ในช่วงไปหัดเย็บผ้า เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีรายได้เดือนละ 800 บาท เป็นค่าอาหาร ส่วนที่พัก พักกับ

เถ้าแก่

เถ้าแก่ (เป็นผูเ้หมาช่วงทีร่บังานมาจากกรงุเทพฯ อกีทอดหนึง่) เป็นคนเอางานมาส่งให้ถงึหมูบ้่าน เป็นผ้าทีต่ดั

เป็นชิ้นส่วนมาแล้ว ผู้รับงานเย็บตามแบบเท่านั้น ต่างคนต่างท�าอยู่กับบ้านตัวเอง เริ่มหลังจากท�างานบ้านเสร็จและ

ส่งลูกไปโรงเรียนกันหมดแล้ว ตั้งแต่ประมาณ 10 โมงเช้า มีเวลาพักช่วงเที่ยงกินข้าว หลังจากนั้นท�างานยาวต่อเนื่อง 

พักอีกครั้งตอน 4 โมงเย็น เพื่อเตรียมอาหารเย็น บางคนเย็บต่ออีกจนถึงสามทุ่ม สี่ทุ่ม ดูโทรทัศน์ไปด้วย ท�าให้เพลิน

จนลมืเวลา ดกึทีส่ดุบางครัง้ท�ากนัถงึเทีย่งคนื ท�ากนัทกุวนัไม่มวีนัหยดุ วนัทีไ่ม่เยบ็ผ้าคอืวนัทีม่ธีรุะจ�าเป็นต้องออกไป

ข้างนอก แต่ก็จะต้องรีบกลับมาท�าเพิ่มเติมช่วงดึก เพื่อท�างานได้ทันตามนัดของเถ้าแก่ งานมีให้ท�าตลอดปี ช่วงที่ 

งานชุกมากคือ ช่วงเวลาท�านา อาจเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปท�างานในไร่นา ท�าให้คนที่รับงานมาเย็บมีน้อยลง  

ช่วงน�้าท่วมใหญ่ปี 2554 มีงานน้อย เพราะการเดินทางมีความล�าบากในการส่งของ

กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว การเข้าสู่การท�างานนี้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเล่าว่า เพราะมีคนที่รู้จักหรือญาติ 

รับมาท�าก่อน คนที่รับมาท�าครั้งแรก เดิมเป็นคนปลูกผัก มีเถ้าแก่มารับผักในสวนไปส่งตลาดปากคลองอีกทอดหนึ่ง 

แต่เมื่ออายุมากขึ้นจึงเลิกท�าสวน เถ้าแก่คนเดิมซึ่งมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาก่อน เลยเอาผักกุยช่ายเขียวที่รับมา 
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จากสวนคนอื่นมาส่งให้เลือก ลอก และท�าให้สะอาด ไม่ให้ติดเศษดิน ล้างด้วยน�้าคลองที่ใกล้หรือติดกับบ้าน  

ถ้าบ้านใครอยู่ไกลจากคลองก็จะต้องมานั่งใกล้คลองเพราะต้องใช้น�า้ล้างท�าความสะอาด เมื่อเถ้าแก่น�าผักมาส่งให้ 

ถึงหน้าบ้าน จึงชักชวนคนรู้จักและญาติมาช่วยกันท�า

ท�างานทุกวันไม่เว้นวันหยุด เถ้าแก่จะเอาผักกุยช่ายเขียวมาทิ้งไว้หน้าบ้านตั้งแต่ตี 5 ในบางครั้งถ้าเถ้าแก่ 

ต้องเดนิทางไปรบัผกัทีส่วนต่างจงัหวดัทีอ่ยูไ่กล เช่น ปากช่อง จะมาทิง้ไว้เทีย่งคนื แต่จะเริม่ท�าการเลอืกล้างผกัตัง้แต่ 

6 โมงเช้าของทุกวัน ถ้ามีผักมาให้ท�ามากก็จะเสร็จประมาณ 6 โมงเย็น ถ้าผักที่เถ้าแก่มาส่งไม่มากนัก ก็จะเสร็จ

ประมาณบ่ายโมง หลังจากน�้าท่วมใหญ่ปี 2554 เถ้าแก่จะมาส่งผักไม่มากเหมือนสมัยก่อนน�้าท่วม

3.2 การทำางานและค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทำาได้ และความยากง่ายของงาน

กลุ่มเย็บผ้าโหล เป็นงานเสริมของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ เพราะอาชีพหลักคือ ท�านา และรับจ้างในไร่นา  

เช่น รับจ้างพ่นปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ซึ่งการรับจ้างพ่นปุ๋ยนี้มีรายได้ไร่ละ 100 บาท วันหนึ่งท�าได้ 10 ไร่ ก็จะได้ 

ค่าตอบแทน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อถึงหน้านา กลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่หยุดการรับงานมาท�าที่บ้าน แต่จะไปท�างานใน

ไร่นา ซึ่งมีรายได้มากกว่าการรับเสื้อผ้ามาตัดเย็บที่บ้าน ค่าตอบแทนในการรับเสื้อผ้ามาเย็บที่บ้านนั้นขึ้นอยู่กับแบบ

ที่เย็บ ปกติจะเป็นแบบกางเกง โดยจะได้รับผ้าที่ตัดเป็นส่วนๆ ตามแบบกางเกง แล้วมาเย็บส่วนต่างๆ นั้นให้เป็น 

รปูร่างของกางเกง ถ้าเป็นแบบยาก เช่น มกีระเป๋าด้านข้างขาทัง้ 2 ข้าง ได้ตวัละ 20 กว่าบาท แต่ผูร้บังานต้องซือ้จกัร

และด้ายเอง เดือนหนึ่งมีรายได้ประมาณ 3,000 - 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับความขยัน ถ้าแบบง่ายๆ เช่น กางเกงเจเจ 

กางเกงขาสัน้ผ้าฝ้ายลายดอก ซึง่ไม่ต้องเยบ็ขอบเอว เพราะเถ้าแก่จะน�าไปให้คนอืน่เยบ็ขอบเอวต่อไป ได้ตวัละ 3 บาท 

วันหนึ่งอย่างน้อยได้ 30 - 40 ตัว ขึ้นอยู่กับการให้เวลากับการเย็บ

กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ผู้หญิงทุกคนที่มาเลือกต้นกุยช่ายเขียวไม่มีงานที่มีรายได้

อื่นอีก ดังนั้น งานนี้เป็นงานหลักของตนเอง เหตุผลของการมาท�างานนี้คือจะได้มีเงินเป็นของตัวเอง แม้ว่าจะเป็น 

รายได้ที่ไม่มากนัก (100 - 200 บาทต่อวัน) แต่ส่วนใหญ่เป็นรายได้ส�าหรับค่าขนมของลูก ค่าของใช้ในบ้าน เช่น สบู่ 

ยาสีฟัน ผงซักฟอก แต่ส�าหรับค่าน�้าค่าไฟในบ้าน สามีเป็นคนจ่าย เวลาที่ใช้ท�างานต่อวันประมาณ 5 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย 

เคยท�าสูงสุด 12 ชม. แต่ท�ามากก็ได้มาก เพราะได้ตามน�้าหนักที่ตนเองท�าได้ คือ 1 ก.ก. ได้ 4 บาท 

ส�าหรับผู้ชายที่มาเลือกต้นกุยช่ายเขียวก็ไม่มีงานอื่นเช่นกัน ค่าตอบแทนก็ได้เช่นเดียวกับผู้หญิงคือ ก.ก.ละ  

4 บาท แต่ละวันรายได้ประมาณ 100 - 200 บาท เช่นกัน รายได้ที่ได้ก็ไม่ได้ให้ลูก แต่ใช้ส่วนตัว 

3.3 การต่อรองค่าตอบแทนทำาได้ยาก สัญญาด้วยปากเปล่า

กลุม่เยบ็ผ้าโหล ส่วนใหญ่รบัค่าตอบแทนหลงัจากทีท่�างานเสรจ็ตามข้อตกลงหรอืช่วงทีส่่งงาน แต่อาจรบัเป็น

รายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับคนเหมาช่วงที่มารับส่งของว่าสามารถให้ค่าตอบแทนได้ช่วงไหน ซึ่งใน 

บางครั้งผู้รับงานมาท�าที่บ้านต้องการเบิกเงินก้อนหนึ่งก่อนเวลาที่ก�าหนดเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าได้

ส�าหรับค่าตอบแทนนั้น นายทุนเป็นผู้ก�าหนดมาให้ เคยมีการต่อรองราคาขอเพิ่มขึ้นอีก 2 บาท เนื่องจาก 

แบบทีเ่ยบ็ค่อนข้างจะยาก แต่นายทนุกไ็ม่ให้ ด้วยเหตผุลทีว่่าเขากร็บัมาราคาเดมิเหมอืนกนั แต่ผูร้บังานสามารถเลอืก

จากคนเหมาช่วงคนอื่นๆ ได้ หากคนเหมาช่วงพูดจาไม่ดี หรือค่าตอบแทนไม่เหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณงานเป็น

จ�านวนมาก
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ส�าหรับการจ้างงานในลักษณะนี้ ไม่มีการท�าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเพียงสัญญาปากเปล่า เคยเกิด

เหตุการณ์นายทุน (ผู้เหมาช่วง) ไม่จ่ายค่าตอบแทนก็มี แต่ก็ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ ได้ ก็ต้องปล่อยไป 

กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ปัจจุบันนี้ค่าตอบแทนที่ได้จากการเลือกและล้างกุยช่ายเขียวคือ ก.ก.ละ 4 บาท 

เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก.ก.ละ 3 บาท ดังนั้นเมื่อ 2 ปีก่อนได้บอกเถ้าแก่ว่าขอขึ้นเป็น ก.ก.ละ 4 บาท เนื่องจากราคาสินค้า

ขึ้นราคา รายได้ไม่พอใช้ เถ้าแก่ก็ยอมให้ขึ้นเป็น 4 บาทต่อ ก.ก. โดยไม่ได้เกี่ยงงอนอะไร ส่วนในกลุ่มอื่นที่เถ้าแก่ 

ไปส่งให้เลือกกุยช่ายเขียวก็ได้ราคานี้เช่นกัน ในอนาคตยังไม่ทราบว่าจะขอขึ้นอีกหรือไม่ เพราะต้องดูราคาสินค้า  

และเห็นใจเถ้าแก่ที่ต้องเดินทางไปรับผักจากต่างจังหวัด หลังน�้าท่วมปี 2554 ต้นทุนของเถ้าแก่ก็สูงด้วย

3.4 เปรียบเทียบกับงานในระบบ: ทำางานที่บ้านดีกว่า 

กลุ่มเย็บผ้าโหล กลุ่มสนทนาให้ความเห็นว่าการรับงานมาท�าที่บ้านดีกว่างานในระบบโรงงาน เพราะการ 

รบังานมาท�าทีบ้่านได้อยูก่บัครอบครวั รูส้กึอบอุน่ แต่การท�างานในระบบโรงงาน จะเยบ็จกัรยากกว่า เพราะเป็นจกัร

อุตสาหกรรม นอกจากนี้ การท�างานในโรงงานต้องไปท�าในกรุงเทพฯ ซึ่งรู้สึกอึดอัด เพราะวัฒนธรรมที่แตกต่าง  

โดยเฉพาะส�าเนียงการพูดที่แตกต่างจากคนกรุงเทพ และคนงานที่มาท�าในโรงงานจากภาคอื่นๆ บางคนบอกว่ารู้สึก

อดึอดั ไม่สามารถท�าได้ อยูไ่ด้เพยีงหนึง่อาทติย์กต้็องกลบับ้าน หญงิคนหนึง่เคยมาท�างานเยบ็ผ้าทีโ่รงงานในกรงุเทพฯ 

ท�างานอยูไ่ด้ 1 ปีกต้็องย้ายกลบัมาเยบ็ผ้าโหลทีบ้่าน มผีูเ้ยบ็กางเกงโหลคนหนึง่เล่าว่าได้เข้าสูร่ะบบประกนัสงัคมแบบ

สมัครใจ โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท (มี 2 แบบให้เลือกคือ แบบแรก ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท  

รัฐสมทบ 30 บาท หรือแบบที่สอง ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท (ส�านักงานประกันสังคม, 

2555))

กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ข้อดีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเย็บผ้าโหล คือสามารถเอาเวลาหลังจากการท�างาน

เสร็จไปดูแลบ้าน ท�ากับข้าว เลี้ยงลูกเล็ก หรือไปเที่ยวเดินเล่นได้ ในกรณีที่ไม่ต้องดูแลบ้านหรือผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ 

ถ้าวันไหนไม่สบายก็หยุดหรือพักได้ นอกจากนี้ ยังคิดว่าเป็นอาชีพที่เหมาะส�าหรับคนมีการศึกษาน้อย ผู้หญิงที่มี 

ลกูเลก็ ผูส้งูอาย ุและคนทีไ่ม่สบาย มสีขุภาพไม่ด ีขณะเดยีวกนั การท�างานทีบ้่านดกีว่าการท�างานในโรงงาน เนือ่งจาก

ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าเสื้อผ้า

ข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับงานในระบบหรืองานในโรงงานคือ สวัสดิการบางอย่างไม่ได้เท่าประกันสังคม  

ถึงแม้ทุกคนมีบัตรทอง นั่นคือ ผู้หญิงที่คลอดลูกแม้ว่าบัตรทองจะไม่เสียเงินค่าคลอดลูก แต่จะต้องเสียเงินเมื่อมี 

ยานอกบัญชี แต่ได้สิทธิไม่เท่าเทียมกับบัตรประกันสังคม เพราะคนมีบัตรประกันสังคมเมื่อผู้หญิงคลอดลูกจะได้รับ

เงินช่วยเหลือด้วย นอกจากนี้งานที่ตนเองท�าอยู่ไม่มั่นคง หากเถ้าแก่ที่มาส่งผักเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ก็จะไม่สามารถ

มาส่งผักให้ท�าได้ 

3.5 เปรียบเทียบงานที่รับมาทำาที่บ้านด้วยกัน 

กลุ่มเย็บผ้า: ต้องมีทักษะ ลงทุนจักรเย็บผ้า และด้าย มีปัญหาสายตา และปวดเมื่อย

การเย็บกางเกงที่ท�าอยู่ปัจจุบันต้องใช้ฝีมือ ต้องมีการฝึกอบรมทักษะ แต่ต้องซื้อจักรและด้ายเอง มีปัญหา 

ด้านสายตาบ้าง เพราะต้องใช้สายตาในการเพ่ง เนื่องจากต้องท�างานจนถึงมืดและท�างานต่อเนื่องเป็นเวลานาน  

แต่พอได้นอนพัก รุ่งขึ้นก็เป็นปกติ หรือมีปัญหาเรื่องการนั่งนานๆ ก็มีเมื่อยล้า แต่ปัจจุบันชินแล้ว
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กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว: ลงแรงอย่างเดียว ไม่ต้องใช้ฝีมือ แต่มีปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก 

ข้อดีคือ ลงแรงอย่างเดียว ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ และไม่ต้องใช้ฝีมือมากนัก ไม่ต้องเสียเวลาในการอบรม 

ก่อนท�างาน ข้อเสียคือ ผู้สนทนาคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้น้อยกว่าการรับงานมาท�าที่บ้านประเภทอื่น เช่น เย็บเสื้อโหล 

และปัญหาเรื่องยาฆ่าแมลง ผักที่รับมาส่งให้เลือกและล้างจะมียาฆ่าแมลงอยู่ด้วย ถ้ามียาหลงเหลืออยู่มาก ท�าให้ 

คนเลือกและล้างผักแพ้ โดยมีผื่นขึ้นที่มือได้ ก็ต้องไปอนามัยเพื่อขอยามาทาหรือกินในกรณีที่แพ้มาก

3.6 ความสัมพันธ์กับคู่สมรส และสมาชิกในบ้าน: ลดการพึ่งพิงสามี แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัว

กลุ่มเย็บผ้าโหล การได้มีโอกาสรับงานมาท�าที่บ้านเป็นผลดีตรงที่ว่า ภรรยาได้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายใน

ครัวเรือน ท�าให้สามีเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวภรรยา เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากสามีเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ ทั้งนี้

เมือ่สอบถามว่าการรบังานมาท�าทีบ้่านส่งผลต่อการดแูลเรือ่งงานบ้านหรอืไม่ แม่บ้านตอบว่าไม่ส่งผล เพราะการท�างาน

บ้านใช้เวลาในการท�าไม่นาน เวลาที่เหลือก็สามารถมานั่งเย็บผ้าได้

กลุ่มเลือกต้นกุยช่ายเขียว ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วบอกว่า ถ้าไม่รับงานมาท�าที่บ้านหรือมีรายได้ก็จะมีปัญหา 

กับคู่สมรส เนื่องจากการพึ่งพิงสามีโดยไม่มีรายได้จะท�าให้เกิดการทะเลาะวิวาทในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านเกิดขึ้น  

พอมาท�างานนี้ การทะเลาะลดลง ซ�้ายังได้เงินเป็นค่าขนมให้ลูกในกรณีมีลูกเล็ก หรือมีเงินซื้อกับข้าว สิ่งของใช้ 

ในครัวเรือน ไม่ต้องพึ่งสามีเพียงอย่างเดียว เพราะครอบครัวและสามีก็มีหนี้สินอยู่ ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระด้าน

เศรษฐกิจครอบครัวและสามี ดูแลบ้านได้บ้าง 

3.7 ผู้ชายไม่เหมาะกับการรับงานมาทำาที่บ้าน: ค่านิยมชายเป็นหลักให้ครอบครัว

ทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นคล้ายคลึงกันคือ ไม่ใช่งานของผู้ชาย ส�าหรับกลุ่มเย็บผ้าโหลนั้น ผู้ชายจะออกไป 

ท�านาและรบัจ้างก่อสร้าง ส่วนกลุม่เลอืกกยุช่ายเขยีวให้ความเหน็ว่า หญงิหรอืชายกร็บังานมาท�าทีบ้่านได้ แต่มปัีญหา

บ้างในด้านเจตคติที่ว่า ผู้ชายเป็นเพศที่เป็นหลักให้กับครอบครัว แต่การรับงานมาท�าบ้านเป็นงานที่ไม่มั่นคง  

หากไม่มีงานแล้วก็จะท�าให้เศรษฐกิจครอบครัวสั่นคลอน ดังนั้น ถ้าผู้ชายรับงานมาท�าที่บ้านน่าจะเป็นผู้ชายที่มีอายุ 

หรือไม่ก็เจ็บป่วย มีโรคประจ�าตัว

3.8 เด็กช่วยพ่อแม่เมื่อมีเวลาว่าง

ทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นสอดคล้องกันคือ งานเลือกกุยช่ายเขียว เด็กก็สามารถช่วยพ่อแม่ได้เมื่อมีเวลาว่าง 

เพราะเป็นงานที่ไม่ต้องการทักษะหรือการฝึกอบรม สามารถท�าได้เลยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนลักษณะงาน 

การเย็บผ้า เด็กๆ สามารถช่วยได้ตั้งแต่การตัดขี้ด้ายและช่วยเย็บ หากต้องการช่วยพ่อแม่ ไม่คิดว่าเป็นการใช้แรงงาน

เด็กที่ไม่สมควร เพราะไม่ใช่งานหนัก ไม่ได้บังคับ แล้วแต่เด็ก เป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แต่เด็ก 

ในปัจจุบันไม่ค่อยช่วยท�า เนื่องจากค่านิยมสุขสบายที่เกิดขึ้นในสังคม เด็กและวัยรุ่นเมื่อจบ ม. 3 ก็มักจะเรียนต่อ  

ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกได้ท�างานดีๆ ด้วย
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3.9 คุณค่าของงานต่อตนเองและสังคม: ไม่ ใช่เป็นคนชายขอบ

กลุ่มเย็บผ้าโหล คิดว่าสังคมไม่ได้มองพวกเขาเป็นคนชายขอบ คนรอบข้างกลับมองว่างานที่พวกเขาท�า 

เป็นงานสบาย อยู่ในร่ม และไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชายขอบด้วย เมื่อสอบถามต่อว่าแล้วคิดว่าใครเป็นคนชายขอบ  

ให้ความเห็นว่า พวกที่ท�างานอยู่ในโรงงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น พวกแรงงานต่างชาติ เช่น พม่าที่ท�างานในโรงงานที่

โดนนั่งคุมตลอดเวลา 

กลุม่เลอืกต้นกยุช่ายเขยีว สงัคมหรอืเพือ่นฝงูบางคนอาจมองว่า เป็นงานทีค่่าตอบแทนน้อย และมกีารชกัชวน

ให้ไปท�างานอื่น แต่ในความคิดของผู้มาสนทนาเห็นว่า งานเลือกกุยช่ายเขียวเป็นงานที่มีคุณค่าส�าหรับตนเองและ

สงัคม คณุค่าส�าหรบัตนเองคอื สามารถสร้างรายได้ให้กบัครอบครวัทางหนึง่ แม้ไม่มากนกั แต่ลดภาระให้กบัครอบครวั

ได้บ้าง นอกจากนี ้งานเหล่านีร้องรบัผูม้กีารศกึษาน้อย คนมอีาย ุและคนเจบ็ป่วยได้ ส�าหรบัคณุค่าต่อสงัคมคอื ผูร่้วม

สนทนามองว่า เป็นขั้นตอนหนึ่งของงานบริการที่ส่งผลต่อผู้บริโภคต่อไป

จะเห็นได้ว่า มุมมองของผู้รับงานส่วนใหญ่เป็นข้อดีส�าหรับตนเองและครอบครัว ถึงแม้จะมีปัญหาบ้าง 

ที่ไม่สามารถต่อรองค่าตอบแทน และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการท�างาน แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มี 

ความพยายามที่จะให้ผู้รับงานไปท�าที่บ้านอยู่ในระบบ และมีความเป็นธรรมมากขึ้น ดังนี้

4. บทบาทของภาครัฐต่อผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

กรมการจัดหางานได้มีการจดทะเบียนรวมกลุ่มรับงานไปท�าที่บ้าน เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงในการท�างาน 

(กองส่งเสริมการมีงานท�า, 2555ก) และมีกองทุนกู้ยืมการรับงานไปท�าที่บ้าน (กองส่งเสริมการมีงานท�า, 2555ข)  

แต่พบว่าการจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2554 มี 496 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน 

6,366 คน จากทั่วประเทศ (กองส่งเสริมการมีงานท�า, 2554) แต่จากการประมาณของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 

2550 มีผู้รับงานไปท�าที่บ้านจ�านวน 440,251คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550)

ภาครัฐได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน พ.ศ. 2553 ก�าหนดให้ต้องมีการท�าสัญญา

ว่าจ้างเป็นลายลกัษณ์อกัษรระหว่างผูว่้าจ้างและผูร้บังานไปท�าทีบ้่าน มกีารคุม้ครองค่าตอบแทน ตามมาตรา 16 หมวด 

3 หากงานทีร่บัไปท�าทีบ่า้นมลีักษณะและคุณภาพอย่่างเดยีวกนัและปริมาณเท่่ากัน ให้้ผู้้จ้้างงานก�าหนดคา่ตอบแทน

ให้้แก่ผู้ ้รับงานไปท�าที่บ้้านไม่น้้อยกว่าอัตราค่่าจ้างตามกฎหมายว่่าด้้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการ 

ก�าหนด และห้ามมใิห้หญงิมคีรรภ์หรอืเดก็อายตุ�า่กว่า 15 ปี รบังานไปท�าทีบ้่าน ถ้างานนัน้จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ

และความปลอดภัย (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน พ.ศ. 2553) นอกจากนี้ ภาครัฐได้ขยายประกัน

สังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบตามความสมัครใจด้วยดังกล่าวแล้ว
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5. สรุป

จากการศึกษาเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นได้ว่าผู้รับงานไปท�าที่บ้านเป็นแรงงานชายขอบเมื่อเปรียบเทียบกับ

แรงงานไทยในระบบ ตามนยิามของนกัวชิาการในหลากหลายมติ ิทัง้ในด้านประชากร เศรษฐกจิ สงัคม และสวสัดกิาร 

เป็นหญิงมากกว่าชาย การศึกษาน้อย รายได้ต�า่ ไม่มีอ�านาจในการต่อรองค่าตอบแทน ไม่มีสัญญาการว่าจ้างเป็น 

ลายลักษณ์อักษร มีชั่วโมงการท�างานที่ยาวนาน แต่มีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจากนิยามแรงงานชายขอบ 

เช่น ผู้รับงานไปท�าที่บ้านไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือเสียทีเดียว เนื่องจากงานบางชนิดต้องมีการฝึกอบรมก่อน เช่น  

การเย็บเสื้อผ้า ผู้รับงานบางคนเคยท�างานในโรงงานมาก่อน และรายได้ของผู้รับงานในบางประเภทสูงกว่าแรงงาน 

นอกระบบอื่นๆ 

ผู้รับงานไปท�าที่บ้านส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการสุขภาพ (บัตรทอง) (ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงบริการสุขภาพ

ในระบบใดระบบหนึ่ง) แต่ส�าหรับในมุมมองของผู้รับงานไปท�าที่บ้านเองจากการสนทนากลุ่ม ไม่ได้มองว่าตนเอง 

เป็นคนชายขอบ กลุ่มเย็บผ้าโหลและเลือกผักกุยช่ายเขียวให้ความเห็นว่า การท�างานที่บ้านไม่ต้องลงทุนมากนัก  

ได้อยู่กับครอบครัว ดูแลครอบครัว แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน ผู้สูงอายุสามารถท�างานนี้ได้ เป็นงานที่มีคุณค่า 

ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ตลอดจนไม่ต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในเมือง ซึ่งแม้แต่เพียงส�าเนียงภาษาพูด 

ที่ไม่เหมือนกันก็จะท�าให้ตนเองมีความรู้สึกด้อยคุณค่าและไม่มีความสุข

กระบวนการเข้าสูก่ารท�างานของกลุม่รบังานไปท�าทีบ้่านเชือ่มโยงกบัระบบเศรษฐกจิระดบัมหภาค และระดบั

ชุมชน กลุ่มเย็บผ้าโหลและกลุ่มเลือกกุยช่ายเขียวใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ที่รู้จักกับคนท�างานประเภทเดียวกัน  

เชื่อมโยงกับผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาช่วง ซึ่งไม่ทราบว่างานที่ส่งมานั้นมีกี่ทอด เอางานมาส่งให้ถึงบ้าน การเข้าสู่ 

การท�างานประเภทนี้มาจากปัญหาความยากจนเป็นหลัก ไม่ได้เรียนหนังสือต่อหลังจากจบภาคบังคับ หรือไม่จบ 

ภาคบังคับ ต้องหางานท�า และปัจจุบันก็ยังยากจนอยู่ สอดคล้องกับการศึกษาเชิงปริมาณที่พบว่า ร้อยละ 70 ของ

ผู้รับงานไปท�าที่บ้านไม่ต้องการเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ ไม่มีเงินส่งเข้าระบบ

ประกันสังคม รายได้ไม่แน่นอน การแก้ไขปัญหาคนชายขอบในกรณีนี้ คือการแก้ไขปัญหาความยากจนควบคู่กันไป

นั่นเอง

การรบังานไปท�าทีบ้่านควรจะได้รบัการส่งเสรมิ เพราะสถาบนัครอบครวัเป็นหน่วยทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบัสงัคม 

รัฐควรหาทางช่วยปกป้องเพื่อการพัฒนามนุษย์ เช่น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางสังคม ดูแลเรื่อง 

ความปลอดภัยในการท�างาน การเข้าสู่ระบบสวัสดิการสังคมที่นอกเหนือจากระบบสุขภาพ การปรับระบบสุขภาพ 

ให้ครอบคลุมเงินช่วยเหลือบุตรด้วย หรือการปรับระบบสุขภาพของประเทศทั้งสามระบบให้มีความเท่าเทียมกัน 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้มีบทบาทในการท�าให้ผู้รับงานได้รับความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้นอยู่แล้ว โดยผ่าน

กระบวนการจดทะเบียน การออกกฎหมายในปี 2553 ให้คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปท�าที่บ้านในระดับ

หนึ่ง เช่น การคุ้มครองค่าตอบแทน และการก�าหนดให้มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ขยายการประกันตนให้

ครอบคลุมแรงงานนอกระบบด้วยตั้งแต่ปี 2554 โดยใช้ระบบสมัครใจและรัฐช่วยจ่ายเงินสมทบให้ด้วย แต่ยังไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว
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การเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ:  

ภาพสะท้อนความอยุติธรรม 

ต่อแรงงานข้ามชาติ ในประเทศไทย 

Denial of Access to the Accident Compensation Fund: 

Reflection of Social Injustice towards  

Migrant Workers in Thailand

อานดี้ ฮอลล์1และบงกช นภาอัมพร2

Andy Hall, and Bongkot Napa-umporn

บทคัดย่อ

แรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แม้จะได้รับการขึ้นทะเบียนตามนโยบายการ
บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลและขออนุญาตท�างานตามกฎหมายการท�างานของคนต่างด้าวแล้วก็ตาม แต่แรงงานเหล่านี้ 
ก็ยังคงมีสถานะเป็น “คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับ” แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ 
จึงถูกจ�ากัดสิทธิหลายๆ ประการในความเป็นจริง โดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและสิทธิในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ
เมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน เรื่องจริงของ นางหนุ่ม แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ที่เป็นอัมพาตจากอุบัติเหตุก่อสร้างตึก และ  
นายแขก แรงงานข้ามชาติเชื้อสายมอญถูกเครื่องจักรโรงงานตัดแขนขวา เป็นตัวอย่างหนึ่งของแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน เงื่อนไขของการมี “หนังสือเดินทาง” เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ที่ปรากฏใน หนังสือเวียน 
รส.0711/ว.751 ว่าด้วย แนวปฏบิตัใินการให้ความคุม้ครองแก่แรงงานต่างด้าวทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย ได้ปิดกัน้โอกาสของนางหนุม่
และนายแขก รวมไปถึงแรงงานข้ามชาติกว่า 1,200,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลไทยและก�าลังรอพิสูจน์สัญชาติตามแนวนโยบาย 
ของรัฐบาล ภาพสะท้อนความอยุติธรรมที่ปรากฏในนโยบายการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�างานนี้  
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการการอพยพย้ายถิ่นของประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีความต่อเนื่องและ 
ไม่ปรากฏพัฒนาแนวนโยบายในลักษณะที่เป็นองค์รวมจากแนวคิดระยะยาวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชน 

ค�ำส�ำคัญ: ความอยุติธรรมทางสังคม, อุบัติเหตุจากการท�างาน, กองทุนเงินทดแทน, ความเป็นชายขอบ, แรงงานข้ามชาติ

1 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2 นักศึกษาปริญญาโท ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



Abstract

Migrant workers, particularly those who are classified as ‘irregular’ and who have yet to pass the Nationality 
Verification (NV) process, despite registering and possessing work permits according to Thailand’s migration policy 
requirements, continue to be classified as persons who receive ‘permission to remain in Thailand on an exceptional 
basis awaiting deportation.’ These workers only have a temporary status to remain in Thailand and continue to be 
classified as persons who do not comply with Thailand’s immigration laws. These workers have restricted rights in 
practice, particularly related to freedom of movement and the right to access work related accident compensation. 
The cases of Nang Noom, a Shan migrant worker who incurred a construction site accident which left her disabled, 
and Nai Khek, a Mon worker whose right arm was cut off in a machine accident, illustrate the injustice faced by  
migrant work accident victims in Thailand. Such workers are unable to access work accident compensation as they 
do not possess a passport as required by circular RS0711/W751, the circular which outlines the means by  
which migrant workers should access such compensation. Circular RS0711/W751 denies access to work accident 
compensation to over 1.2 million migrant workers, in addition to Nang Noom and Nai Khek, who have registered  
to legally work in Thailand and are awaiting NV. The denial of work accident compensation to migrant workers is  
a reflection of Thailand’s lacking migration policy which remains inconsistent and short term. Such policy fails to 
prioritise equally national, economic and human security. Thailand’s migration policy continues to prioritise  
economic development and addressing labour shortages rather than national and human security and human rights 
of the workers and populations concerned.

Keywords: social injustice, migrant accidents at work, accident compensation fund, marginalisation, irregular  
migration, nationality verification
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บทความนีม้เีป้าหมายวเิคราะห์เรือ่งจรงิทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึปัญหาอนัเกีย่วเนือ่งกบั “การเข้าไม่ถงึกองทนุเงนิ

ทดแทนอบุตัเิหต”ุ ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึ “ความอยตุธิรรมทางสงัคม” ต่อ “กลุม่แรงงานข้ามชาต”ิ ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น�า “การวิเคราะห์เชิงกฎหมายนโยบายอย่างที่ควรจะเป็น (normative analysis of laws and 

policies)” มาเป็นแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห์

ภาพสะท้อนที่ 1: เรื่องจริงของแรงงานข้ามชาติที่เข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทน

อุบัติเหตุ

นางหนุ่ม--แรงงานข้ามชาติชาวไทยใหญ่ อัมพาตจากอุบัติเหตุก่อสร้างตึก

เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2549 เวลา10.00 น. ขณะทีน่างหนุม่แรงงานข้ามชาตชิาวไทยใหญ่จากประเทศพม่าก�าลงั

ท�างานอยู่ในสถานที่ท�างานก่อสร้างโรงแรงแชงกรีล่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่นั้น แบบเทปูนขนาดใหญ่ได้ตกลงมาจาก 

ชั้น 12 ของตึก และชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของแบบเทปูนได้กระเด็นมาทับนางหนุ่มบริเวณฝั่งขวาของศีรษะและร่างกาย  

ผลจากอุบัติเหตุดังกล่าว นางหนุ่มได้รับบาดเจ็บสาหัสกระดูกสันหลังแตกกดทับไขสันหลัง กระดูกซี่โครงหัก  

เลือดออกในช่องปอด กระบังลมฉีก กระดูกสะบักขวาหัก กระดูกต้นขาหัก และร่างแหประสาทแขนขวาได้รับ 

บาดเจ็บ หลังจากเหตุการณ์ นางหนุ่มได้เข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2549 จนถึง 20 กุมภาพันธ์ 

2550 จากอุบัติเหตุในครั้งนั้น นางหนุ่มเป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงเอวลงไปและไม่สามารถท�างานได้อีก 

นางหนุ่มยังประสบความยากล�าบากในการฟื้นฟูร่างกายภายหลังอุบัติเหตุจากนโยบายอันเลือกปฏิบัติของ

รัฐบาลที่ปฏิเสธการจ่ายเงินทดแทนและความช่วยเหลือในการฟื้นฟูร่างกายจากกองทุนเงินทดแทน ด้วยข้ออ้างที่ว่า

นางหนุม่ม ี“สถานะของคนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย” แม้นางหนุม่จะได้รบัการขึน้ทะเบยีนแรงงานและขออนญุาตท�างาน

อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม เงื่อนไขที่ว่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ว่าด้วย “แนวปฏิบัติ 

ในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย” (ดูต้นฉบับในภาคผนวกท้ายเรื่อง) และ

แม้นายจ้างจะได้จ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน แต่หากแรงงานข้ามชาติ เช่น นางหนุ่ม ยังคงสถานะเป็น 

คนเข้าเมอืงผดิกฎหมาย คอื ไม่ม ี“หนงัสอืเดนิทาง” มาแสดงเป็นหลกัฐานในการใช้สทิธ ิ(นางหนุม่และแรงงานข้ามชาติ 

หลายคนในสถานการณ์เดยีวกนัยงัไม่ได้เข้าสูก่ระบวนการพสิจูน์สญัชาต ิจงึยงัไม่สามารถมเีอกสารดงัทีไ่ด้กล่าวมาได้) 

นางหนุ่มก็ไม่เข้าข่ายที่จะเข้าถึงสิทธิในกองทุนเงินทดแทนซึ่งถูกจ�ากัดเงื่อนไขโดยหนังสือเวียน รส.0711/ว.751

หนังสือเวียน รส.0711/ว.751 เรียกร้องให้นายจ้างของแรงงานที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเป็นผู้จ่ายเงิน

ทดแทนให้แก่แรงงานที่เป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน แต่การเจรจาระหว่างนางหนุ่ม นายจ้าง และ

ส�านักงานประกันสังคมที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 ประสบความล้มเหลว จนท้ายที่สุดในเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2550 ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้นายจ้างของนางหนุ่มจ่ายเงินทดแทนให้แก่นางหนุ่ม

ทุกเดือนเป็นเวลา 15 ปี (HRDF, 2010)

อย่างไรก็ตาม ค�าสั่งดังกล่าวท�าให้นางหนุ่มต้องยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งส�านักงานประกันสังคมเชียงใหม่ต่อ 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากไม่เห็นด้วยและไม่มั่นใจว่าค�าสั่งดังกล่าวเป็นธรรมและจะปฏิบัติได้จริง 

ตามหลกัการแล้ว นางหนุม่ควรทีจ่ะได้รบัเงนิทดแทนจากกองทนุเงนิทดแทนโดยตรงตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน 

พ.ศ. 2537 ซึ่งนายจ้างได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อให้กองทุนจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแล้ว ดังนั้น 

การเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ: ภาพสะท้อนความอยุติธรรมต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 267



กองทุนเงินทดแทนควรที่จะจ่ายเงินทดแทนเป็นเงินก้อนเดียวหรือคราวเดียวให้กับนางหนุ่ม และด้วยผลจาก 

การเคลื่อนไหวเข้มข้นผ่านสื่อมวลชนในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2550 นายจ้างจึงได้ตกลงจะจ่ายเงิน 

คราวเดียวตามข้อเรียกร้องให้กับนางหนุ่ม

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของนางหนุ่ม 

และแนะน�าให้ส�านักงานประกันสังคมแก้ไขหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ด้วยเหตุของการเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน

ข้ามชาติในการเข้าสู่เงินทดแทนเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน แต่ต่อมาเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการฯ  

กลับยกค�าอุทธรณ์ของนางหนุ่ม และกล่าวว่านายจ้างของเหยื่อซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุจาก 

การท�างานต้องเป็นผู้จ่ายเงินทดแทนรายเงินให้แก่แรงงานเอง นางหนุ่มจึงอุทธรณ์ค�าปฏิเสธของคณะกรรมการฯ  

ทีว่่าแรงงานข้ามชาตไิม่มสีทิธใินกองทนุเงนิทดแทนต่อศาลแรงงานภาค 5 แต่ศาลกลบัพพิากษายนืตามคณะกรรมการ

กองทุนเงินทดแทน เดือนสิงหาคม 2551 นางหนุ่มยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งเพื่อให้แรงงานข้ามชาติ 

มีสิทธิในกองทุนเงินทดแทน แต่ยังไม่ได้ถูกไต่สวนจนปัจจุบันนี้ (พฤษภาคม 2555) 

กรณีของนางหนุ่มได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกลุ่ม

นักสิทธิมนุษยชนและสหภาพแรงงาน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ ยังท�าให้มีการประชุมเพื่อเจรจาหา

แนวทางในหลายต่อหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเลขาธิการส�านักงาน

ประกนัสงัคม และเมือ่เดอืนเมษายน 2551 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้เสนอแนะให้มกีารเพกิถอนหนงัสอื

เวียน รส.0711/ว.751 เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติในเชิงระบบต่อแรงงานข้ามชาติและยังเป็นการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของนางหนุ่มซึ่งกลายเป็นคนพิการ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏการตอบกลับต่อ 

ข้อเสนอดังกล่าว

ในช่วงเวลาไม่ห่างกันมากนัก กลุ่มของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งนางหนุ่มได้ยื่นฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่เมื่อ

เดอืนเมษายน 2551 เพือ่ขอให้ศาลมคี�าสัง่เพกิถอนหนงัสอืเวยีน รส.0711/ว.751 ซึง่เป็นแนวทางปฏบิตัทิีเ่ลอืกปฏบิตัิ

และขัดต่อหลักการของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าศาลปกครองปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีดังกล่าว ด้วยเห็นว่า

คดลีกัษณะนีไ้ม่อยูใ่นอ�านาจการพจิารณาพพิากษาของศาลปกครองและเป็นอ�านาจของศาลแรงงาน กลุม่ของแรงงาน

ข้ามชาติยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ศาลปกครองสูงสุดมีค�าสั่งยืนตาม 

ศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับฟ้องไว้พิจารณาและจ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความในเดือนธันวาคม 

กลุ่มของแรงงานข้ามชาติกลุ่มเดิมยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลางเพื่อให้ศาลเพิกถอนหนังสือเวียนดังกล่าว  

ซึ่งรับค�าร้องไว้พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2552 พร้อมทั้งส่งเรื่องไปให้ศาลแรงงานภาค 5 เป็นผู้พิจารณา ในเดือน

กันยายน 2552 ศาลแรงงานภาค 5 มีค�าพิพากษายกฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนหนังสือเวียนที่เลือกปฏิบัติ

ดงักล่าวโดยศาลเหน็ว่า “ประเดน็ความชอบหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมายของหนงัสอืเวยีนดงักล่าวนัน้ ปัจจบุนัอยูร่ะหว่าง

การพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งท�าให้นางหนุ่มและพวกไม่มีอ�านาจฟ้อง” (HRDF, 2010)

ล่าสุดนางหนุ่มยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาไปเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ปัจจุบัน (พฤษภาคม 2555) คดีนี้ยังอยู่

ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยสรุป การต่อสู้ของนางหนุ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ถูกน�ามาใช้เป็น

ประสบการณ์และเป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวจนกระทั่งปัจจุบันเพื่อที่จะยุติการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ 

ในเชิงระบบ และเพื่อที่จะรับรองการเข้าถึงสิทธิในกองทุนเงินทดแทนอย่างเป็นทางการ แต่การเคลื่อนไหวกรณี 

นางหนุ่มก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควรในแง่ของการปฏิรูปนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย268



นายแขก -- แรงงานข้ามชาติเชื้อสายมอญ แขนขวาถูกตัดจากเครื่องจักรโรงงาน

นายแขกบุญมา แรงงานข้ามชาติเชื้อสายมอญจากประเทศพม่าซึ่งท�างานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนจากแผ่นยาง

และพลาสติกสังเคราะห์ เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุจากการท�างานและถูกเลือกปฏิบัติในการได้รับ 

การคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทน นายแขกท�างานได้ค่าจ้างวันละ 150 บาท ขณะที่ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าที่ก�าหนด

ในปี 2551 อยู่ที่ 203 บาทต่อวัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2551 แขนขวาของนายแขกตั้งแต่ข้อศอกลงไปถูกตัด หลังจาก

ที่เขาและลูกจ้างอีกคนพยายามยกแผ่นยางหนักกว่า 30 กิโลกรัมขึ้นเครื่องตัดในโรงงาน แพทย์วินิจฉัยว่านายแขก 

สูญเสียของความสามารถทางกายภาพในการท�างานถึงร้อยละ 56 นายแขกจึงขอลาออกจากโรงงานและเรียกร้อง 

เงินทดแทนจากนายจ้าง แต่นายจ้างกลับให้เงินมาเพียงแค่ 8,000 บาท

ในเดือนกรกฎาคม 2551 นายแขกแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวต่อส�านักงานประกันสังคมสมุทรสาคร แต่ไม่ได้รับ

การตอบกลับใดๆ นายแขกจึงยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังส�านักงานประกันสังคม ในเดือนธันวาคม 2551 ส�านักงาน

ประกันสังคมออกค�าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างนายแขกร้อยละ 60 ในแต่ละเดือน เป็นระยะเวลา 112 เดือน (หรือ 

9.33 ปี) เป็นจ�านวนรวม 354,681.60 บาท นั่นคือ นายจ้างสามารถจ่ายได้เป็นงวด งวดละ 3,166.80 บาท/เดือน 

จนกว่าจะครบตามจ�านวน นายแขกได้สอบถามถงึวธิกีารของส�านกังานฯ ในการบงัคบัให้นายจ้างท�าตามค�าสัง่ดงักล่าว 

แต่กลับได้ค�าตอบว่านายแขกต้องเจรจากับนายจ้างด้วยตัวเอง 

นายแขกต้องการให้นายจ้างจ่ายเงนิทดแทนเตม็จ�านวนเพือ่จะได้เดนิทางกลบัประเทศพม่าในทนัท ีแต่นายจ้าง

สามารถจ่ายได้แค่สูงสุด 70,000 บาทในแต่ละครั้งเท่านั้น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 นายแขกจึงยื่นค�าฟ้องต่อ 

ศาลแรงงานเพื่อร้องขอให้ศาลบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินค่าเสียหายเพิ่มเติมเป็นจ�านวน 534,425 บาท หลังจากที่มี

การเจรจาอย่างต่อเนื่อง ศาลแรงงานจึงมีข้อสรุปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายเพิ่มเติม 

ให้แก่นายแขกจ�านวน 80,000 บาท โดยสรุป นายแขกได้รับเงินทดแทนทั้งหมด 150,000 บาท

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม 2552 ขณะที่นายแขกพยายามให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ตน นายแขก

ก็ได้ยื่นอุทธรณ์แนวปฏิบัติในหนังสือเวียนต่อคณะกรรมการกองทุนทดแทน เพื่อเรียกร้องเงินทดแทนจากกองทุนฯ 

เช่นเดียวกับที่นางหนุ่มได้เคยด�าเนินการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2552 คณะกรรมการฯ มีความเห็นยืนยัน

ในกรณีของนางหนุ่มว่า หนังสือเวียน รส.0711/ว.751 นั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย และนายแขกเองก็ไม่เข้า

เงื่อนไขในการได้รับเงินทดแทนจากกองทุนฯ นายแขกอุทธรณ์ค�าตัดสินของคณะกรรมการฯ ต่อศาลแรงงาน 

ในเดอืนธนัวาคม 2552 และยืน่ฟ้องต่อศาลฎกีาอกีครัง้ในเดอืนกรกฎาคม 2553 หลงัจากทีถ่กูยกฟ้องในศาลแรงงาน 

จนกระทั่งปัจจุบัน (พฤษภาคม 2555) คดีของนายแขกก็ยังไม่ได้รับการไต่สวน

ขณะเดยีวกนั ภายหลงัทีม่กีารปฏเิสธไม่รบัค�าร้องคดทีีน่างหนุม่ยืน่ขอถอดถอนหนงัสอืเวยีน รส.0711/ว.751 

ในศาลปกครองชั้นต้น ปัจจุบันคดีของนางหนุ่มก็ก�าลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลฎีกาเช่นเดียวกัน 

นอกจากนางหนุ่มแล้ว ก็ยังมีกลุ่มแรงงานข้ามชาติอีกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงนายแขกด้วย ที่ได้ยื่นค�าร้องขอถอดถอนหนังสือ

เวียน รส.0711/ว.751 ต่อศาลปกครองกลางในเดือนมกราคม 2553 ครั้งนี้ศาลปกครองกลับรับพิจารณาคดีในเดือน

กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกันข้ามกับศาลปกครองสูงสุดที่ปฏิเสธว่าไม่มีอ�านาจในการพิจารณาคดีในกรณีของนางหนุ่ม 

แต่จนกระทั่งปัจจุบัน (พฤษภาคม 2555) ผลของการไต่สวนก็ยังไม่ปรากฏ
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สถานการณ์ของนางหนุ่มและนายแขกที่กล่าวมาในข้างต้น แสดงอย่างเห็นได้ชัดว่า กลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
เป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคล 10 กลุ่ม3 ที่ “มักถูกเลือกปฏิบัติ ถูกลดคุณค่า ถูกละเมิดสิทธิ และถูกปิดกั้นโอกาสที่จะได้ใช้
ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างเต็มที่ ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ตนเองพึงมีพึงได้ อันเนื่องมาจากความ 
แตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา อาชีพ จนถูกเบียดขับให้อยู่ ‘ชำยขอบ’ ของสังคม” 
ตามค�านิยามและการจัดประเภทของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ภายใต้นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและ 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ได้ถูกน�าเสนอต่อรัฐบาลโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2551  
(สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 

นอกจากนี้ คนชายขอบ (marginalised people) ดังเช่น นางหนุ่มและนายแขก ก็ยังด้อยโอกาส ไม่อยู่ใน
ศูนย์กลางของการพัฒนา และไม่ได้รับความเอาใจใส่จากสังคมและรัฐเมื่อเปรียบเทียบในสถานการณ์เดียวกันกับ 
คนกลุ่มอื่นๆ ของสังคมไทยอีกด้วย อาทิ แรงงานที่มีสัญชาติไทย หรือนักธุรกิจชาวต่างชาติ (พันธุ์ทิพย์, 2552) 

ความด้อยโอกาสที่ท�าให้มนุษย์กลายเป็นคนชายขอบสามารถจ�าแนกตามข้อเท็จจริงได้เป็น 3 กรณี กล่าวคือ 
(1) ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม (2) ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และ (3) ความด้อยโอกาส 
ทางกฎหมาย ความด้อยโอกาสอาจมีที่มาจากหลายสาเหตุ อาทิ เพราะอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกลจึงมิได้เรียนสูงๆ  
จึงขาดการศึกษา ท�าให้ขาดโอกาสที่จะท�างานที่ดีและมีรายได้ที่ดี หรือเพราะร่างกายพิการจึงไม่อาจเรียนได้  
จงึไม่สามารถท�างานได้ หรอืแม้จะเรยีนได้กย็งัมข้ีอจ�ากดัในการท�างาน หรอืเพราะเป็นคนในกลุม่ชาตพินัธุท์ีม่ข้ีอจ�ากดั
ทางภาษาและวัฒนธรรม จนขาดโอกาสทางการศึกษาและการท�างาน (พันธุ์ทิพย์, 2552)

เมื่อมองย้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางหนุ่มและนายแขกแล้ว ทั้งสองคนประสบ ความด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกจิและสงัคม อย่างชดัเจน เนือ่งจากทัง้สองคนถกูกดีกนัในการเข้าถงึทรพัยากร และไม่มส่ีวนร่วมในการก�าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบกับตน และยังถูกมองว่าเป็นเพียงแหล่งทรัพยากรหรือ
แรงงานในระบบเศรษฐกจิเท่านัน้ ส่วนความด้อยโอกาสทางสงัคมในกรณขีองนางหนุม่และนายแขกส่วนหนึง่เกดิจาก
ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ในสังคมต่อแรงงานข้ามชาติว่ามีความต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคม 

นอกจากนี ้กรณขีองทัง้คูย่งัแสดงให้เหน็ถงึความด้อยโอกาสทางกฎหมายอกีด้วย โดยปกตแิล้ว กฎหมายเป็น
ได้ทั้งกลไกในการขจัดความด้อยโอกาสให้แก่คนชายขอบ และกลไกในการสร้างความด้อยโอกาสท�าให้คนตกเป็น 
คนชายขอบ ในขณะเดยีวกนั ความด้อยโอกาสทางกฎหมายยงัหมายถงึการถกูกดีกนัในเชงิระบบทีส่ามารถเกดิขึน้ได้
กับคนทุกกลุ่มในสังคมไทย ซึ่งการศึกษานี้จะขอเน้นไปที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสถานะบุคคล หรือกลุ่มที่เรียกว่า “แรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นใน
ลักษณะไม่ปกติ (irregular migrants)” ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ ได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อ
กล่าวถึงการได้รับความคุ้มครองทางสังคม คนเหล่านี้ยังมีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศต้นทางอย่างชัดเจน และไม่มี 
ความผสมกลมกลืนกับสังคมไทย เห็นได้จากภาษา วัฒนธรรม หรือยังมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศต้นทาง เป็นต้น  
ความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของสังคมเช่นนี้ ท�าให้พวกเขามักจะประสบปัญหาในการด�ารงชีวิต

3 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะจากการจัดประเภทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ (1) กลุ่มเด็กเยาวชน (2) กลุ่มผู้หญิง  
(3) กลุ่มผู้สูงอายุ (4) กลุ่มผู้พิการ (5) กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไทยพลัดถิ่น (6) กลุ่มชุมชนเมือง คนจนเมือง คนเร่ร่อน  
(7) กลุ่มแรงงานข้ามชาติ (8) กลุ่มแรงงานนอกระบบ (9) กลุ่มคนใน 4 จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ  
(10) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ
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ในประเทศไทยพบแรงงานข้ามชาตทิีย้่ายถิน่ในลกัษณะไม่ปกต ิ(irregular migrants) แต่ได้รบัการขึน้ทะเบยีน

ภายใต้นโยบายแรงงานของรฐับาลไทยอยู ่2 กลุม่ใหญ่ กล่าวคอื (1) แรงงานข้ามชาตทิีผ่่านพสิจูน์สญัชาตกิบัประเทศ

ต้นทางแล้ว แต่ยังเสี่ยงที่จะตกเป็นคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลอีกครั้ง และ (2) แรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าสู่

กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางแล้ว โดยหลักการคนเหล่านี้สมควรได้รับ 

การปฏบิตัจิากประเทศไทยด้วยยตุธิรรมและเท่าเทยีม เนือ่งจากได้แก้ไขสถานะทีผ่ดิกฎหมายแล้ว จงึไม่มเีหตทุีจ่ะถกู

จ�ากดัสทิธเิสรภีาพอกีต่อไป หลกัการดงักล่าวจะส่งผลให้ประเทศอืน่ๆ ปฏบิตัต่ิอคนสญัชาตไิทยทีอ่าศยัหรอืไปท�างาน 

ณ ประเทศนั้นๆ ในลักษณะเดียวกันตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศว่าด้วย “หลักต่างตอบแทน (reciprocity)” 

แต่ต้องยอมรบัว่าการคุม้ครองคนต่างชาตใินความเป็นจรงิ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตทิีแ่ม้จะผ่านการพสิจูน์สญัชาติ

กับประเทศต้นทางแล้วนั้น มิได้เป็นไปตามหลักการที่วางไว้

นอกจากนี ้แม้พวกเขาจะได้รบัการรบัรองสถานะเป็น ‘คนชาต’ิ จากประเทศต้นทางแล้วแต่ยงัคงมคีวามเสีย่ง

ที่จะประสบปัญหาสถานะบุคคลได้อีก เนื่องจากสถานการณ์จริงหลายประการที่จะเป็นสาเหตุในการกลับเข้าสู่วงจร

ของความเป็นคนผิดกฎหมายและอาจจะท�าให้ตกเป็นคนไร้สัญชาติในที่สุด ดังนี้

แรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางแล้วแต่ไม่ต่อใบอนุญาตท�างาน มีตัวอย่างมากมาย 

จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ที่พบว่าแรงงานจ�านวนมากที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง แต่ไม่ได้ 

ไปต่อใบอนุญาตท�างานตามก�าหนดเวลา 1 ปี สาเหตุอาจจะมาจากความไม่รู้ขั้นตอน หรือแรงงานได้เปลี่ยนงานหรือ

เปลี่ยนนายจ้างไปแล้ว หรือทั้งแรงงานและนายจ้างเห็นว่าขั้นตอนมีความยุ่งยาก เป็นต้น

แรงงานทีผ่่านการพสิจูน์สญัชาตจิากประเทศต้นทาง อาศยัและท�างานในประเทศไทยจนครบ 4 ป ีแต่ไม่กลบั

ประเทศต้นทาง เนือ่งจากอาจสร้างครอบครวักบัคนสญัชาตไิทยไปแล้ว หรอือาจต้องการอยูท่�างานต่อในประเทศไทย 

แรงงานกลุ่มนี้ก็จะกลับกลายเป็นแรงงานใต้ดินที่ผิดกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง

แรงงานทีผ่่านการพสิจูน์สญัชาตจิากประเทศต้นทางแล้ว แต่ประเทศดงักล่าวกลบัมใิช่ประเทศเจ้าของสญัชาติ

ทีแ่ท้จรงิ เรยีกได้ว่าเป็นสถานการณ์พเิศษ ซึง่สะท้อนว่า ควรต้องทบทวนกระบวนการท�าให้แรงงานข้ามชาตมิสีถานะ

ทีถ่กูกฎหมาย (การขึน้ทะเบยีนแรงงานและการพสิจูน์สญัชาต)ิ ทีอ่าจจะยงัไม่ตอบสนองต่อความเป็นจรงิของประชากร

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เช่น พบแรงงานเชื้อชาติจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ยอมขึ้นทะเบียนเป็น

แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า เพราะต้องการเข้าสู่ความเป็นคนที่ถูกกฎหมายและมีเอกสารพิสูจน์ตน ภายหลัง

ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกับทางการพม่า แม้จะไม่สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้เลย ปัจจุบันถือหนังสือเดินทางชั่วคราว

ที่ออกโดยประเทศพม่า (บงกช, 2553ข) 

โจทย์ที่ต้องทบทวนเพื่อหาวิธีการในการแก้ปัญหาคือ เมื่อครบก�าหนด 4 ปีของการท�างานในประเทศไทย  

พวกเขาจะเดินทางกลับประเทศพม่า หรือประเทศจีน หรือยังอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายต่อไป??

แรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบทความชิ้นนี้  

แม้จะได้รับการขึ้นทะเบียนตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของรัฐบาล และขออนุญาตท�างาน 

ตามกฎหมายการท�างานของคนต่างด้าว แรงงานเหล่านี้ก็ยังมีสถานะเป็น “คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อรอการส่งกลับ” กล่าวคือ ได้รับอนุญาตให้อาศัยในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว  
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แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายคนเข้าเมือง หมายความว่า แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้จะถูกจ�ากัดให้อยู่ใน

พื้นที่ควบคุมไม่สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศไทย

นางหนุ่มและนายแขกก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ดังนั้น ทั้งสองจึงยัง 

ไม่สามารถมีหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศต้นทางได้ ตามที่ก�าหนดเป็นเงื่อนไขในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 

อนึง่ ข้อจ�ากดัของการเข้าหรอืยงัไม่เข้าสูก่ระบวนการพสิจูน์สญัชาตมิไิด้มาจากตวัแรงงานเพยีงฝ่ายเดยีว แต่การเจรจา

เพือ่ให้เกดิกระบวนการพสิจูน์สญัชาตริะหว่างรฐับาลไทยและรฐับาลประเทศต้นทางเองกม็คีวามล่าช้าและไม่ต่อเนือ่ง

เช่นกัน

ภาพสะท้อนที่ 2: นโยบายที่ปิดกั้นโอกาสในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ

ของแรงงานข้ามชาติ

นโยบายการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติจากการท�างานของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ส�านักงานประกันสังคมได้ออกหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ว่าด้วย  

แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยระบุว่า “แรงงานข้ามชาติ

ทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทยในสถานะของลกูจ้างมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการคุม้ครองภายใต้พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน” 

อย่างไรก็ตาม ในหนังสือเวียนดังกล่าวปรากฏเงื่อนไขของการได้รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

1.  แรงงานข้ามชาตจิะมสีทิธใินการได้รบัเงนิชดเชยจากการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน

และเงินสงเคราะห์อื่นๆ จากกองทุนเงินทดแทนได้ ก็ต่อเมื่อ:

(ก)  มีหลักฐานการจดทะเบียนแรงงานและมีใบอนุญาตท�างาน (work permit) ที่ราชการออกให้มาแสดง

ประกอบกับหนังสือเดินทาง หรือใบส�าคัญประจ�าตัวคนต่างด้าว

(ข)  นายจ้างได้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุเงนิทดแทนในอตัราไม่ต�า่กว่าค่าจ้างขัน้ต�า่ และแรงงานต้องยืน่แบบ

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย

2.  ในกรณีแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานไม่สามารถแสดงหลักฐาน 

ข้างต้นได้ นายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างเอง

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดให้นายจ้างในที่ท�างานที่มีแรงงาน

จ�านวนหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นขึ้นไป (ในจ�านวนที่จ�ากัด) มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทนที่อยู่ภายใต้

ความดูแลของส�านักงานประกันสังคม เงินสมทบของนายจ้างเหล่านี้จะถูกจ่ายให้แก่แรงงาน (หรือผู้ติดตาม)  

เมือ่เกดิความเจบ็ป่วย หรอืสญูเสยีอวยัวะ หรอืเสยีชวีติจากการท�างาน แรงงานผูป้ระกนัตนจะได้รบัค่ารกัษาพยาบาล 

เงินทดแทนการขาดรายได้ และค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาและฟื้นฟูจากความพิการ ตามลักษณะการบาดเจ็บ ในกรณี

ทีแ่รงงานผูป้ระกนัตนเสยีชวีติ ผูต้ดิตามจะได้รบัค่าท�าศพและเงนิสงเคราะห์ ดงันัน้ เมือ่นายจ้างมหีน้าทีส่่งเงนิสมทบ

เข้าสู่กองทุนเงินทดแทนแล้ว กองทุนก็มีหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชยโดยตรงให้แก่แรงงานมิใช่แก่นายจ้าง
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ดังที่ได้กล่าวข้างต้น นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน มิเช่นนั้น นายจ้างจะต้อง

โทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส�านักงานประกันสังคมจึงต้องกวดขันว่านายจ้าง 

จ่ายเงินสมทบดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ก็ต้องบังคับใช้อ�านาจเพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบของนายจ้าง โดยสรุปแล้ว

ระบบของการจ่ายเงินทดแทนเมื่อแรงงานประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างานถูกก�าหนดอยู่ภายใต้ 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ที่บริหารจัดการโดยส�านักงานประกันสังคม ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกันยายนและสิงหาคม พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ประชุมหารือ 

เพือ่สร้างกรอบความคุม้ครองภายใต้พระราชบญัญตัเิงนิทดแทนให้แก่แรงงานข้ามชาตจิากประเทศเพือ่นบ้านในกรณี

ทีไ่ด้รบัอบุตัเิหตหุรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างาน บนัทกึการประชมุแสดงให้เหน็การโต้แย้งทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชมุเพือ่

หาข้อสรุปว่าแรงงานกลุ่มใดควรได้รับเงินทดแทนกรณีดังกล่าว การถกเถียงทั้งในเชิงสนับสนุนและคัดค้านการสร้าง

ระบบเฉพาะส�าหรบัการจ่ายเงนิทดแทนให้แก่แรงงานในกรณทีีไ่ด้รบัอบุตัเิหตหุรอืเจบ็ป่วยเนือ่งจากการท�างานจงึเป็น

ประเด็นมาโดยตลอด และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ส�านักงานประกันสังคมได้ออกหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 

ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยดังที่ได้กล่าวในข้างต้น

เงื่อนไขที่ถูกระบุในหนังสือเวียนดังกล่าว หมายความว่า แรงงานข้ามชาติส่วนมากในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ

ในกองทุนเงินทดแทนนี้ เนื่องจากไม่สามารถท�าตามเงื่อนไขที่ถูกก�าหนดไว้ในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ได้ ดังนี้

ประการแรก แรงงานไม่เพียงแค่ต้องมีใบอนุญาตท�างานเท่านั้น แต่ยังต้องมีหนังสือเดินทาง หรือใบส�าคัญ

ประจ�าตัวคนต่างด้าวอีกด้วย เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนฯ ขณะที่ปัจจุบันแรงงานข้ามชาติประมาณ 

ร้อยละ 34 ของแรงงานที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทย ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ (ดูรูปที่ 2  

หน้า 278) จึงยังไม่สามารถมีเอกสารดังที่ได้กล่าวมาได้ 

ประการที่สอง นายจ้างของแรงงานข้ามชาติต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน แต่ส�านักงานประกัน

สังคมกลับไม่อนุญาตให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวหากลูกจ้างยังไม่ได้รับหนังสือเดินทาง แม้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

กองทุนเงินทดแทนจะก�าหนดความรับผิดชอบของนายจ้างในการจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ไว้ อีกทั้งยังเป็นหน้าที่ของ

ส�านักงานประกันสังคมในการบังคับให้เป็นไปตามระเบียบก็ตาม4

ประการสุดท้าย แรงงานจ�าต้องจ่ายภาษีเพื่อเข้าถึงกองทุนฯ โดยแรงงานต้องลงทะเบียนเพื่อขอมีเลขประจ�า

ตัวผู้เสียภาษีก่อน แต่แรงงานข้ามชาติที่แม้จะขึ้นทะเบียนแรงงานแล้วก็ยังไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากขาดเอกสาร

พิสูจน์ตนจากประเทศต้นทาง หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการเสียภาษี

ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้หนังสือเวียน  

รส.0711/ว.751 ได้ ดังนั้น เมื่อแรงงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการท�างาน นายจ้างจึงต้อง 

รบัผดิชอบจ่ายเงนิทดแทนให้แก่แรงงานแทนกองทนุฯ ตามทีป่รากฏในหนงัสอืเวยีนดงักล่าว ส�านกังานประกนัสงัคม

ยงัยนืยนัว่า ตามมาตรา 50 แห่งพ.ร.บ.เงนิทดแทน ได้ให้อ�านาจส�านกังานฯ บงัคบันายจ้างให้รบัผดิชอบต่อสถานการณ์

4 ถ้าหากนายจ้างไม่ได้จ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุเงนิทดแทนและแรงงานต้องประสบอบุตัเิหตหุรอืเจบ็ป่วยจากการท�างาน ส�านกังานประกนั
สังคมสามารถเรียกเก็นเงินสมทบย้อนหลังจากนายจ้างได้ และทางกองทุนฯ ก็จะจ่ายเงินทดแทนโดยตรงให้แก่แรงงาน อย่างไรก็ตาม  
การเก็บเงินสมทบย้อนหลังดังกล่าวไม่เคยเรียกร้องได้ในความเป็นจริง

การเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ: ภาพสะท้อนความอยุติธรรมต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 273



ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ยงัให้อ�านาจส�านกังานในการสร้างระบบอย่างไม่เป็นทางการเพือ่ชดเชยให้แก่แรงงานข้ามชาตทิีเ่ป็น

เหยื่อจากอุบัติเหตุ นอกจากเงินทดแทนแล้ว นายจ้างยังต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นอีกด้วย เนื่องจาก

ประกนัสขุภาพของแรงงานภายใต้โครงการของกระทรวงสาธารณสขุนัน้ ไม่ครอบคลมุค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยจากการท�างาน

แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่า นายจ้างส่วนใหญ่ไม่สามารถท�าตามข้อก�าหนดในการรับผิดชอบแรงงาน 

ข้ามชาติที่ระบุในหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 ได้ ดังข้อความในบันทึกข้อความจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

14 มิถุนายน 2554 ที่ว่า “แม้ว่าจะมีค�าสั่งให้นายจ้างจ่าย นายจ้างก็มักจะหลบเลี่ยงไม่ด�าเนินการตามค�าสั่งหรือ 

อาจหนหีายไป” แต่ด้วยแรงกดดนัจากการเคลือ่นไหวทัง้ในประเทศไทยและระหว่างประเทศ เมือ่เดอืนธนัวาคม 2552 

คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจึงได้เห็นชอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงการการประกันอุบัติเหตุ 

ให้แก่แรงงานข้ามชาติ และเมื่อเดือนเมษายน 2553 กระทรวงแรงงานยังได้ออกแถลงข่าวว่าทางกระทรวงก�าลัง

พยายามเร่งรัดโครงการดังกล่าวอยู่

ภายหลงัจากการเจรจาอนัยาวนาน เมือ่วนัที ่14 มถินุายน 2554 คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตใิห้จดัระบบการดแูล

ให้แรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงทีไ่ด้รบัการผ่อนผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวและได้รบัอนญุาตท�างาน 

ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทดแทนกรณทีีป่ระสบอบุตัเิหตจุากการท�างาน โดยใช้ระบบประกนัภยัซึง่แยกต่างหากจากกองทนุ

เงินทดแทน ในมติคณะรัฐมนตรียังมีการเน้นย�้าว่า “สิทธิประโยชน์ของแรงงานที่จะได้รับต้องเทียบเท่าที่กองทุนเงิน

ทดแทนคุ้มครองคนไทย” โดยอ้างถึงอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 และกติการะหว่างประเทศอื่นๆ ที่ผูกพันรัฐไทย 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแต่ได้รับ

การผ่อนผนัให้อาศยัอยูช่ัว่คราวในประเทศไทยและได้รบัอนญุาตท�างาน ภายใต้การขึน้ทะเบยีนแรงงานในแต่ละครัง้

อกีด้วย โดยให้นายจ้างซือ้ประกนัให้แก่แรงงานต่างด้าวจากบรษิทัประกนัภยัเอกชน และน�ามาแสดงเพือ่รบัใบอนญุาต

ท�างานในแต่ละปี อย่างไรกต็าม ส�านกังานประกนัสงัคมเป็นผูว้นิจิฉยัค่าทดแทน โดยการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้กบั

บรษิทัประกนัภยัเป็นผูจ่้ายค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผูม้สีทิธ ิโครงการดงักล่าวได้รบัการยอมรบัมากกว่าทีจ่ะให้แรงงาน

ข้ามชาติเข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทน ด้วยเหตุผลที่ให้ไว้ในมติคณะรัฐมนตรีว่า “การน�าแรงงานต่างด้าวเข้าระบบ

กองทุนเงินทดแทนโดยจ่ายเงินสมทบเท่าอัตราคนไทย น่าจะเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของกองทุนเงินทดแทน” 

(ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554)

ต่อมาวันที่ 29 มิถุนายน 2554 กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ “แนวทางจัดระบบการดูแลและคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงทีไ่ด้รบัการผ่อนผนัให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวและได้รบัอนญุาตท�างาน” 

เพื่อบังคับให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 และประกาศให้นายจ้างของแรงงาน 

ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น 

การชั่วคราวและได้รับอนุญาตท�างานนั้น ต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะต่ออายุใบอนุญาตท�างาน

1. จัดท�าประกันภัยเพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการท�างาน

2. ประกันภัยดังกล่าวจะต้องคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานเดียวกับที่คนไทยได้รับภายใต้พระราชบัญญัติ

เงินทดแทน

3. เมื่อมีการจัดท�าประกันภัยแล้ว นายจ้างจะต้องแจ้งต่อกรมการจัดหางานก่อนที่จะขอต่ออายุใบอนุญาต

ท�างานของแรงงาน
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4. หากนายจ้างไม่จัดหาท�าประกันภัยให้แก่แรงงาน นายจ้างจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินทดแทนทั้งหมด 

ให้แก่แรงงานและครอบครวั หากแรงงานประสบอบุตัเิหตหุรอืเจบ็ป่วยจากการท�างาน ตามทีไ่ด้ก�าหนด

ในหนังสือสั่งการของส�านักงานประกันสังคม

นอกจากนี ้ยงัปรากฏประกาศกระทรวงแรงงานอกีหนึง่ฉบบัทีอ่อกมาในวนัเดยีวกนัเรือ่ง “การก�าหนดเงือ่นไข

การรับประกันภัย เพื่อให้บริษัทที่รับประกันภัยจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตท�างาน” ซึ่งได้ก�าหนดกลไกและจ�านวน

เงนิทดแทนตามทีก่องทนุฯ จะต้องจ่ายในมาตรฐานเดยีวกบัคนไทย อย่างไรกต็าม การก�าหนดเกณฑ์ดงักล่าวส�านกังาน

ประกันสังคมจะเป็นผู้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่ายเงินทดแทน แต่จนกระทั่งต้น พ.ศ. 2555 มีรายงานว่า 

แรงงานเพียง 3,000 กว่าคนเท่านั้นที่ได้รับการจัดท�าประกันภัย เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ก�าหนดข้อบังคับให้

นายจ้างต้องท�าประกันภัยให้แก่แรงงาน (Little Accident Cover for Migrant Labour, 9 January 2012)

หากมองย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ส�านักงานประกันสังคมได้ออกประกาศเรื่อง 

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว กัมพูชา และพม่า ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (น่าจะหมายรวมถึงแรงงาน

ที่ถูกน�าเข้าอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ด้วย) โดยให้นายจ้างขึ้นทะเบียนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 และเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อ 

การขึ้นทะเบียนคือ ใบอนุญาตท�างานและหนังสือเดินทาง (หรือเอกสารแสดงตัวแทนหนังสือเดินทาง) และเมื่อ 

เปรียบเทียบกับแรงงานไทย ประกาศดังกล่าวกลับยกเว้นการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้างของกิจการ

เพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ประกาศยังมิได้ขยายความไปถึงประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับ 

การกองทุนเงินทดแทนและระบบประกันสังคม อีกทั้งมิได้กล่าวถึงการบริหารจัดการอุปสรรคอันจะเกิดจากเอกสาร

และการจ่ายผลประโยชน์ภายหลังที่แรงงานกลับประเทศต้นทางของตน

3. ข้อสังเกตเชิงนโยบายและการจัดการของรัฐไทยต่อแรงงานข้ามชาติ

ภาพสะท้อนของนโยบายการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติจากการท�างานดังที่กล่าวมา

ข้างต้นน่าจะเป็นผลมาจากนโยบายการบรหิารจดัการการอพยพย้ายถิน่ของประเทศไทยทีไ่ม่ต่อเนือ่งและไม่ครอบคลมุ

มิติอื่นๆ นอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

3.1 นโยบายด้านการอพยพย้ายถิ่นของประเทศไทย

กว่า 20 ปีแล้วที่ประเทศไทยไม่เคยพัฒนานโยบายการย้ายถิ่นแบบองค์รวมระยะยาว ที่ครอบคลุมทั้งมิติทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชน แต่กลับถือความส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการ

แรงงานข้ามชาติ ส�าคัญยิ่งกว่าความมั่นคงของมนุษย์และหลักนิติธรรม (Hall, 2011; Huguet, 2008:8) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการย้ายถิ่นในระยะยาวที่จะรับมือ

กับปัญหาความต้องการแรงงานอย่างต่อเนื่อง (Rukumnuaykit, 2009:12) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–2559) ก็ยังมีความคลุมเครือในประเด็นดังกล่าว แม้รัฐบาลจะตระหนักแล้วว่า 

ความต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมิใช่สถานการณ์ชั่วคราว
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ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533–2542) ประเทศไทยเริ่มยอมรับการปรากฏตัวของแรงงานอพยพ 

ย้ายถิน่ทกัษะฝีมอืต�า่จากประเทศเพือ่นบ้าน คอื กมัพชูา ลาว และพม่า เข้ามาอยูใ่นประเทศ อย่างไรกต็าม แม้ในช่วง

ที่การพัฒนาเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตสูง และขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือต�า่จ�านวนมาก กฎหมายการจ้างงาน 

กย็งัคงเข้มงวดและไม่อนญุาตให้มกีารน�าเข้าแรงงานเหล่านีอ้ยูด่ ีด้วยเหตนุี ้เครอืข่ายลกัลอบน�าเข้าแรงงานจงึเตบิโต

ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนการน�าเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย และเพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการแรงงานทักษะฝีมือต�่าของตลาดแรงงานไทยเสียเอง 

เพียงไม่กี่ปี ความตึงเครียดอันเกิดจากประเด็นความมั่นคงของชาติ ความจ�าเป็นในเชิงเศรษฐกิจ และ 

ความต้องการแรงงานของกลุ่มนายจ้าง ท�าให้เกิดการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติแบบ 

“กึง่ถกูกฎหมาย” ผ่านมตคิณะรฐัมนตรทีีอ่นญุาตให้ “แรงงานทีผ่ดิกฎหมาย” มาขึน้ทะเบยีนให้ถกูต้องตามกฎหมาย

เพือ่ทีจ่ะสามารถท�างานในประเทศไทยได้ 1–2 ปี ในฐานะ “กรรมกร” หรอื “คนรบัใช้ในบ้าน” แม้มกีารขึน้ทะเบยีน

แรงงานแล้วกต็าม แต่แรงงานเหล่านีก้ย็งัคงมสีถานะ “เข้าเมอืงผดิกฎหมายและรอการส่งกลบั” อยูเ่ช่นเดมิ เนือ่งจาก

ประเดน็ของการเข้าเมอืงในลกัษณะทีไ่ม่ปกต ิเสรภีาพในการเคลือ่นไหวจงึถกูจ�ากดัอย่างมากมาย รวมถงึการถกูปฏเิสธ 

ในการได้รับการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานด้วย (Hall, 2011)

รูปที่ 1 การประมาณตัวเลขแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2554
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ที่มา: Archavanitkul, 2009. และ International Organization for Migration, 2011. 

ใน พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2554 รัฐบาลประกาศให้มีจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ  

และเปิดโอกาสให้แรงงานทีไ่ร้เอกสารพสิจูน์ตนสามารถเข้าสูก่ารขึน้ทะเบยีนได้ (Archavanitkul, 2009; Hall, 2011) 

แรงงาน 1,011,443 คน ได้รับการจดทะเบียนระหว่าง 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2554 (IOM, 2011)  

(รปูที ่1) ภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากทีม่กีารขึน้ทะเบยีนแรงงาน ตวัเลขของแรงงานทีม่าต่ออายใุบอนญุาตท�างาน

จะมจี�านวนลดลงเสมอ และแรงงานจ�านวนมากมกัจะเปลีย่นงานและเปลีย่นนายจ้าง ส่งผลให้พวกเขากลบัเข้าสูส่ภาวะ

ผิดกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่แรงงานรวมถึงนายจ้างส่วนหนึ่งมักจะปฏิเสธการขึ้นทะเบียนแรงงาน หรือต่ออายุ 

ใบอนุญาตท�างาน เนื่องจากกระบวนการจดทะเบียนแรงงานมีความยุ่งยาก สับสน และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง  

โดยที่แรงงานอีกจ�านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนได้ เนื่องจากเพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทย 

(Chantavanich et al., 2007; สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552)
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การทีแ่รงงานขึน้ทะเบยีนไม่สามารถเข้าถงึสทิธแิรงงานได้จรงิในทางปฏบิตั ิรวมถงึปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมาย

ต่อแรงงานทีไ่ม่จดทะเบยีนและนายจ้าง และการละเมดิสทิธแิรงงานโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัเสยีเอง สิง่เหล่านีล้้วนท�าให้ระบบ

การจัดการแรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นมีความอ่อนแอลง (Hall, 2011:18)

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ขณะที่กระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นทักษะฝีมือต�่าที่เกิดขึ้น 

อย่างต่อเนือ่งเป็นระยะๆ การเจรจาระหว่างประเทศไทย กมัพชูา และพม่า เกีย่วกบัการร่วมมอืเพือ่ท�าให้แรงงานจาก

ประเทศเหล่านี้มีสถานะที่ถูกกฎหมายก็เริ่มต้นขึ้น การเจรจาดังกล่าวน�าไปสู่การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมอืในการจ้างงานกบัประเทศกมัพชูา ลาว และพม่า ในช่วง พ.ศ. 2545–2546 (Rukumnuaykit, 2009:10)

แนวทางสองประการทีท่�าให้แรงงานทีย้่ายถิน่ในลกัษณะไม่ปกตเิหล่านีม้สีถานะทีถ่กูต้องตามกฎหมาย คอืการพสิจูน์

สญัชาตขิองแรงงานจดทะเบยีนทีอ่ยูใ่นประเทศไทย เพือ่ให้ตวัแรงงานได้รบัสถานะทีถ่กูกฎหมาย และมเีอกสารพสิจูน์

ตนอย่างเป็นทางการที่ออกโดยประเทศต้นทาง5 และการน�าเข้าแรงงานที่มีสถานะที่ถูกกฎหมายจากประเทศ 

เพือ่นบ้านโดยตรง การจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวย้ายถิน่ทีไ่ด้พ�านกัอยูใ่นประเทศไทยแล้วจะด�าเนนิการต่อในอนาคต

ก็ต่อเมื่อสองวิธีการข้างต้นไม่บรรลุผล 

นอกจากนี้ การจับกุมและการส่งกลับแรงงานข้ามชาติที่ไร้เอกสารพิสูจน์ตนก็ยังคงด�าเนินต่อไปอย่างเข้มงวด

ในเวลาเดยีวกนั (Hall, 2011) ตวัเลขล่าสดุเมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2554 จากส�านกับรหิารแรงงานต่างด้าว กรมการ

จัดหางาน กระทรวงมหาดไทย ระบุว่ามีแรงงานข้ามชาติจ�านวน 631,7736 คน จากแรงงานที่ขึ้นทะเบียนจ�านวน 

1,011,443 คน ทีผ่่านการพสิจูน์สญัชาตกิบัประเทศต้นทางแล้ว รวมกบัแรงงานน�าเข้าอย่างถกูกฎหมายผ่านช่องทาง

ของ MOU อกีจ�านวน 101,0947 คน หมายความว่า โดยสรปุแล้วมแีรงงานจ�านวน 379,670 คน (หรอืประมาณ 34% 

ของแรงงานจดทะเบยีนทัง้หมดในประเทศไทย) ทีย่งัคงมสีถานะเป็นแรงงานทีจ่ดทะเบยีนแต่ยงัมสีถานะทางกฎหมาย

ที่ไม่ปกติ (IOM, 2012) (ดูรูปที่ 2)

5 ในส่วนหนึ่งของกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประเทศต้นทางเพื่อพิสูจน์ตนและ
รับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือส�าคัญประจ�าตัว หลังจากนั้น แรงงานก็จะต้องขอวีซ่าเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 2 
ปีในเบื้องต้น (วีซ่าดังกล่าวสามารถขยายต่อไปได้อีก 2 ปี หลังจากนั้นแรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นระยะเวลา 3 ปี) และ
เปลีย่นสถานะเป็นคนเข้าเมอืงถกูกฎหมาย และเมือ่แรงงานผ่านกระบวนการพสิจูน์สญัชาตแิล้ว แรงงานจะมสีทิธต่ิางๆ เพิม่ขึน้ อาท ิประกนั
สังคม เงินทดแทนเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และเสรีภาพในการเดินทางทั่วประเทศไทย และ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทางด้วย
6 565,669 คน จากประเทศพม่า 34,999 คน จากประเทศลาว และ 31,105 คน จากประเทศกัมพูชา (IOM, 2012) 
7 69,829 คน จากประเทศกัมพูชา 23,985 คน จากประเทศลาว และ 7,280 คน จากประเทศพม่า (IOM, 2012) จากงานวิจัยเสนอว่า
แรงงานจากกัมพูชาและลาวจ�านวนมากที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายมาก่อนมักจะกลับสู่สถานะผิดกฎหมายอีกครั้ง เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ยุ่งยากเพื่อท�างานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เงื่อนไขดังกล่าวหมายรวมถึงการเปลี่ยนนายจ้าง การขาดความรู้เกี่ยว
กับหน้าที่ตามกฎหมาย และการเข้ามายุ่งเกี่ยวในกระบวนการของนายหน้าผิดกฎหมาย (Vasuprasat, 2008)
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รูปที่ 2 จ�านวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รับใบอนุญาตท�างานจ�าแนกตามสถานะที่ขึ้นทะเบียน 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554)
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กระบวนการท�าให้แรงงานข้ามชาติมีสถานะที่ถูกกฎหมายได้เพิ่มทั้งความมั่นใจ และท�าให้แรงงานสามารถ 

เข้าถงึสทิธต่ิางๆ ได้มากขึน้ เมือ่สถานะทางกฎหมายพฒันาขึน้ แรงงานข้ามชาตทิีถ่กูกฎหมายอย่างสมบรูณ์จะมสีทิธิ

เข้าถึงประกันสังคม การชดเชยเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน และสามารถขอใบอนุญาตในการขับขี่ได้ และ

สามารถเดินทางได้อย่างอิสระทั่วประเทศไทย รวมถึงการเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางอย่างถูกกฎหมายด้วย 

นอกจากนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศพม่า ได้พยายาม

ท�าให้กระบวนการท�าให้แรงงานข้ามชาตมิสีถานะทีถ่กูกฎหมายมปีระสทิธภิาพมากขึน้เรือ่ยๆ (Hall, 2011) แต่ยงัคง

มคีวามท้าทายหลายด้านทีเ่กดิขึน้ภายใต้กระบวนการท�าให้แรงงานข้ามชาตมิสีถานะทีถ่กูกฎหมาย ดงันี ้(Hall, 2011; 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552: 64-70)

(1)  ความซบัซ้อนของกระบวนการพสิจูน์สญัชาตแิละกระบวนการน�าเข้าแรงงาน ตลอดจนการไม่มจีดุบรกิาร

การพิสูจน์สัญชาติแบบเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว 

(2)  ขาดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการ และสิทธิที่แรงงานจะได้หลังจากกลายเป็น

แรงงานที่ถูกกฎหมาย

(3)  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่ถูกเรียกในราคาสูงจากนายหน้าผิดกฎหมาย

(4)  ขาดการเชื่อมต่อของกระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับกระบวนการทางทะเบียนราษฎรในประเทศต้นทาง 

(5)  การขาดการคุ้มครองสิทธิที่แท้จริงหลังกระบวนการ 
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ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 รฐับาลได้ยนืยนัว่าจะไม่มกีารขึน้ทะเบยีนแรงงานข้ามชาตทิีไ่ร้เอกสารพสิจูน์ในประเทศไทย

ในอนาคตอีก แรงงานเหล่านี้ควรจะกลับประเทศต้นทาง หากไม่เป็นโดยความสมัครใจก็จะต้องถูกส่งกลับในที่สุด  

และหากมคีวามประสงค์จะเข้ามาท�างานในประเทศไทย แรงงานกจ็ะต้องถกูน�าเข้ามาอย่างถกูกฎหมายตามช่องทาง

ตามบันทึกข้อตกลงของรัฐบาลสองประเทศเท่านั้น (Archavanitkul & Hall, 2011) 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้รณรงค์เพื่อเรียกร้องให้มีการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวย้ายถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ขณะที่นายจ้างก็เรียกร้องให้มีการจดทะเบียนแรงงานครั้งใหม่เช่นกันเพื่อบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนแรงงานทกัษะต�า่ทีม่มีาโดยตลอด ดงันัน้ เมือ่วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2554 คณะรฐัมนตรจีงึมมีตอินมุตัิ

ให้มกีารเปิดลงทะเบยีนแก่แรงงานอกีครัง้ และยอมให้แรงงานเหล่านีเ้ข้าสูก่ระบวนการพสิจูน์สญัชาตด้ิวย การเปลีย่น

ในเชิงนโยบายครั้งนี้สร้างความยินดีให้แก่นายจ้าง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน และตัวแรงงานเอง แม้นโยบาย

ในการบริหารจัดการการอพยพย้ายถิ่นของไทยจะยังคงเป็นนโยบายระยะสั้นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ก็ตาม  

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลไทยก็ประกาศยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่มีการเปิดการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีก 

ในอนาคต

มาตรการอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการกับปัญหาการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวมีความจ�าเป็น

อย่างมาก เห็นได้จากการที่รัฐบาลให้ค�ามั่นต่อการสร้างมาตรการที่ชัดเจนในการท�าให้แรงงานข้ามชาติมีสถานะ 

ถูกกฎหมาย รวมถึงการเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2554 ท�าให้มีแรงงานข้ามชาติสามารถ

เข้าสู่การมีเอกสารพิสูจน์ตนได้เกือบ 2 ล้านคน อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

3.2 การให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

(1)  มำตรฐำนระหว่ำงประเทศเพื่อกำรคุ้มครองทำงสังคมแก่แรงงำนข้ำมชำติ อนุสัญญาว่าด้วย 

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (การชดเชยในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ) ค.ศ.1925 (Equality of Treatment (Accident 

Compensation) Convention (in 1925) or ILO C-19 ซึ่งรัฐบาลของทั้งประเทศไทยและประเทศพม่าต่างก็ได้ 

ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญา ILO C-19 ในข้อ 1 แห่งอนุสัญญาดังกล่าวระบุว่า 

1.  แต่ละสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศทีไ่ด้ลงนามเปน็ภาคแีห่งอนสุัญญาฉบบันี ้ต้องปฏิบตัิ

ต่อคนชาติของรัฐภาคีอื่นรวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน 

เทียบเท่าการปฏิบัติต่อคนชาติของรัฐตนในประเด็นการจ่ายเงินทดแทนให้แก่คนท�างาน 

2.  แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามควรจะได้รับหลักประกันส�าหรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันดังกล่าวโดย

ปราศจากเงื่อนไข ดังเช่นผู้ที่พ�านักอยู่ในรัฐนั้นๆ ได้รับ8

เมื่อ พ.ศ. 2528 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติที่ 40/144 เห็นชอบปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ของบุคคลซึ่งมิใช่คนชาติของประเทศที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ (Declaration on the Human Rights of Individuals 

who are not Nationals of the Country in Which They Live) บทบัญญัติข้อ 8 (C) ระบุไว้ว่า “แรงงานต่างด้าว

8 อย่างไรก็ตาม ขอบเขตที่เกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่แรงงานข้ามชาตินั้นจะครอบคลุม
ไปถึงแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติหรือไม่ ยังเป็นข้อโต้เถียงจนกระทั่งปัจจุบัน (Kapuy, 2009; Schoukens and Pieters, 
2004; Schoukens, 2004). 

การเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ: ภาพสะท้อนความอยุติธรรมต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 279



ทุกคนควรที่จะสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้ได้อย่างเต็มที่... (c) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสาธารณสุข สิทธิในการ

ได้รับการรักษาพยาบาล สิทธิในหลักประกันสังคม และสิทธิในสวัสดิการทางสังคม...อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็จะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมจ่าย ซึ่งรัฐไม่ควรแบกรับภาระที่เกินความจ�าเป็น” 

(General Assembly, 1985) 

นอกจากนี ้ในข้อ 27, 28, 43 และ 45 แห่งอนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานข้ามชาตแิละสมาชกิ

ในครอบครัว (International Convention on the Rights of Migrant Workers and their Families) ยังได้วาง

ภารกิจให้แก่รัฐภาคีว่า แรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวทุกคนควรได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเต็มที่ 

ไม่ต่างจากคนชาติของรัฐนั้นๆ และหากความคุ้มครองดังกล่าวยังไม่สามารถเป็นจริงได้ แรงงานข้ามชาติและสมาชิก

ในครอบครัวก็ควรที่จะได้หลักประกันว่าสวัสดิการที่เท่าเทียมกันจะถูกชดเชยภายใต้มาตรการอื่นๆ (General  

Assembly, 1990) 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศเองก็มีมาตรฐานมากมายเพื่อการคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานข้ามชาติ

เหล่านี้ (ILO, 2011:5) เครื่องมือก�าหนดมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทความนี้มากที่สุด คือ 

อนสุญัญาว่าด้วยการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั (การชดเชยในกรณทีีป่ระสบอบุตัเิหต)ุ พ.ศ. 2468 (Equality of Treatment  

(Accident Compensation) Convention (in 1925) or ILO C-19) ซึ่งรัฐบาลทั้งไทยและพม่าต่างลงนามเป็นภาคี

ในอนุสัญญา ILO C-19 ดังที่เน้นย�้าในข้างต้น

แม้จะมีมาตรฐานระหว่างประเทศที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ในความเป็นจริงแรงงานข้ามชาติทั่วโลก โดยเฉพาะ

แรงงานข้ามชาตทิีย้่ายถิน่ในลกัษณะไม่ปกต ิ(irregular migrant workers) กย็งัคงประสบปัญหาต่อเนือ่งในการเข้าถงึ 

การคุ้มครองทางสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานข้ามชาติที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน  

ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัช่วงเวลาของการอพยพย้ายถิน่ แรงงานเหล่านีม้กัจะถกูปฏเิสธสทิธใินการเข้าถงึการคุม้ครอง

ทางสังคม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในประเทศต้นทางและประเทศผู้รับแรงงาน หรือไม่ก็มักจะถูกจ้างงาน 

ในภาคธุรกิจนอกระบบหรือในภาคส่วนอื่นๆ ที่ท�าให้ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองดังกล่าว นอกจากนั้น ยังพบว่า 

มช่ีองว่างขนาดใหญ่ระหว่างการมสีทิธใินการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงาน และการเข้าถงึสทิธทิีจ่ะได้รบัผลตอบแทน

หรือการชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน สถานการณ์ทั่วโลกยังพบว่าการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกว่าด้วยการคุ้มครอง

ทางสงัคมยงัคงขาดประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคธรุกจิทีย่งัต้องจ้างแรงงานข้ามชาต ิ(Cholewinski, 2005; 

Cuddy et. al., 2006; ISSA, 2011; Kulke, 2006)

ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางมักจะจ�ากัดความคุ้มครองทางสังคมต่อแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากไม่มี

มาตรการเฉพาะในการอ�านวยความสะดวกให้แรงงานสามารถเข้าถงึผลตอบแทนหรอืการชดเชย เมือ่ต้องอพยพย้าย

ถิน่ไปสูอ่กีประเทศหนึง่ หรอืหากต้องเดนิทางกลบัประเทศแม่กต็าม เนือ่งจากการคุม้ครองทางสงัคมเป็นกระบวนการ

ที่เกิดขึ้นในระยะยาว หมายถึงการชดเชยเมื่อพิการหรือได้รับโรคติดต่อ รวมทั้งการได้รับบ�านาญ ประเทศที่รับรอง

สทิธเิหล่านีอ้าจไม่ใช่ประเทศบ้านเกดิของแรงงานกเ็ป็นได้ และแรงงานข้ามชาตเิองกม็กัจะอพยพเคลือ่นย้ายอยูเ่สมอ 

จึงเข้าสู่ระบบประกันสังคมที่มีแตกต่างไปในแต่ละประเทศ ดังนั้น การก้าวข้ามอุปสรรคจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็น

เรือ่งยาก หากหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่ห้ความคุม้ครองทางสงัคมในรฐัมคีวามอ่อนแอและไม่มเีจตจ�านงทางการเมอืงทีจ่ะ

ผลักดันเรื่องดังกล่าว (ILO, 2011; Tamagno, 2008)
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ยิ่งไปกว่านั้น ในสถานการณ์จริงปรากฏว่า บางประเทศมีกฎหมายกีดกันแรงงานข้ามชาติในการเข้าถึง 

การคุ้มครองทางสังคม โดยอ้างข้อจ�ากัดของแรงงานหลายประการ ได้แก่ การเป็นคนต่างชาติ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ

ภูมิล�าเนาที่จะได้รับความคุ้มครองในประเทศแม่หรือประเทศที่รับแรงงาน ข้อก�าหนดเกี่ยวกับเอกสาร ข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการเข้าเมือง อาทิ ระยะเวลาของการได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่หลังจากที่ว่างงานหรือเจ็บป่วย บทบัญญัติ 

ซึ่งก�าหนดถึงการจ่ายเงินสมทบในโครงการต่างๆ เพื่อชดเชยในช่วงเวลาที่แรงงานไม่สามารถท�างานในประเทศนั้นๆ 

ได้ตามที่ก�าหนด และความเหมาะสมของแต่ละภาคการท�างาน แม้เงื่อนไขนี้จะใช้ทั้งกับคนชาติและคนต่างชาติ  

แต่แรงงานข้ามชาติมักจะประสบปัญหามากกว่าเสมอ ขณะที่ในบางประเทศ แรงงานข้ามชาติสามารถใช้สิทธิได้รับ

ความคุม้ครองทางสงัคมได้ตามกฎหมาย แต่การเข้าถงึสทิธดิงักล่าวในทางปฏบิตัมิกัจะถกูจ�ากดัเช่นกนั เช่น การระบุ

เงื่อนไขเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ยื่นเพื่อขอใช้สิทธิว่าต้องถูกรับรองอย่างเป็นทางการ การก�าหนดวิธีการในการโอนเงิน 

อุปสรรคทางภาษา วิธีการจ่ายเงินข้ามประเทศ อุปสรรคที่เกิดจากการก�าหนดเอกสารที่ต้องใช้เมื่อต้องมอบผล

ประโยชน์ให้แก่ญาติหรือคู่สมรสในกรณีที่แรงงานได้เสียชีวิตลง (ILO, 2011; Kulke, 2006: 2; Tamagno, 2008:1)

ความตกลงระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง หรือความตกลงที่กว้างกว่านั้นในระดับพหุภาคี 

สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่อการคุม้ครองทางสงัคมแก่แรงงานข้ามชาตไิด้ ดงัทีถ่กูเน้นในข้อเสนอแนะขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 167 ว่าด้วย “บทบัญญัติต้นแบบส�าหรับการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประกันสังคม (Model 

Provisions for the Maintenance of Social Security Rights)” (ILO, 1983) วัตถุประสงค์ของความตกลงด้าน

การประกันสังคมของแรงงาน หมายรวมถึง (Franssen, 2006: 7; ILO, 2011: 19; Tamagno, 2008:9)

·	 การปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั หลกัการนีจ้ะช่วยเอาชนะข้อจ�ากดัด้านสญัชาตใินการรบัรองการใช้ประโยชน์

จากความคุ้มครองทางสังคมต่อตัวแรงงานและครอบครัว

·	 บทบัญญัติว่าด้วยผลประโยชน์ในต่างประเทศ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองทางสังคมอาจมี

ข้อห้ามการจ่ายผลประโยชน์ในต่างประเทศ หรือก�าหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน หรือ

ก�าหนดภมูลิ�าเนาภายในประเทศ ดงันัน้ บทบญัญตันิีจ้ะก�าหนดให้รฐัจ่ายผลประโยชน์ของแรงงานไปยงั

ประเทศแม่หรือประเทศที่สามได้

·	 การพจิารณาก�าหนดกฎหมายทีน่�ามาใช้ เป็นการเลอืกใช้ระบบกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองทางสงัคม

แก่แรงงาน เพือ่หลกีเลีย่งการจ่ายเงนิซ�้าซ้อนในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งแรงงานที่มีกิจการเป็นของตัวเองและแรงงานประมง

·	 การรวมระยะเวลาที่ต่อเนื่อง เป็นการช่วยให้แรงงานเข้าถึงคุณสมบัติด้านระยะเวลาที่ก�าหนดส�าหรับ

การได้รบัการคุม้ครองทางสงัคม ซึง่รวมถงึระยะเวลาการจ้างงาน และ/หรอืความจ�าเป็นของการเข้าร่วม

โครงการเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะได้รบัสทิธดิงักล่าว (อาท ิการได้รบับ�านาญเมือ่เกษยีณอาย)ุ การรวมระยะเวลา

พ�านักของแรงงานในแต่ละประเทศภาคีอย่างต่อเนื่องจะเป็นการช่วยให้แรงงานสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของคุณสมบัติด้านระยะเวลาได้

·	 ความช่วยเหลอืด้านการบรหิารจดัการ ด้วยการท�าให้กระบวนการเรยีกรบัเอกสารหรอืพยานทีถ่กูเสนอ

ในหลายประเทศง่ายขึ้น และท�าให้ขั้นตอนในการรับรองเอกสารต่างๆ เป็นระบบเดียวกัน
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นอกจากนี ้นวตักรรมใหม่ๆ ในทางส่งเสรมิให้เกดิการคุม้ครองทางสงัคมต่อตวัแรงงาน ยงัรวมไปถงึการก�าหนด

ให้บริษัทจัดหาแรงงานจ่ายเงินสมทบให้แก่แรงงานในต่างประเทศ หรือการจ่ายเงินสมทบโดยสมัครใจในโครงการ

ระดับชาติส�าหรับคนชาติที่เดินทางไปต่างประเทศ หรือการจัดให้มีการประกันแบบกลุ่มส�าหรับแรงงานที่ท�างาน 

ในต่างประเทศ หรือการจ่ายเงินสมทบย้อนหลังให้แก่คนชาติที่กลับมาจากการท�างานในต่างประเทศ หรือการจัดตั้ง

กองทนุส�าหรบัแรงงานในต่างประเทศ หรอืการงดเว้นระยะเวลาส�าหรบัการจ่ายเงนิสมทบ หรอืการให้เรยีกคนืค่าใช้จ่าย 

ในการรกัษาพยาบาล หรอืการใช้เทคโนโลยใีหม่ในการส่งคนืเงนิสมทบ และการก�าหนดผลประโยชน์ส�าหรบัครอบครวั

ของแรงงานต่างด้าว (Domingo, 2008; Hirose, 2007; Holzmann et al., 2005; ISSA, 2011:3; Kulke, 2006:7; 

Rosario, 2008)

(2)  ควำมยุติธรรมภำยใต้กฎหมำยเพื่อคุ้มครองแรงงำนข้ำมชำติของประเทศไทย ในประเทศไทย  

ปรากฏบทบัญญัติว่าด้วย “แนวนโยบายด้านกฎหมายและความยุติธรรม” ตามมาตรา 81 ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ก�าหนด “หน้าที”่ ของรฐัทีจ่ะต้องด�าเนนิการตามกฎหมายหรอืทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย

เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 

·	 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง

·	 คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลให้พ้นจากการล่วงละเมดิ และต้องอ�านวยความยตุธิรรมแก่ประชาชน

อย่างเท่าเทียมกัน

·	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู ้ที่ได้รับ 

ผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย

·	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

·	 สนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อกล่าวถึง “ความยุติธรรม” ของแต่ละสังคม สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือ “กฎหมายแห่งรัฐ” 

เนื่องจากกฎหมายเป็น “เครื่องมือ” อย่างหนึ่งที่จะก�าหนดทั้ง “เนื้อหาอันว่าด้วยความยุติธรรม” และ “วิธีการ 

ในการสร้างหรือรักษาความยุติธรรม” ในสังคม แม้ว่าหลายต่อหลายครั้ง เราทราบดีว่าสิ่งที่กฎหมายก�าหนดอาจจะ

ไม่ได้ถกูน�ามาบงัคบัใช้ในทางปฏบิตั ิและการมบีทบญัญตัดิงักล่าวกอ็าจจะไม่ท�าให้ความยตุธิรรมเกดิขึน้ได้จรงิในสงัคม

ดังนั้น รัฐย่อมมีหน้าที่ในการด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ

บทบัญญัติว่าด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ในมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

หลักการของความยุติธรรมมิเคยเลือกคุ้มครองเพียงบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น มิเคยก�าหนดสัญชาติหรือ

สถานะตามกฎหมายของบุคคลเป็นเงื่อนไขในการเลือกคุ้มครองหรือไม่คุ้มครอง หากเป็นเช่นนั้น ก็ถือว่า “ความ 

อยตุธิรรม” ได้เกดิขึน้แล้ว ดงันัน้ กฎหมายหรอืนโยบายของรฐัใดๆ ทีม่บีทบญัญตัขิดัต่อรฐัธรรมนญูซึง่กฎหมายสงูสดุ

ของประเทศจงึไม่อาจมผีลบงัคบัได้ ปัญหาของความไม่เป็นธรรมจงึอยูใ่นระดบัของกฎหมายและนโยบายทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะ หรอืมกัจะเป็นปัญหาทีค่วามไม่มปีระสทิธภิาพของกฎหมาย หรอืปัญหาของการบงัคบัใช้กฎหมาย หรอืปัญหา

ด้านทัศนคติที่บุคคลมีต่อคนที่แตกต่าง เช่น คนชายขอบ

เมื่อพิจารณาถึงประเด็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในศาลไทย พบว่าในช่วง พ.ศ. 2548–2552 ศาลไทยได้มี 

ค�าพิพากษาหลายครั้งเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนชายขอบที่มีปัญหาสถานะบุคคล ดังต่อไปนี้ (พันธุ์ทิพย์, 2552)

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย282



1.  คดซีึ่งอัยการจังหวดัระนองฟ้องนายประเสริฐ อนิทรจกัร ซึ่งเป็นคนไรร้ัฐหนภีัยความตายจากประเทศ

พม่า ต่อศาลจังหวัดระนอง เมื่อ พ.ศ. 25489 คดีนี้สุดท้ายศาลนี้กลับมีค�าพิพากษาในทิศทางที่จะไม่ส่งตัว 

นายประเสริฐ อินทรจักร ออกไปจากประเทศไทย เนื่องจากศาลฟังข้อเท็จจริงได้ว่า นายประเสริฐเป็นคนหนีภัย 

ความตายจากพม่าและเป็นคนเชื้อสายไทย แม้นายประเสริฐเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม 

หมายความถึงการให้ความคุ้มครองในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งจากภัยความตายที่หนีมานั่นเอง 

2.  คดีซึ่งสามีสัญชาติไทยของหญิงไร ้สัญชาติซึ่งเป็นอดีตคนหนีภัยความตายจากประเทศลาว  

ฟ้องนายอ�าเภอนาแห้วต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อ พ.ศ. 254910 คดีนี้นายอ�าเภอนาแห้วถูกฟ้องในศาลปกครอง

สูงสุด เพราะปฏิเสธที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยให้แก่ชายสัญชาติไทยและหญิงซึ่งเป็น “คนลาวอพยพ” 

โดยอ้างว่าไม่มีหนังสือรับรองความเป็นโสดหรือความไม่เป็นเครือญาติกันจากสถานทูตลาว ศาลเห็นว่าการรับรอง

ความเป็นโสดอาจท�าได้โดยการให้ผู้ใหญ่บ้านหรือก�านันท้องที่ที่หญิงลาวอพยพอาศัยอยู่ออกหนังสือรับรองให้  

การรับรองว่ามิใช่เครือญาติกันก็อาจพิสูจน์ได้โดยการตรวจหมู่เลือด ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างภาระ 

เกินจ�าเป็นให้ต้องไปร้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตลาว ค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในกรณีนี้จึงมี 

ผลเป็นการคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมายของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

3.  คดซีึง่ลกูจ้างเรอืประมงซึง่ส่วนหนึง่เป็นแรงงานเข้าเมอืงผดิกฎหมายฟ้องนายจ้าง ต่อศาลแรงงานกลาง

เมื่อ พ.ศ. 255111 คดีนี้ศาลแรงงานกลางพิพากษาเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2551 ให้นายศุภสิทธิ์ พงศ์สถาพร 

และพวกอีก 5 คน ซึ่งเป็นนายจ้าง รับผิดชอบต่อลูกเรือประมงประภาสนาวี 45 คน โดยจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายรวม 

ค่าชดเชยการเลิกจ้าง 3 เดือน และค่าเลิกจ้างโดยไม่บอกล่วงหน้าอีก 1 เดือน รวมจ�านวนเงินที่จ�าเลยต้องจ่ายทั้งสิ้น 

4 ล้านบาทเศษ การเยียวยาความเสียหายนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เห็นได้ว่าศาลไทยรับรอง

สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของแรงงานจากพม่าที่แม้ว่าจะเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือบางรายสวมชื่อ 

เป็นคนไทยโดยผิดกฎหมาย แต่สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชน จึงไม่สิ้นไป แม้ผู้ทรงสิทธิจะมีความผิดตามกฎหมาย

คนเข้าเมืองหรือตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แยกต่างหากออกไป 

ตัวอย่างของค�าพิพากษาทั้ง 3 คดีสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของฝ่ายตุลาการของประเทศไทยที่มีความเข้าใจ

ในปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสถานะบุคคลเป็นอย่างดี และมีเจตนาในการสร้างมาตรฐานของ

ความยุติธรรมต่อบุคคลทุกกลุ่มในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน แม้จะมีสถานะทางกฎหมายที่ต่างกันก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีอีกหลายสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนชายขอบที่มีปัญหาสถานะบุคคล โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะ 

ไม่ปกติ และยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทางจึงยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

ดังเช่น กรณีนางหนุ่มและนายแขกที่ยกมาตอนต้นบทความนี้

9 คดใีนศาลจงัหวดัระนอง (คดหีมายเลขด�าที ่1325/2546 และคดหีมายเลขแดงที ่3641/2548) เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2548 ระหว่าง
พนักงานอัยการจังหวัดระนอง โจทก์ ประเสริฐ อินทรจักร จ�าเลย เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
10 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ระหว่าง นายนิยม จันทะคุณ และพวก กับนายอ�าเภอนาแห้ว
11 ศาลสั่งนายจ้างจ่าย 4 ล. ให้ลูกเรือประมง เหตุเลิกจ้าง-ปล่อยตายกลางทะเล. (18 กันยายน 2551). มติชน. 

การเข้าไม่ถึงกองทุนเงินทดแทนอุบัติเหตุ: ภาพสะท้อนความอยุติธรรมต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 283



4. การรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่แรงงานข้ามชาติ 

ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำางาน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา การกีดกันแรงงานข้ามชาติไม่ให้สามารถเข้าสู่สิทธิในกองทุนเงินทดแทน 

เป็นประเด็นที่นักสิทธิมนุษยชนรวมถึงสหภาพแรงงานใช้ในการรณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิให้แก่แรงงานมาโดยตลอด 

การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ท�าทั้งในระบบกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศ การมีแถลงการณ์ต่อรัฐบาล และ 

การใช้กลไกขององค์การระหว่างประเทศ อาท ิILO และสหประชาชาต ิรวมทัง้การใช้สือ่มวลชนในการน�าเสนอข่าวสาร

ต่อสังคม และตัวอย่างที่ก�าลังจะกล่าวถึงต่อไปคือ กรณีศึกษาที่ส�าคัญที่ถูกน�ามาใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้ 

ในประเด็นการเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมให้แก่แรงงานที่ประสบอุบัติจากการท�างาน (HRDF, 2010)

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ผู้อ�านวยการส�านักงานแรงงานระหว่างประเทศประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้

มีหนังสือถึงกระทรวงแรงงานระบุว่า การปฏิเสธสิทธิของแรงงานจากประเทศพม่าในการเข้าสู่กองทุนเงินทดแทน

ถือว่าเป็นการผิดต่อบทบัญญัติของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 แต่เมื่อไม่ได้มีการตอบกลับของกระทรวงแรงงานใน

ประเด็นดังกล่าว นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จึงได้ยื่นความเห็น

แย้งรัฐบาลไทยเกี่ยวกับมาตรา 23 ว่าเป็นการละเมิด ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานและข้อเสนอแนะ

ในระหว่างการประชุมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 98 ณ กรุงเจนีวา กรณีที่ทาง สรส. ได้ยื่นข้อมูล

เพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 นั้น ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนในปี

เดียวกัน และต่อมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการฯ จึงท�าความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกร้อง 

ให้ประเทศไทยถอดถอนหนังสือเวียน รส.0711/ว.751 เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ และเป็น 

การละเมิดอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันอีกด้วย

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 สรส. ได้ยื่นความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับโครงการ

ประกันภัยส�าหรับแรงงานข้ามชาติว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานอีกเช่นกัน และเมื่อยังไม่ปรากฏความคืบหน้า 

สรส. จึงได้ยื่นค�าร้องอีกครั้งต่อ ILO ในเดือนมิถุนายน 2553 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติจัดท�าโครงการประกันภัย

ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ และเมื่อเดือนกันยายน 2554 ค�าร้องดังกล่าวได้รับการพิจารณา จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2555 ปรากฏรายงานของ ILO ให้ความเห็นว่า แม้ว่ารัฐบาลไทยจะพยายามแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนเงิน

ทดแทนของแรงงานข้ามชาติด้วยการจัดหาประกันภัยให้แก่แรงงานแทนนั้น ก็ไม่อาจรับรองสิทธิของแรงงานได้ 

เนื่องจากการซื้อประกันภัยให้แก่แรงงานดังกล่าวมิได้เป็นข้อก�าหนดตามกฎหมาย และเปิดให้เป็นดุลยพินิจของ

นายจ้างอยู่ดี นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังเสี่ยงต่อการปฏิบัติในสองมาตรฐานอีกด้วย

นอกจากจะมกีารรณรงค์เคลือ่นไหวผ่านกลไลของ ILO แล้ว ในเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2552 องค์กรเครอืข่ายภาค

ประชาสังคมและสหภาพแรงงานก็ยังได้ยื่นค�าร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก

รูปแบบ (CERD Committee) ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ ผู้รายงาน

พิเศษแห่งสหประชาชาติด้านรูปแบบของการเหยียดเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การรังเกียจคนต่างชาติ 

และการไม่ยอมรับความต่างในลักษณะอื่นๆ และผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ในประเทศพม่า โดยใช้พืน้ฐานการร้องทกุข์ทีว่่า การปฏเิสธมใิห้แรงงานเข้าสูก่องทนุเงนิทดแทนเป็นการเลอืกปฏบิตัิ

ในเชิงระบบ และยังละเมิดบทบัญญัติในอนุสัญญา CERD รวมไปถึงการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนอื่นด้วย 
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ส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านแรงงานข้ามชาติและ 

การเหยียดเชื้อชาติได้มีหนังสือถึงรัฐบาลไทยว่าได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เนื่องจาก

การออกหนงัสอืเวยีน รส.0711/ว.751 เป็นการละเมดิสทิธ ินอกจากนี ้ยงัปรากฏกรณขีองนายชาล ีดอียู ่ซึง่เป็นหนึง่

ในแรงงานข้ามชาตทิีป่ระสบอบุตัเิหตจุากการท�างาน เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 255412 คณะท�างานด้านการต่อต้าน

การควบคุมตัวโดยมิชอบและผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ 

การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม พร้อมกับผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านแรงงานข้ามชาติ จึงมีหนังสือถึง

รัฐบาลไทยในประเด็นคล้ายๆ กันอีกครั้งหนึ่ง องค์กร Human Rights Watch เองก็ได้หยิบยกประเด็นหนังสือเวียน 

รส.0711/ว.751 มากล่าวถงึในการประชมุคณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตเิมือ่เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2552 

(ในสมัยที่ 11) และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 (ในสมัยที่ 14) และการประชุมระหว่างรัฐบาลแต่ละประเทศ 

ระหว่างการทบทวนรายงานตรวจสอบสากลสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review - UPR) ของ

ประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

แรงงามข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะไม่ปกติ (irregular migrant workers)  

ในประเทศไทย คอืคนทีม่จีดุเกาะเกีย่วกบัประเทศต้นทางอย่างชดัเจน มกัจะอพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศไทยในลกัษณะ

ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมือง จึงท�าให้เป็นประสบปัญหาสถานะบุคคลในประเทศไทย บางคนอาจจะ

ได้รับการพัฒนาสถานะผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้วในภายหลัง แต่ก็ยังปรากฏความเสี่ยงในการกลับสู่วงจร

ของความผดิกฎหมายคนเข้าเมอืงอกีครัง้ และอาจท�าให้มปัีญหาสถานะบคุคลอกีในเวลาต่อมา ซึง่ปัญหาสถานะบคุคล

เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้พวกเขาตกเป็น “คนชายขอบ” ของสังคมไทยได้โดยง่าย

เมือ่วเิคราะห์จากสถานการณ์จรงิแล้ว แรงงานข้ามชาตทิีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรมทางสงัคมเมือ่ประสบอบุตัเิหตุ

จากการท�างานนั้น เป็นคนชายขอบที่ประสบความด้อยโอกาสในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง 

นางหนุ่มและนายแขกประสบ ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างชัดเจน เห็นได้จากการที่ทั้งคู่

ถูกกีดกันในการได้รับประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน รวมถึงเหตุผลของส�านักงานประกันสังคมที่ระบุในมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ว่าไม่ควรน�าแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบกองทุน “เนื่องจากจะท�าให้

มีปัญหาในแง่ของความมั่นคงของกองทุน และอาจจะต้องน�าเงินสมทบส่วนของคนไทยมาช่วยจ่าย จึงไม่เป็นธรรม” 

สะท้อนถงึแนวคดิในการมองแรงงานข้ามชาตเิป็นเพยีงแหล่งทรพัยากร หรอืเพยีงแค่แรงงานไร้ฝีมอืในระบบเศรษฐกจิ

เท่านั้น มิได้มองในมุมของการให้คุ้มครองทางสังคมแก่คนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และตระหนักถึงความส�าคัญของ

แรงงานกลุ่มนี้ที่มีส่วนอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

12 หลังจากที่เอกสารของนายชาลี ดีอยู่ สูญหายไปเมื่อครั้งเกิดอุบัติเหตุในที่ท�างาน นายชาลีจึงถูกล่ามโซ่ติดกับเตียงในโรงพยาบาล แม้ว่า
จะเป็นแรงงานที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมายและก�าลังบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุก็ตาม (Ashayagachat, 2011)
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นอกจากนี ้นางหนุม่และนายแขกกย็งัประสบความด้อยโอกาสทางกฎหมาย ซึง่น่าจะเป็น “ความด้อยโอกาส

จากความไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย” เสียมากกว่า ทั้งที่พันธกรณีของประเทศไทยบนเวทีแรงงาน

ระหว่างประเทศ ระบุไว้ดังนี้

(1) เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ พ.ศ. 2512 มาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2546 ซึ่งก�าหนดว่า “รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติในทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ และ 

จะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย โดยไม่จ�าแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือ 

ชาติก�าเนิด” ทั้งยังปรากฏตามข้อเสนอทั่วไปว่า “ประเทศภาคีสมาชิกอาจปฏิเสธไม่ให้บุคคลที่มิใช่

พลเมืองท�างานหากไม่มีใบอนุญาตท�างาน แต่หากมีการจ้างงานหรือใช้แรงงานแล้ว คนเหล่านี้จะต้อง 

ได้รับหลักประกันด้านสิทธิแรงงาน”

(2) ให้สตัยาบนัต่ออนสุญัญา ILO ฉบบัที ่19 ว่าด้วยการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัในค่าทดแทนกรณเีกดิอบุตัเิหตุ

ส�าหรับคนงานในชาติและคนงานต่างชาติ พ.ศ. 2468 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 

(3) ลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เรื่อง การปกป้องและ 

ส่งเสรมิสทิธขิองแรงงานข้ามชาต ิซึง่ก�าหนดว่า แต่ละประเทศต้อง “ใช้ความพยายามในอนัทีจ่ะปกป้อง

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิภาพ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ 

และส่งเสริมการคุ้มครองการจ้างแรงงาน การจ่ายค่าจ้าง และการมีสภาพการท�างานและสภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ยุติธรรมและเหมาะสม”

ดังนั้น พันธกรณีทั้ง 3 ฉบับต่างผูกพันประเทศไทยอย่างชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้เลย แต่ประเทศไทยก็ยัง 

ไม่สามารถน�าข้อตกลงมาปรับใช้เพื่อบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้ มุมมองของกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537  

แม้ไม่มเีกณฑ์ใดๆ ทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอแรงงานข้ามชาต ิหากแต่การบงัคบัใช้กฎหมายด้วยแนวปฏบิตัภิายใต้หนงัสอืเวยีน 

รส.0711/ว.751 เป็นการเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักการของกฎหมาย กล่าวคือ ก�าหนดเงื่อนไขที่เกินสมควรและ 

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคม

เพือ่แก้ปัญหาความอยตุธิรรมทางสงัคมต่อแก่แรงงานข้ามชาตทิีป่ระสบอบุตัเิหตจุากการท�างานในประเทศไทย 

และเพื่อท�าให้ความเป็นธรรมทางสังคมเกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นในลักษณะ 

ไม่ปกติ ซึ่งยังมีปัญหาสถานะบุคคลในประเทศไทยหรือเคยมีปัญหาดังกล่าวแต่ก็ยังปรากฏความเสี่ยงในการกลับสู่

วงจรของความผิดกฎหมายคนเข้าเมืองอีกครั้ง การด�าเนินงานควรแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้

·	 การด�าเนินการเพื่อเยียวยาปัญหาจากความอยุติธรรมทางสังคมในอดีต อาทิ การก�าหนดเกณฑ์ 

ในการเยยีวยาความเสยีหายทีเ่กดิขึน้แล้วต่อแรงงานข้ามชาต ิเช่น แรงงานข้ามชาตทิีพ่กิารจากการท�างานแต่ยงัท�างาน

อยู่ซึ่งควรได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น

·	 การด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมในปัจจุบัน อาทิ 

- การวางกรอบนโยบายในการบริหารจัดการการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยสร้างกลไก 

ที่ก�ากับดูแลการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งอาจมีสมาชิกที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย

- การให้สิทธิในการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ เพื่อด�าเนินกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม

- การให้สิทธิในการได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดหาล่าม เป็นต้น
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·	 การด�าเนินการเพื่อเตรียมการต่อปัญหาความอยุติธรรมทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- การมีนโยบายส�าหรับการจัดการปัญหาการอพยพย้ายถิ่นในระยะยาวและรอบด้าน

- การมีนโยบายส�าหรับกลุ่มพิเศษที่ต้องรับการคุ้มครองและดูแล เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการ 

ของรัฐเพิ่มมากขึ้น

- การให้การศึกษาเรื่องสิทธิของแรงงานกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

- การให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแก่แรงงานที่ไม่สามารถพูด อ่าน หรือเขียนภาษาไทยได้  

โดยให้มีการแปลเอกสารที่เป็นประโยชน์เป็นภาษาของแรงงาน

- การปรับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อแรงงานข้ามชาติให้เห็นคุณค่าทางเศรษฐกิจของแรงงาน 

มากขึ้น โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
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เรื่อง การให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�างาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 ด้วยส�านกังานประกนัสงัคมได้ก�าหนดแนวปฏบิตัใินการให้ความคุม้ครองแก่แรงงานต่างด้าวทีป่ระสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย
เนื่องจากการท�างาน เพื่อให้ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดและส�านักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

 1.  แรงงานต่างด้าวที่มาท�างานเป็นลูกจ้างในประเทศไทยมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
พ.ศ. 2537

 2.  กรณีที่แรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ต้องมีหลักฐานดังนี้

  2.1 มกีารจดทะเบยีนและมใีบอนญุาตให้ท�างาน (Work Permit) ทีท่างราชการออกให้มาประกอบกบัหนงัสอืเดนิทาง 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้ส�านักงานประกันสังคมจังหวัดเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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การศึกษาถ้วนหน้า:  

เด็กข้ามชาติ ในสวนยางพารามีโอกาสหรือไม่?

Education for All: Do Migrant Children in Rubber  

Plantation Have an Opportunity to Be Included?

มาลี สันภูวรรณ1์

Malee Sunpuwan

บทคัดย่อ

บทความใช้แนวคดิเรือ่งชายขอบทีว่่าด้วยความเป็นอืน่ เพือ่อธบิายปรากฏการณ์การเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาตภิายใต้นโยบาย
การศึกษาถ้วนหน้าของรัฐไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เด็กข้ามชาติ 
พร้อมทั้งผู้ปกครองที่อยู่ในสวนยางพาราจ�านวน 230 คน ซึ่งเป็นข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน และการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จ�านวน 7 องค์กร โดยแบ่งการเข้าถึงการศึกษาเป็น 4 ประเภท  
คือ เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาใดๆ เลย เข้าถึงระบบการศึกษาไทย เข้าถึงการศึกษาในระบบพม่า และเข้าถึงการศึกษานอกระบบ (ศูนย์ 
การเรียนรู้) ส่วนความเป็นอื่นนั้นวัดจากความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัย และความเป็นอื่นเชิงอัตวิสัย ซึ่งได้แก่ สถานที่เกิด สัญชาติ เชื้อชาติ  
สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และความสามารถในการพูดภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า  
ความเป็นชายขอบที่ว่าด้วยความเป็นอื่นนั้นประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การข้ามพรมแดนเพื่อมาเป็นอื่นในสังคมใหม่ การเป็นอื่น 
ในแผ่นดินเกิดสู่ความเป็นอื่นบนพื้นที่ใหม่ และการเกิดบนแผ่นดินอื่นด้วยความเป็นอื่น ซึ่งความเป็นอื่นเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการเข้าถึง 
การศึกษา โดยมีเพียงร้อยละ 13.5 เท่านั้นที่เข้าสู่การศึกษาในระบบในประเทศไทย ในขณะที่ร้อยละ 15.7 ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาใดๆ 
เลย ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยความเป็นอื่นนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�าให้เด็กข้ามชาติถูกเลือกปฏิบัติ ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษา 
ที่จัดให้โดยรัฐไทย 

ค�าส�าคัญ: เด็กต่างชาติ, การศึกษาถ้วนหน้า, ความเป็นชายขอบ, ความเป็นอื่น

1 อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล



Abstract

This paper aims to apply the concept of marginalisation or otherness to explain such a phenomena within 
the context of “Education for All” in Thailand. This study employs both quantitative and qualitative approaches. 
Face to face interviews were conducted with 230 migrant children and their guardians living in rubber plantations. 
Data at individual and household levels were collected. The in - depth - interviews of 7 key informants who work in 
jobs related to education were also undertaken. Measurement of access to education was divided into 4 categories, 
including: 1) no access to any educational system; 2) access to Thai formal education; 3) access to Myanmar formal 
education; and 4) access to non - formal education (migrant learning centers). Otherness is measured in terms of place 
of birth, nationality, ethnicity, registration status, duration of living in Thailand and ability to speak Thai. The research 
found three patterns of otherness including: 1) cross - border to be others in a new society; 2) others from their own 
hometown to be others in the new place; and 3) born in another place with otherness. These patterns of otherness 
are related to access to education. There were 13.5 percent of respondents entering Thai formal education while 
15.7 percent were not entering any educational system. There were also other factors related to access to education 
of migrant children, namely using Thai language, education of guardian, household economic status, importance of 
education and the practices of educational personnel. 

Keywords: migrant children, Education for All, marginalisation, otherness
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1. นำาเรื่อง

การข้ามพรมแดนเชิงภูมิศาสตร์และการข้ามเขตพลเมืองตนเองสู่ความเป็นพลเมืองอื่นนั้น แม้ว่าจะมีปัญหา

อุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความบีบคั้นทางเศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้แต่ละปียังมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศ

เพื่อนบ้านของไทยหาหนทางข้ามพรมแดนเพื่อเข้ามาหางานในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก และมีผู้ติดตามที่เป็น 

เด็กอีกจ�านวนหนึ่งที่เดินทางมากับแรงงานเหล่านั้น มีการคาดประมาณว่ามีเด็กข้ามชาติอายุต�่ากว่า 17 ปี ที่เป็น

แรงงานและผู้ติดตามอาศัยอยู่ในประเทศไทยจ�านวน 200,000 - 400,000 คน ขณะที่ในแต่ละปีมีเด็กซึ่งเป็นลูกของ

แรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยอีกจ�านวนหนึ่ง จากสถิติการคลอดในโรงพยาบาลในแต่ละปีพบว่า มีเด็ก 

ข้ามชาติประมาณ 2,000 คนที่คลอดในโรงพยาบาล แต่ยังมีเด็กข้ามชาติอีกจ�านวนหนึ่งที่คลอดที่บ้านหรือที่อื่นๆ  

ที่มิใช่โรงพยาบาล ซึ่งยังไม่ทราบตัวเลขแน่ชัด ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะทราบว่าจริงๆ แล้วจ�านวนเด็กข้ามชาติ 

มีเท่าไรในประเทศไทย (IOM, 2009; Jampaklay, 2011) 

แม้จ�านวนเด็กข้ามชาติในประเทศไทยจะยังไม่ชัดเจน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องค�านึงถึงคือการได้รับการศึกษาของ 

เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐไทยมีนโยบาย “การศึกษาถ้วนหน้า” มาตั้งแต่ปี 2548  

นั่นคือการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคนในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีสถานะการอยู่อาศัยหรือสถานะทางทะเบียนอย่างไร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม (กระทรวง

ศกึษาธกิาร, 2555) แต่ด้วย “ความเป็นอืน่” การเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาตจิงึมปัีญหาอกีมากมายหลายประการ 

ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านตัวเด็กและครอบครัว หรือว่าการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของภาครัฐ

หากพิจารณาปัจจัยที่ท�าให้เด็กข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้ ก็พบว่าทางด้านตัวเด็กนั้น 

มักจะมีปัญหาด้านภาษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากเด็กบางส่วนต้องท�างานให้กับครอบครัว และบางส่วนอยู่ 

ห่างไกลโรงเรยีนหรอืเดนิทางไปโรงเรยีนล�าบาก ด้วยข้อจ�ากดัเหล่านีท้�าให้เดก็ข้ามชาตส่ิวนหนึง่ไม่มโีอกาสเข้าถงึการ

ศกึษาใดๆ เลย และเดก็ส่วนหนึง่หาทางเลอืกในการศกึษาโดยการเข้าเรยีนในศนูย์การเรยีนรูท้ีด่�าเนนิการโดยองค์การ

พัฒนาเอกชน แต่ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่ได้รับยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่

สถานศึกษาที่ด�าเนินการโดยภาครัฐเองก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น ครูไม่ยอมรับให้เด็กเข้าเรียนเนื่องจากกลัวว่าจะ

ผิดกฎระเบียบ หรือครูจะยอมรับเด็กเข้าเรียนก็ต่อเมื่อครอบครัวสามารถจ่ายได้ ทั้งๆ ที่รัฐมีนโยบายให้เรียนฟรี 

(กฤตยา, 2554) ดงันัน้ จงึมคีวามหวงัไม่มากนกัทีเ่ดก็ข้ามชาตจิะเข้าสูร่ะบบโรงเรยีนของรฐัได้ หรอืแม้จะสามารถเข้า

สูร่ะบบโรงเรยีนได้ แต่กย็ากทีจ่ะได้รบัใบรบัรองการศกึษาซึง่มคีวามจ�าเป็นส�าหรบัอนาคตพวกเขา ทัง้ในด้านการเรยีน

ต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการใช้ประกอบการสมัครงาน

การศกึษานีไ้ด้ให้ความสนใจต่อการเข้าถงึการศกึษาของเดก็ทีอ่ยูใ่นสวนยางพารา ทัง้นีเ้นือ่งจากสวนยางพารา

เป็นงานเป้าหมายอย่างหนึ่งของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะท�ากันเป็นครอบครัว และหลายๆ ครอบครัวได้

พาลกูๆ มาอาศยัอยูด้่วย และทีส่�าคญัในสวนป่ายางพาราทีแ่รงงานข้ามชาตริบัจ้างท�างานนัน้ค่อนข้างอยูห่่างไกลชมุชน 

ยิง่สวนยางพาราห่างชมุชนออกไปเท่าไรกด็เูหมอืนว่าคนข้ามชาตเิหล่านัน้จะอยูห่่างไกลจากศนูย์กลางบรกิารสาธารณะ

ต่างๆ ที่จัดให้โดยรัฐไทยมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงมีประชากรเป้าหมายอยู่ที่เด็กข้ามชาติที่ท�างาน 

ในสวนยางพารา หรือเด็กข้ามชาติที่ผู้ปกครองท�างานในสวนยางพารา โดยเลือกพื้นที่เฉพาะเจาะจงที่ 2 จังหวัด 

ในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการท�าสวนยางพาราและมีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น 
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ค�าถามหลักของบทความนี้คือ เด็กข้ามชาติที่ข้ามชายแดนเพื่อมาเป็นชายขอบในชุมชนและสังคมใหม่ด้วย

ความเป็นอืน่ และเดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิบนแผ่นดนิอืน่ด้วยความเป็นอืน่นัน้ เข้าถงึการศกึษาได้หรอืไม่อย่างไร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในพื้นที่การปกครองของรัฐไทยที่มีนโยบาย “การศึกษาถ้วนหน้า”

2. แนวคิดเรื่องกระบวนการเป็นชายขอบกับเด็กข้ามชาติ

จากค�าถามที่ว่าด้วยเด็กข้ามชาติกับความเป็นอื่นในสังคมไทยนั้น คงต้องสนใจแนวคิดความเป็นชายขอบที่ว่า

ด้วยความเป็นอื่นที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการสาธารณะ และหากให้นิยามของคนชายขอบว่าคือ “คนที่มีชีวิตอยู่

ห่างไกลจากศนูย์กลางทัง้ในทางภมูศิาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการศกึษา” (Gurung & Kollmair, 2005; 

สุริชัย, 2550) ก็ยิ่งเป็นภาพสะท้อนความ (ไม่) สามารถเข้าถึงทรัพยากร และการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ที่จัดให้โดยรัฐไทย ทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาถูกมองว่าเป็น  

“คนอื่น” ที่มีสถานะเป็นเพียงแรงงานราคาถูกในกระบวนการผลิตเท่านั้น 

ความเป็นชายขอบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ทว่าเกิดจากการถูกกระท�าให้เป็นชายขอบ โดยมี 

สาเหตุใหญ่ๆ สามประการคือ การก�าเนิดรัฐชาติ การพัฒนา และโลกาภิวัตน์ เริ่มต้นจากการก�าเนิดรัฐชาติ ท�าให้ 

คนทีม่ใิช่พลเมอืงของรฐัชาตหิรอื “คนอืน่” (other) กลายเป็นคนชายขอบ เนือ่งจากไม่ได้ถกูนบัรวมว่าเป็นพวก (self/

one) ส่วนการพฒันานัน้ทีผ่่านมา มติกิารพฒันาได้มุง่เน้นไปทีศ่นูย์กลาง โดยท�าให้พืน้ทีท่ีถ่กูละเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ท�าให้พืน้ทีเ่รยีกว่า “ไกลปืนเทีย่ง” กลายเป็นพืน้ทีช่ายขอบ และคนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่หล่านัน้กก็ลายเป็นคนชายขอบ  

ส�าหรับโลกาภิวัตน์ กระแสของโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นและด�าเนินอยู่ได้ท�าให้ผู้คนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแส 

ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรม กลายเป็นคนชายขอบอีกรูปแบบหนึ่ง (สุริชัย, 2550) 

ส่วน “ความเป็นอื่น (otherness)” นั้นถูกนิยามว่าเป็นความแตกต่างจากตน (self/oneness) ในด้านหลักๆ 

2 ด้าน คือ ความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัย (objective otherness) และความเป็นอื่นเชิงอัตวิสัย (subjective  

otherness) โดยความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัยหลักๆ หมายถึงความเป็นอื่นทางภูมิศาสตร์ (geographical others)  

ซึ่งหมายถึงคนที่มาจากที่อื่นๆ ที่มิใช่พื้นที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นภาค ประเทศ โซน และทวีป เป็นต้น ขณะที่ 

ความเป็นอื่นเชิงอัตวิสัยนั้นไปไกลกว่า คือหมายถึงความเป็นอื่นในแง่ของกลุ่มหรือองค์กรที่มีพื้นที่เฉพาะ (spatial 

organization) ซึ่งมิใช่พื้นที่ทางธรรมชาติเช่นเดียวกับความหมายแรก แต่เป็นในแง่ของสังคม วัฒนธรรม  

ความประพฤต ิหรอืแม้กระทัง่ความแตกต่างในเรือ่งของความคดิเหน็หรอืมมุมอง และรวมถงึส�าเนยีงการพดู (Murdick 

et al., 2004)

หากกล่าวถึงความเป็นอื่น (otherness) แล้ว คงต้องกล่าวถึง ความเป็นไทย (Thainess) ภายใต้บริบทของ

สังคมไทยที่ท�าให้ภาพของ “ความเป็นอื่น” นั้นเด่นชัดขึ้น เนื่องจาก“ความเป็นไทย” นั้นถูกใช้ในการสร้างชาติเพื่อ

ให้เกดิความเป็นหนึง่เดยีวกนัซึง่เป็นการรบัประกนัความมัน่คงของชาต ิและท�าให้ความเป็นชาตไิทยถกูสงวนไว้ส�าหรบั

คนไทยเท่านั้น ซึ่งท�าให้ตัดสินคนอื่นที่แตกต่างจากตนพร้อมจะเบียดขับพวกเขาเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรือคนอื่นที่มีสถานะด้อยกว่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (โสฬส, 2551; สายชล, 2551) จนกลาย

เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเลือกปฏิบัติกับคนที่ “เป็นอื่น” (Traitongyoo, 2008)

เมื่อน�าแนวคิดเรื่องกระบวนการเป็นชายขอบและความเป็นอื่นมาประยุกต์ใช้กับเด็กข้ามชาติก็จะเห็นได้ว่า 

นอกจากเด็กข้ามชาติจะเป็นชายขอบในเชิงภูมิศาสตร์แล้ว ความที่พวกเขาเหล่านั้นมิใช่พลเมืองของประเทศไทย  
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เกดิการกระท�าซ�า้หรอืตอกย�า้ความเป็นชายขอบด้วยความเป็นอืน่อย่างชดัเจน หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่าเดก็ข้ามชาติ

นั้นถูกท�าให้เป็นอื่น ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และความเป็นอื่นในเชิงที่ไม่ใช่พวกเดียวกันหรือเป็น “คนอื่น” ซึ่งความเป็น

ชายขอบที่เกิดนี้อาจส่งผลต่อการได้รับบริการทางสังคมที่จัดให้โดยรัฐ 

3. ความเป็นชายขอบกับการเข้าถึงการศึกษา

การเข้าถงึบรกิารสาธารณะของคนชายขอบนัน้มปัีญหาอปุสรรคหลายประการด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นความขดัสน

ทางด้านเศรษฐกิจ อุปสรรคทางด้านภาษาและการสื่อสาร รวมทั้งการถูกเลือกปฏิบัติ (Children on the Edge, 

2012; Smith et al., 2009; กฤตยา, 2554) ส่วนในการศกึษานีจ้ะมุง่เน้นไปบรกิารสาธารณะเรือ่งการศกึษาเป็นหลกั  

โดยเริ่มต้นจากนโยบายของรัฐไทยที่ว่าด้วยการศึกษาถ้วนหน้า

3.1 กว่าจะมาเป็นการศึกษาถ้วนหน้า

มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “การศึกษาถ้วนหน้าหรือการศึกษาเพื่อ 

ปวงชน (Education for All)” นั้นเริ่มต้นในปี 2533 ที่งาน World Conference on Education for All จัดขึ้นที่

จอมเทียน ประเทศไทย โดยตั้งเป็นคณะท�างานการศึกษาเพื่อปวงชนขึ้น น�าโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วย

ตัวแทนของประชาคมโลกประมาณ 155 ประเทศ ตกลงร่วมมือในการกระจายและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และลดอัตราการไม่รู้หนังสือให้มากที่สุด ภายในกรอบระยะเวลา 10 ปี ภายใต้ “ปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien  

Declaration)” มีหลักการว่า คนทุกคนต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และอายุ 

โดยต้องเป็นการศึกษาที่ท�าให้มนุษยชาติเกิดสันติภาพ มีความมั่นคง มีการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และมีส่วน

ช่วยสนับสนุนการพัฒนา ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการประชุมประชาคมระหว่าง

ประเทศอีกครั้งในดาการ์ ประเทศเซเนกัล ได้มีการรับรองกรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน  

โดยทุกประเทศยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระท�าเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรใน พ.ศ. 2558 และ UNESCO  

ได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด�าเนนิงานด้านการศกึษาเพือ่ปวงชนของแต่ละประเทศต่อไป (UNESCO, 2010; United Nations Children’s Fund 

and UNESCO, 2007)

ในฐานะสมาชิกของ UNESCO ไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�างานตั้งแต่ พ.ศ. 2533 และน�าปฏิญญา

จอมเทียน (Jomtien Declaration) ไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�าเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศ และ 

ใน พ.ศ. 2543 ไทยกเ็ข้าร่วมการประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านการศกึษาเพือ่ปวงชน โดยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ

ระดับภูมิภาคเพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อน�าผลการประชุมมา

ประกอบการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล เพื่อการตอบสนองการเชิญชวนของ 

UNESCO จากการประชุมที่ดาการ์ ไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท�าร่างแผนระดับชาติด้านการศึกษาเพื่อ 

ปวงชนขึน้ โดยมปีลดักระทรวงศกึษาธกิารเป็นประธาน และมสี�านกันโยบายและแผน และกองการสมัพนัธ์ต่างประเทศ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันท�าหน้าที่เลขานุการ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมปฏิบัติการในระดับชาติ  

เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดท�าแผนระดับชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนในปี 2545 และมีมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ให้มีการจัดการศึกษาอย่างถ้วนหน้า ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติและบุตรหลานสามารถ

ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)

การศึกษาถ้วนหน้า: เด็กข้ามชาติในสวนยางพารามีโอกาสหรือไม่? 297



ทั้งนี้ ระบบการศึกษาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 

ปี พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2553 นั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามรูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกันดังนี้ 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542; 2545; 2553)

(1)  การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่เป็นระบบชัดเจนและแน่นอนในการก�าหนดเงื่อนไขของ 

การส�าเร็จการศึกษา ซึ่งได้แก่ จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา รวมทั้ง 

การวัดและการประเมินผล

(2)  การศึกษานอกระบบโรงเรียน เงื่อนไขของการส�าเร็จการศึกษามีความยืดหยุ่นทั้งเนื้อหาและหลักสูตร 

โดยยึดความเหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทของผู้เรียน ดังนั้น จึงมีความยืดหยุ่นทั้งจุดมุ่งหมาย  

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ทั้งนี้ก�าหนดรับบุคคล 

ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเข้าสู่ระบบการศึกษานี้ 

(3)  การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ  

ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่ง 

ความรู้อื่นๆ แต่ยังไม่ได้ถูกน�ามาใช้อย่างจริงจัง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหากยึดการจัดการศึกษาอย่างถ้วนหน้าของรัฐไทยเป็นหลักในการจัดระบบการศึกษาแล้ว 

เดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าถงึระบบการศกึษาหลกัๆ ได้ในสองรปูแบบด้วยกนัคอื คอืการศกึษาในโรงเรยีนและการศกึษา

นอกโรงเรียน 

3.2 เด็กชายขอบกับการเข้าถึงการศึกษา 

แม้สิทธิในการศึกษาจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส�าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา  

มนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกันอย่าง 

เป็นธรรม ตามวลีที่ว่า “Education for All” แต่ด้วยความ “เป็นอื่น” ได้ก่อให้เกิดความยากล�าบากในการเข้าถึง

การศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนข้ามชาติไม่มากก็น้อย ตามแต่บริบททางนโยบายของรัฐที่พวกเขาอาศัยอยู่ ใน

ประเทศไทยเองมีเด็กข้ามชาติจ�านวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษา จากจ�านวนเด็กข้ามชาติเกือบสี่แสนคน 

ในปี 2553 มีเด็กข้ามชาติเพียง 60,000 คนโดยประมาณที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนของรัฐ และบางส่วนเข้าสู่การศึกษา

นอกระบบซึง่ด�าเนนิการโดยองค์การพฒันาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศในรปูแบบของศนูย์การเรยีนทีม่จี�านวน

กว่า 130 ศูนย์ (กฤตยา, 2554)

ผลจากความยากล�าบากในการเข้าถึงการศึกษาท�าให้เด็กข้ามชาติจ�านวนหนึ่งเข้าสู่ระบบการศึกษาล่าช้า  

และอตัราการเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษาน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดก็ไทย นอกจากนี ้เดก็จ�านวนหนึง่ยงัไม่สามารถ

เข้าสู่ระบบการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุทางด้านครอบครัว ตัวเด็ก และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

(European Commission, 2008; Nawarat, 2012)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กและครอบครัว ได้แก่ พ่อ/แม่ของเด็กข้ามชาติไม่เห็นความส�าคัญของการศึกษา  

ไม่ทราบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาถ้วนหน้าที่เปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติ รวมถึงการไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือ 

ไม่ได้จดทะเบยีน ท�าให้กลวัการถกูจบัและส่งตวักลบั ขณะทีเ่ดก็ข้ามชาตเิองนัน้กม็ปัีญหาในเรือ่งการพดู/ใช้ภาษาไทย 

การไม่รูว้ถิชีวีติคนไทย ทกัษะการใช้ภาษาและการเรยีนรูว้ถิชีวีติและวฒัธนธรรมนัน้ขึน้อยูก่บัระยะเวลาทีอ่าศยัอยูใ่น
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ประเทศไทย รวมถึงการที่เด็กต้องท�างานควบคู่ไปกับการเรียน (Children on the Edge, 2012; ILO & Office of 

the Educational Council, 2006; กฤตยา, 2554)

ส่วนปัจจยัด้านผูป้ฏบิตังิานด้านการศกึษา พบว่าผูป้ฏบิตังิานด้านการศกึษาจ�านวนหนึง่ไม่ยอมรบัเดก็เข้าเรยีน 

ทั้งนี้เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้รับงบประมาณรายหัว หรือกลัวว่าจะผิดระเบียบปฏิบัติ 

และการไม่ยอมรับระบบการศึกษาของประเทศต้นทาง ท�าให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อได้ (Children on the Edge, 

2012; ILO & Office of the Educational Council, 2006; กฤตยา, 2554) 

แม้มกีารศกึษาในประเดน็การเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาตใินหลายประเทศรวมถงึประเทศไทยด้วย แต่ที่

ผ่านมายงัมกีารประยกุต์ใช้แนวคดิเพือ่อธบิายปรากฏการณ์ค่อนข้างน้อย ท�าให้ความเข้าใจในประเดน็ดงักล่าวในเชงิ

แนวคิดยังมีค่อนข้างจ�ากัด ดังนั้น ในบทความนี้จึงต้องการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์โดยใช้แนวคิดความเป็น 

ชายขอบที่ว่าด้วยความเป็นอื่นที่ส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาของรัฐไทยของเด็กข้ามชาติจากพม่าที่อาศัยอยู่

ในสวนยางพารา 

4. วิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจากโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber  

Industry in Thailand: Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces” ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม และได้รับความร่วมมือจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิ 

การศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ GHRE (Grassroots Human Rights Education and Development) และ 

บ้านสุขสรรค์ ด้วยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระดับ คือ ชุมชน ครัวเรือน และบุคคล2

การศกึษาเชงิปรมิาณใช้วธิกีารสมัภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเดก็และผูป้กครอง มกีลุม่ประชากรเป้าหมายคอื

เดก็ข้ามชาต ิอายรุะหว่าง 9 - 17 ปี และผูป้กครอง มจี�านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 513 คน ข้อมลูทีเ่กบ็มสีองระดบัคอื ระดบั

บุคคลและระดับครัวเรือน ข้อมูลระดับชุมชนนั้นใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือที่ 

เรียกกันว่า กชช 2 ค3 ส�าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ระดับลึก มีผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคือเจ้าหน้าที่องค์กร

ภาครัฐและเอกชนที่ท�างานเกี่ยวข้องกับยางพารา แรงงาน สุขภาพ และการศึกษา จ�านวน 30 คน ในพื้นที่จังหวัด

พังงาและสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราและมีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้น โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2553

2 การศึกษานี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข MU - IRB 2010/119.2604

3 กชช 2 ค คือ ข้้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่แสดงให้้เห็นสภาพทั่วไป ด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน เช่น โครงสร้าง 
พืน้ฐาน เศรษฐกจิ สขุภาพและอนามยัความรู ้รวมถงึการศกึษา ความเข้ม้แขง็ของชมุชน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สภาพแรงงาน
และยาเสพติด เป็นข้อมูลที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบทเป็นประจ�าทุก 2 ปี
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เนื่องจากการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และสนใจการเข้าถึงการศึกษาของ 

เดก็ข้ามชาต ิตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีค้อืเดก็ข้ามชาตพิร้อมทัง้ผูป้กครองจ�านวน 230 คน ซึง่เป็นข้อมลูระดบับคุคล

และครวัเรอืน และการสมัภาษณ์ระดบัลกึผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีท่�างานเกีย่วข้องกบัการศกึษา

ในพืน้ทีจ่�านวน 7 องค์กร ส่วนข้อมลูทีน่�ามาวเิคราะห์นัน้ประกอบด้วยข้อมลูทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ทัง้นีข้้อมลู

เชงิปรมิาณประกอบด้วย ข้อมลูทางประชากรและสงัคม สถานะการศกึษา สถานะการท�างาน สถานภาพทางเศรษฐกจิ 

และสภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นข้อมูลหลัก ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นใช้ 

เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.1 การวัดการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

ในการศึกษานี้ได้นิยามการเข้าถึง/ไม่เข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

(1) ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาใดๆ เลย (2) เข้าถึงระบบการศึกษาในประเทศต้นทาง (การศึกษาในระบบของพม่า)  

(3) เข้าถึงการศึกษาในระบบในประเทศไทย และ (4) การเข้าถึงระบบการศึกษานอกระบบในประเทศไทย (ศูนย์ 

การเรียนรู้) ที่ด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน

4.2 การวัดความเป็นชายขอบด้วยความเป็นอื่น

จากแนวคิดเรื่องความเป็นชายขอบที่ว่าด้วยความเป็นอื่น และความหมายของความเป็นอื่นดังกล่าวแล้ว 

ข้างต้น ในการวิเคราะห์นี้ได้ให้ความหมายของความเป็นชายขอบว่าด้วยความเป็นอื่นในเชิงวัตถุวิสัย ซึ่งเป็น 

ความหมายในเชิงภูมิศาสตร์และพลเมือง ได้แก่ สถานที่เกิด สัญชาติ สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย ระยะเวลา

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (national others) เชื้อชาติ (ethnic others) และความเป็นอื่นในเชิงอัตวิสัย ได้แก่  

ความสามารถในการพดูภาษาไทย ซึง่สะท้อนความเป็นอืน่เชงิภาษา (linguistic others) ทัง้หมดนีค้อืตวัแปรทีท่�าให้

เห็นว่า กลุ่มเด็กข้ามชาติมีความเป็นอื่นหรือแตกต่างจากความเป็นไทยอย่างชัดเจน 

แต่การวัดความเป็นอื่นในลักษณะนี้ก็อาจมีข้อจ�ากัด เนื่องจากสะท้อนความเป็นอื่นได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นอื่นเชิงวัตถุวิสัยในการศึกษานี้มีความจ�าเป็นในฐานะที่เป็นหลักฐานส�าคัญที่เจ้าหน้าที่ด้าน 

การศึกษาใช้เป็นหลักฐานประกอบการรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

เพือ่ตอบค�าถามทีว่่าเดก็ข้ามชาตทิีข้่ามชายแดนเพือ่มาเป็นอืน่ และเดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิบนแผ่นดนิอืน่ด้วยความ

เป็นอืน่นัน้เข้าถงึการศกึษาได้หรอืไม่อย่างไร บทความนีจ้งึได้ให้ความส�าคญักบัลกัษณะความเป็นอืน่ของเดก็ข้ามชาติ

กับการเข้าถึงการศึกษาเป็นหลัก และวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยในระดับบุคคล (ลักษณะของเด็ก 

ข้ามชาติ) ครัวเรือน และการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนเป็นข้อมูล

จากการส�ารวจ ส่วนข้อมูลการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานั้นมาจากการสัมภาษณ์ระดับลึก

ปัจจยัส่วนบคุคลประกอบด้วยเพศ อาย ุสถานภาพการศกึษา ระดบัการศกึษาสงูสดุ และสถานภาพการท�างาน 

ส่วนปัจจัยครัวเรือนประกอบด้วยลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน และลักษณะของครัวเรือน และด้านการปฏิบัติของ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษานั้นเน้นไปในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาถ้วนหน้าและการ 

น�าไปปฏิบัติในพื้นที่
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5. ข้อค้นพบ

5.1 ลักษณะของเด็กและครัวเรือนข้ามชาติ

เด็กข้ามชาติที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 13.3 ปี สองใน

สามเรียนหนังสือจบแล้ว ก�าลังเรียนร้อยละ 21.7 และมีเด็กที่ไม่ได้เรียนร้อยละ 15.7 มากกว่าครึ่งหนึ่งมีระดับ 

การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา เด็กส่วนใหญ่มากกว่าสองในสามท�างานบางเวลาหรือท�างานเต็มเวลา  

มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่ไม่ได้ท�างาน (ตาราง 1) 

ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของเด็กข้ามชาติ*

ลักษณะทั่วไปของเด็กข้ามชาติ จ�านวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 140 60.9

หญิง 90 39.1

อายุ (เฉลี่ย) 13.3

9 - 11 ปี 63 27.4

12 - 14 ปี 81 35.2

15 - 17 ปี 86 37.4

สถานภาพการศึกษา

เรียนจบแล้ว 144 62.6

ก�าลังเรียน 50 21.7

ไม่ได้เรียน 36 15.7

ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้เรียน 36 15.7

อนุบาล 12 5.2

ประถมศึกษา 132 57.4

มัธยมศึกษา 50 21.7

สถานภาพการท�างาน

ไม่ได้ท�างาน 67 29.1

ท�างานบางเวลา 99 43.0

ท�างานเต็มเวลา 63 27.4

*หมายเหตุ: จ�านวนรวมน้อยกว่า 230 เนื่องจากไม่รวมผู้ไม่ตอบค�าถามนั้นๆ 
ทีม่า:  ค�านวณจากข้อมลูโครงการ “Rapid Assessment on Child Labour in the Rubber Industry in Thailand:  
 Data Collection in Phang Nga and Songkhla Provinces” 
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ตวัอย่างประชากรทีบ่ทความให้ความสนใจนัน้ นอกจากตวัเดก็คอืครวัเรอืนเดก็ข้ามชาต ิโดยครวัเรอืนทีศ่กึษา

นั้นมีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.6 คน กว่าครึ่งหนึ่งมีจ�านวนสมาชิกน้อยกว่า 5 คน ส่วนจ�านวนเด็กอายุ 

ต�่ากว่า 18 ปีนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 คนต่อครัวเรือน สองในห้าของครัวเรือนมีจ�านวนเด็ก 2 คน และเกือบหนึ่งในสาม 

มจี�านวนเดก็มากกว่าสองคน ส่วนลกัษณะของหวัหน้าครวัเรอืนนัน้ มากกว่าสีใ่นห้าหวัหน้าครวัเรอืนเป็นผูช้าย แต่งงาน

แล้ว จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าไม่ได้ท�างานนอกบ้าน 

ครัวเรือนมากกว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ตาราง 2)

ตาราง 2 ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนที่เด็กข้ามชาติอาศัยอยู่*

จ�านวน ร้อยละ

ลักษณะครัวเรือน

ขนาดครัวเรือน (เฉลี่ย) 3.6

2 - 4 คน 122 53.0

5 - 6 คน 88 38.3

7 คนขึ้นไป 20 8.7

จ�านวนเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี 2.2

1 คน 63 27.4

2 คน 94 40.9

มากกว่า 2 คน 73 31.7

ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน

เพศของหัวหน้าครัวเรือน

ชาย 206 89.6

หญิง 24 10.4

สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน

แต่งงาน 207 90.0

ไม่แต่งงาน (รวมโสด หม้าย หย่า แยก) 23 10.0

อายุของหัวหน้าครัวเรือน 39.5

น้อยกว่า 30 18 7.8

30 - 39 95 41.3

40 - 49 79 34.3

50 - ขึ้นไป 38 16.5

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน

ไม่ได้เรียน 57 24.8

ประถมศึกษา 127 55.2

มัธยมศึกษา 46 20.0
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จ�านวน ร้อยละ

อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 224 97.4

อื่นๆ 6 2.6

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

รายได้ (ฐานนิยม) 10,000

<=10,000 บาท 135 58.7

10001 - 15000 บาท 44 19.1

มากกว่า 15000 บาท 46 20.0

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

5.2 การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

ตาราง 3 แสดงระบบการศึกษาที่เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึง จ�าแนกเป็นการศึกษาในประเทศต้นทาง (พม่า) 

และประเทศปลายทาง (ไทย) เด็กข้ามชาติรายงานว่าเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนในระบบในประเทศพม่าหรือ

ประเทศไทยสงูถงึร้อยละ 60 และเมือ่พจิารณาจ�าแนกตามประเทศพบว่ามเีพยีงร้อยละ 13.5 เท่านัน้ทีเ่ข้าสูก่ารศกึษา

ในระบบในประเทศไทย เกือบครึ่งหนึ่งเข้าสู่การศึกษาในระบบในประเทศพม่า (ร้อยละ 46.5) ขณะที่ร้อยละ 24.3 

เข้าสู่การศึกษานอกระบบหรือศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจัดให้โดยองค์การพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สถานที่ด�าเนินการนั้น

ส่วนใหญ่อยู่นอกโรงเรียน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้พื้นที่ของโรงเรียนไทยในการเตรียมความพร้อมของเด็ก 

ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเด็กข้ามชาติร้อยละ 15.7 ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาใดๆ เลย ไม่ว่า 

จะเป็นในประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทาง 

ตาราง 3 ร้อยละของเด็กข้ามชาติที่เข้าถึงระบบการศึกษาจ�าแนกตามระบบการศึกษา

ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ

ระบบการศึกษา

ในระบบ 78 60.0

• ในประเทศไทย 31 13.5

• ในประเทศพม่า 47 46.5

ศูนย์การเรียนรู้ 56 24.3

ไม่ได้เรียนเลย 36 15.7

รวม 230 100

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

มากขึน้เกีย่วกบัการเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาต ิตาราง 4 ชีใ้ห้เหน็ว่าเดก็ข้ามชาตทิีเ่รยีนจบแล้วและเดก็ทีก่�าลงั

เรยีนอยูน่ัน้ มสีดัส่วนทีเ่ข้าถงึโรงเรยีนของรฐัไทยค่อนข้างน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการได้เรยีนในประเทศต้นทางและ

ในศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้ มีเด็กที่เรียนจบในระบบในประเทศไทยเพียงร้อยละ 14.6 และก�าลังเรียนอยู่ระบบใน

ประเทศไทยร้อยละ 20.0 เด็กข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 ก�าลังเรียนอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ที่เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงได้มากกว่าสถานศึกษาของรัฐไทย

ตาราง 4 สถานภาพการศึกษาและระดับการศึกษาจ�าแนกตามการเข้าถึงการศึกษา

 

การเข้าถึงการศึกษา
รวม 

(จ�านวน)ไม่ได้เรียน
ในระบบ 

(ประเทศไทย)
ในระบบ

(ประเทศพม่า)
นอกระบบ

(ศูนย์การเรียนรู้)

สถานภาพการศึกษา

เรียนจบแล้ว 0.0 14.6 74.3 11.1 144

ก�าลังเรียน 0.0 20.0 0.0 80.0 50

ไม่ได้เรียน 100.0 0.0 0.0 0.0 36

ระดับการศึกษาสูงสุด

ไม่ได้เรียน 100.0 0.0 0.0 0.0 36

อนุบาล 0.0 83.3 0.0 16.7 12

ประถมศึกษา 0.0 12.9 50.0 37.1 132

มัธยมศึกษา 0.0 8.0 82.0 10.0 50

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

5.3 ความเป็นชายขอบว่าด้วยความเป็นอื่นของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา

ตาราง 5 ชีใ้ห้เหน็ข้อมลูเชงิประจกัษ์ในเรือ่งของความเป็นอืน่ของเดก็ข้ามชาต ิซึง่พบว่าเดก็เกอืบสีใ่นห้ารายงาน

ว่าสถานทีเ่กดิคอืประเทศพม่า มเีพยีงหนึง่ในห้าเท่านัน้ทีบ่อกว่าเกดิในประเทศไทย ส่วนใหญ่รายงานว่ามสีญัชาตพิม่า 

อย่างไรก็ตาม เกือบหนึ่งในสี่รายงานว่าเป็นเด็กข้ามชาติที่ไม่มีสัญชาติใดๆ ครึ่งหนึ่งมีเชื้อชาติพม่า และสองในสี่มี 

เชื้อชาติมอญ หนึ่งในสามรายงานว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียน ทร.38/1 ในประเทศไทย มากกว่าครึ่งหนึ่งตอบว่าอาศัยอยู่

ในประเทศไทยนานห้าปีขึน้ไป ส่วนการพดูภาษาไทยนัน้ หนึง่ในสามรายงานว่าพดูภาษาไทยไม่ได้เลย เกอืบครึง่หนึง่

พูดได้บ้าง และมีเพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าที่พูดภาษาไทยได้ดี แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าพูดได้เหมือนกับคนไทย  

(ตาราง 5) 
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ตาราง 5 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอื่น

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอื่น จ�านวน ร้อยละ

สถานที่เกิด

ไทย 49 21.3

พม่า 180 78.3

สัญชาติ

พม่า 187 81.3

ไร้สัญชาติ 43 18.7

เชื้อชาติ

พม่า 124 53.9

มอญ 106 46.1

สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย 

มี 84 36.5

ไม่มี 146 63.5

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

น้อยกว่า 5 ปี 100 43.5

5 - 10 ปี 64 27.8

10 ปีขึ้นไป 59 25.7

ความสามารถในการพูดภาษาไทย

พูดไทยไม่ได้เลย 74 32.2

พูดได้เป็นบางค�า 116 50.4

พูดได้ดี 38 16.5

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

เมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ความเป็นชายขอบว่าด้วยความเป็นอื่นของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา  

โดยตัวแปรที่แสดงถึงความเป็นอื่น คือ สถานที่เกิด สัญชาติ เชื้อชาติ สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย ระยะเวลา

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และความสามารถในการพูดภาษาไทย พบว่าเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยมีโอกาส 

เข้าถึงการศึกษามากกว่าเด็กที่เกิดในพม่า (ร้อยละ 16.3 และ 12.8 ตามล�าดับ) เด็กไร้รัฐ4 ร้อยละ 18.6 เข้าถึงระบบ

การศึกษาของไทยได้มากกว่าเด็กสัญชาติพม่าซึ่งสามารถเข้าถึงเพียงร้อยละ 12.3 เด็กข้ามชาติเชื้อชาติมอญเข้าถึง

4 เด็กไร้รัฐมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 55.8) เกิดในประเทศไทย ไม่ได้แสดงในตาราง
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การศึกษาไทยร้อยละ 17.0 เปรียบเทียบร้อยละ 10.5 ของเด็กเชื้อชาติพม่า เด็กข้ามชาติที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เข้าถึงระบบการศึกษาไทยร้อยละ 15.8 เทียบกับร้อยละ 9.5 ของเด็กที่มีสถานะทางทะเบียน (สะท้อนว่าเด็กที่ 

ไม่มีสถานะทางทะเบียนบางส่วนก็ได้รับการยอมรับเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไทย) และเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่

ประเทศไทยนานขึ้นมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยมากขึ้น และถ้าพูดภาษาไทยได้ดีมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษา

ในโรงเรียนไทยถึงร้อยละ 23.7 (ตาราง 6)

ตาราง 6 การกระจายของการเข้าถึงการศึกษาตามลักษณะของความเป็นอื่น

การเข้าถึงการศึกษา
รวม 

(จ�านวน)ไม่ได้เรียน
ในระบบ

(ประเทศไทย)
ในระบบ

(ประเทศพม่า)
นอกระบบ

(ศูนย์การเรียนรู้)

สถานที่เกิด

ไทย 18.4 16.3 24.5 40.8 49

พม่า 15.0 12.8 52.2 20.0 180

สัญชาติ

พม่า 15.5 12.3 48.1 24.1 187

ไร้สัญชาติ 16.3 18.6 39.5 25.6 43

เชื้อชาติ    

พม่า 13.7 10.5 51.6 24.2 124

มอญ 17.9 17.0 40.6 24.5 106

สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย 

มี 20.2 9.5 52.4 17.9 84

ไม่มี 13.0 15.8 43.2 28.1 146

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

น้อยกว่า 5 ปี 9.0 13.0 64.0 14.0 100

5 - 10 ปี 25.0 14.1 21.9 39.1 64

10 ปีขึ้นไป 18.6 15.3 39.0 27.1 59

ความสามารถในการพูดภาษาไทย

พูดไทยไม่ได้เลย 16.2 13.5 60.8 9.5 74

พูดได้เป็นบางค�า 15.5 9.5 47.4 27.6 116

พูดได้ดี 15.8 23.7 15.8 44.7 38

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

นอกจากปัจจัยความเป็นอื่นแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ตัวเด็ก ครอบครัว  

และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ก. ปัจจัยด้านบุคคลของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา

ตาราง 7 แสดงลักษณะอื่นๆ ของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ 

การท�างาน แม้ว่าเดก็ผูห้ญงิจะมสีดัส่วนทีไ่ม่ได้เรยีนมากกว่าเดก็ผูช้าย แต่สดัส่วนเดก็ผูห้ญงิทีเ่ข้าสูร่ะบบโรงเรยีนไทย

กลับสูงกว่าเด็กผู้ชาย และเมื่ออายุของเด็กเพิ่มขึ้น การเข้าสู่ระบบโรงเรียนไทยกลับลดลง สะท้อนว่าโอกาสที่เด็ก 

ข้ามชาติจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษานั้นน้อยลง ส่วนสถานภาพการท�างานของเด็กข้ามชาติกับ 

การเข้าถึงการศึกษาพบว่า เด็กที่ท�างานเต็มเวลากับเด็กที่ไม่ได้ท�างานนั้นมีสัดส่วนที่เข้าถึงการศึกษาของรัฐไทย 

ไม่แตกต่างกนั เมือ่วเิคราะห์ข้อมลูในรายละเอยีดพบว่า เดก็ทีท่�างานตอนกลางคนื (ท�างานในช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.)  

เพียงอย่างเดียว ที่เข้าถึงการศึกษาของรัฐไทยได้มากกว่าเด็กที่ท�างานยาวนาน (มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน) และท�างาน 

กลางคืนไปพร้อมกัน และเด็กที่ท�างานยาวนานเกินไป (ไม่ได้น�าเสนอในตาราง) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเด็กข้ามชาตินั้น แม้จะ 

ท�างานตอนกลางคืนก็ยังมีความพยายามเข้าถึงการศึกษาที่จัดโดยรัฐไทย ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางวัน

ตาราง 7 ลักษณะอื่นๆ ของเด็กข้ามชาติกับการเข้าถึงการศึกษา

 

การเข้าถึงการศึกษา

ไม่ได้เรียน ในระบบประเทศไทย ในระบบประเทศพม่า ศูนย์การเรียนรู้

เพศ

ชาย 15.0 10.7 50.7 23.6

หญิง 16.7 17.8 40.0 25.6

อายุ (เฉลี่ย) 

9 - 11 ปี 22.2 19.0 22.2 36.5

12 - 14 ปี 13.6 14.8 44.4 27.2

15 - 17 ปี 12.8 8.1 66.3 12.8

สถานภาพการท�างาน

ไม่ได้ท�างาน 11.9 16.4 34.3 37.3

ท�างานบางเวลา 21.2 9.1 63.6 6.1

ท�างานเต็มเวลา 11.1 17.5 33.3 38.1

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

ส�าหรบัปัจจยัด้านครวัเรอืนกบัการเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาตนิัน้ ในบทความนีส้นใจลกัษณะของหวัหน้า

ครวัเรอืน ลกัษณะของครวัเรอืน และการให้ความส�าคญัของครวัเรอืนกบัการศกึษาของเดก็ ตาราง 8 แสดงให้เหน็ว่า

เดก็ข้ามชาตทิีม่หีวัหน้าครวัเรอืนเป็นชาย มสีดัส่วนของเดก็ทีไ่ม่ได้เรยีนสงูกว่าเดก็ในครวัเรอืนทีห่วัหน้าครวัเรอืนเป็น

หญิง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไทยมากกว่า ส่วน

สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือนนั้น แม้สัดส่วนที่เข้าถึงระบบการศึกษาของไทยของเด็กไม่แตกต่างกัน  

(ร้อยละ 13.5 และร้อยละ 13.0) แต่ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีคู่มีสัดส่วนของเด็กที่ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาใดๆ 

เลยมากกว่าครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนไม่มีคู่ (ร้อยละ 16.4 และ 8.7) ส่วนอายุของหัวหน้าครัวเรือนกับการเข้าถึง

การศึกษาของเด็กข้ามชาตินั้น มีรูปแบบที่ไม่ชัดเจนนัก แม้ว่าแนวโน้มของเด็กในครัวเรือนที่มีอายุน้อยมีสัดส่วนของ

เด็กที่เข้าเรียนในระบบโรงเรียนไทยมากกว่าก็ตาม ส่วนการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนนั้น ค่อนข้างชัดเจนว่าเด็ก 

ข้ามชาติจากครัวเรือนที่หัวหน้ามีการศึกษาเข้าถึงระบบการศึกษาสูงกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ 

อย่างไรกต็าม สดัส่วนของเดก็ในครวัเรอืนทีห่วัหน้าครวัเรอืนจบในระดบัมธัยมศกึษากลบัมสีดัส่วนทีเ่ข้าเรยีน

ในโรงเรียนไทยน้อย เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เรียนจบมาจากประเทศต้นทาง (พม่า) มาแล้วประมาณร้อยละ 80 (ไม่ได้

แสดงในตาราง) ทั้งนี้ อาจเนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงเห็นความส�าคัญของการศึกษา และให้เด็กใน 

ครัวเรือนเข้าสู่ระบบการศึกษาตั้งแต่อยู่ในประเทศต้นทาง ส่วนระยะเวลาที่ผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศไทยกับ 

การเข้าถึงการศึกษายังไม่มีรูปแบบชัดเจน แต่ความสามารถในการพูดภาษาไทยนั้นค่อนข้างมีผลต่อการเข้าถึงระบบ

การศึกษาในประเทศไทย ซึ่งภาษามีความจ�าเป็นส�าหรับผู้ปกครองในการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 

เพื่อติดต่อขอเด็กเข้าเรียนในระบบ

ส่วนลกัษณะของครวัเรอืนนัน้ แม้ว่าจ�านวนเดก็ในครวัเรอืนไม่มผีลต่อการเข้าถงึระบบการศกึษาในประเทศไทย 

แต่ถ้ามเีดก็จ�านวนมากขึน้ สดัส่วนของเดก็ทีจ่ะเข้าสูร่ะบบการศกึษาใดๆ ลดลง ในขณะทีร่ายได้ครวัเรอืนนัน้ค่อนข้าง

ชัดเจนว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่า เด็กในครัวเรือนเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยได้มากกว่า แม้ว่าจะมีสัดส่วนของเด็ก

ที่ไม่เรียนสูงกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากการได้รับการศึกษาของเด็กเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แต่รายได้เป็นรายได้ 

ในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่ประเทศต้นทาง 

นอกจากลักษณะของหัวหน้าครัวเรือนและลักษณะของครัวเรือนแล้ว การให้ความส�าคัญด้านการศึกษา 

ของครอบครัวนับว่าเป็นตัวแปรที่ส�าคัญอย่างหนึ่งในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ผลการศึกษาพบว่า  

หากครอบครัวเห็นความส�าคัญของการศึกษาแล้ว สัดส่วนของเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทยนั้นสูงกว่าใน

ครวัเรอืนทีผู่ป้กครองไม่เหน็ความส�าคญัของการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าผูป้กครองเหน็ว่าเดก็ต้องได้รบัการศกึษา

ต่อ เด็กในครัวเรือนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐไทยมากขึ้น (ตาราง 8) 
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ตาราง 8 ครัวเรือนกับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

ลักษณะครัวเรือน

การเข้าถึงการศึกษา

ไม่ได้เรียน
ในระบบ

ประเทศไทย
ในระบบ 

ประเทศพม่า
ศูนย์การเรียนรู้

ลักษณะของหัวหน้าครัวเรือน

เพศของหัวหน้าครัวเรือน

ชาย 16.0 14.1 58.7 11.2

หญิง 12.5 8.3 62.5 16.7

สถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน

แต่งงาน 16.4 13.5 45.4 24.6

ไม่แต่งงาน (รวมโสด หม้าย หย่า แยก) 8.7 13.0 56.5 21.7

อายุของหัวหน้าครัวเรือน 

น้อยกว่า 30 16.7 16.7 55.6 11.1

30 - 39 18.9 16.8 38.9 25.3

40 - 49 11.4 8.9 55.7 24.1

50 - ขึ้นไป 15.8 13.2 42.1 28.9

การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน

ไม่ได้เรียน 29.8 14.0 35.1 21.1

ประถมศึกษา 14.2 15.7 44.1 26.0

มัธยมศึกษา 2.2 6.5 67.4 23.9

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

น้อยกว่า 5 ปี 9.1 18.2 60.6 12.1

5 - 10 ปี 18.8 10.1 49.3 21.7

10 ปีขึ้นไป 15.3 14.5 41.9 28.2

ความสามารถในการพูดภาษาไทย

พูดไม่ได้เลย 13.0 9.3 53.7 24.1

พูดได้บ้าง 16.7 17.5 43.9 21.9

พูดได้ดี 13.6 10.2 45.8 30.5

ลักษณะของครัวเรือน

จ�านวนเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปีในครัวเรือน

1 คน 11.1 12.7 58.7 17.5

2 คน 17.0 13.8 45.7 23.4

มากกว่า 2 คน 17.8 13.7 37.0 31.5
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ลักษณะครัวเรือน

การเข้าถึงการศึกษา

ไม่ได้เรียน
ในระบบ

ประเทศไทย
ในระบบ 

ประเทศพม่า
ศูนย์การเรียนรู้

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

รายได้

<=10,000 บาท 11.9 11.1 47.4 29.6

10,001 - 15,000 บาท 15.9 15.9 52.3 15.9

มากกว่า 15,000 บาท 26.1 19.6 37.0 17.4

ความส�าคัญของการศึกษาต่ออนาคตเด็ก

ไม่ส�าคัญ 16.7 8.3 54.2 20.8

ส�าคัญบ้าง 21.3 12.8 48.9 17.0

ส�าคัญมาก 10.8 15.3 42.3 31.5

เด็กต้องได้รับการศึกษาต่อ 

เห็นด้วย 15.6 14.7 44.5 25.1

ไม่เห็นด้วย 18.8 0.0 62.5 18.8

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

5.5 ปัจจัยด้านองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษากับการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

ปัจจยัด้านองค์กรทีป่ฏบิตังิานด้านการศกึษากน็บัเป็นทีปั่จจยัทีส่�าคญัต่อการเข้าถงึการศกึษาของเดก็ข้ามชาติ 

ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่านโยบายของรัฐจะเปิดโอกาสให้กับเด็กข้ามชาติสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมีปัญหา

อุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในหลายด้านด้วยกันในด้านการปฏิบัติ

ก. ทราบนโยบาย แต่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติ

จากการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษารับทราบว่ามีนโยบายรับเด็กข้ามชาติได้ แต่ตีความแตกต่าง

กนัไป บางหน่วยงานการศกึษาเข้าใจว่าสามารถรบัเดก็ข้ามชาตเิข้าเรยีนได้ ไม่ว่าจะมสีถานะทางทะเบยีนหรอืไม่กต็าม 

ขณะทีบ่างแห่งยงัคงยนืยนัว่า เดก็ข้ามชาตจิะต้องมสีถานะทางทะเบยีนและมเีอกสารทีถ่กูต้องเท่านัน้ จงึจะสามารถ

เข้าเรียนได้

“พูดถึงเรื่องของการเรียนของเด็กต่างชาติ รัฐเองมีนโยบายว่าถึงแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ให้เรียน เราก็

มีนโยบาย เด็กถึงแม้ไม่มีทะเบียนบ้าน หรือไม่มีอะไร เรื่องการเรียนเราให้เรียนทุกคน เราไม่ได้ปิด” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 1)
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“แต่พอพูดถึงการศึกษา เราไม่เกี่ยวว่าคุณถูกหรือไม่ถูก คุณจะเรียนก็เข้ามาเรียน”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

“มีบัตร ต้องมีบัตร เพราะว่าของเราที่รับเข้ามาจะต้องมีบัตร”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3)

“ก็คือเราก็ต้องเอาความถูกต้องจากเอกสาร”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 4)

อย่างไรก็ตาม แม้บางสถานศึกษาจะรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา แต่ยังมีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติใน 

รายละเอยีดของการรบัเดก็ต่างชาตเิข้าสูร่ะบบการศกึษาทีจ่ดัโดยรฐัไทย เพราะบางแห่งตคีวามไม่ตรงตามเจตนารมณ์

ของนโยบายการศกึษาถ้วนหน้า ประกอบกบัการท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัคนข้ามชาต ิท�าให้ผูป้ฏบิตัิ

งานด้านการศึกษารู้สึกไม่ชัดเจนในเรื่องของการรับเด็กข้ามชาติกับการมีเอกสารหลักฐานทางทะเบียน

“รับๆ เรามีหนังสือของ สพฐ. มีเด็กต่างชาติโรงเรียนรับไว้ก่อน ส่วนเรื่องรายละเอียดค่อยว่ากัน คือ

ต้องรับ”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 4)

“สภาการศึกษาก็เอา...ของมหาดไทยมา ก็คุยว่าต้องมีทะเบียน เราก็จะท�าทะเบียน กลายเป็นว่า

ทะเบียนอันนี้เก็บไม่ได้อีก มีปัญหาอีก เพราะว่าเด็กบางคนเค้ามาผิดกฎหมาย ก็ยังไม่ได้เก็บตรงนี้”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

“เวลาเด็กมา เค้าก็บอกไม่ได้ เพราะว่าเค้าไม่ท�า โรงเรียนใกล้ๆ ไม่กล้ารับ แต่ผมรับ โรงเรียนใกล้ๆ ก็

มาปรึกษาผม ผมก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ๆ ชี้แจงไป ผมก็ยังแนะว่ารับเถอะ”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)

ข. เข้าเรียนได้แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องใบรับรองวุฒิการศึกษา

การได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับอนาคตในการท�างานและการศึกษาต่อของเด็กทั่วๆ  

ไป รวมทั้งเด็กข้ามชาติ แม้นโยบายจะก�าหนดว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา  

แต่ในทางปฏิบัติ สถานศึกษาบางแห่งเท่านั้นที่ออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาให้เด็กข้ามชาติที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน ขณะที่บางแห่งยังไม่ออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาให้
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“ก็คือบางคนอยากจะมาเรียน ถ้าไม่ต้องการวุฒิมาเรียนได้ รับหมดคือสอนให้แต่ว่าต้องการวุฒิ 

ที่ถูกต้องจะต้องมีเลขบัตร 13 หลัก ให้ได้เฉพาะเรียนแล้วก็ออกเป็นหนังสือรับรอง แต่ออกเป็นวุฒิ 

ที่ถูกต้องไม่ได้” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 4)

“จบออกไปแล้วให้หลักฐานการศึกษา หรือให้ประกาศนียบัตรเหมือนกับคนไทยทุกอย่าง แต่มี 

ข้อยกเว้นว่าต้องเขียนว่าไม่มีชื่อ ทร.14 เขียนตัวแดงไว้” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)

“ให้ได้ เพียงแต่เราไม่มีเลขประจ�าตัวประชาชนของเค้าเท่านั้นเอง มีเลข 13 หลักเหมือนกัน แต่มัน

เริ่มต้นตัวหน้าไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2) 

“สังเกตได้เลยว่าเด็กที่ไม่มีบัตรเลยก็คือจะมีตัว G อยู่ข้างหน้า เค้าเรียกว่าไม่มีเลขบัตรประจ�าตัว  

คือไม่มีเลขบัตรอะไรเลย จะมีตัว G อยู่ข้างหน้า พวกที่มีเลขบัตรประชาชนที่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว  

พวกนี้ก็คือมีเลขบัตรประชาชนอะไรเรียบร้อย มีเลขบัตรเค้าเรียก ทร.13 ถ้าตัวเลขข้างหน้าเป็น G  

ก็คือไม่มีเลขอะไรเลย”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)

ค. ความชัดเจนด้านงบประมาณรายหัว

รฐัไทยได้จดัสรรงบประมาณด้านการศกึษาตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2)  

พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก�าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และในมาตรา 60 ก�าหนด 

ให้รฐัจดัสรรงบประมาณแผ่นดนิให้กบัการศกึษาคอื จดัสรรเงนิอดุหนนุเป็นค่าใช้จ่ายรายบคุคลทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้รยีน

การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน หรือที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายรายหัว 

ส่วนการปฏิบัตินั้นยังมีความเข้าใจในด้านงบประมาณแตกต่างกัน สถานศึกษาบางแห่งเข้าใจถูกต้องว่า ไม่ว่า

จะเป็นเด็กไทยหรือเด็กข้ามชาติก็ได้รับงบประมาณรายหัวเท่ากัน ในขณะที่บางแห่งยังเข้าใจไม่ถูกต้อง เพราะคิดว่า

ไม่ได้รับงบประมาณส�าหรับเด็กข้ามชาติ ซึ่งท�าให้สถานศึกษาบางแห่งไม่กล้ารับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา

“พอเข้าโรงเรียนนี้ก็ได้ค่าใช้จ่ายรายหัวรายได้เหมือนกับเด็กไทย”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย312



“รายหัวเค้าก็ให้ เค้าก็นับจ�านวนเด็ก เค้าให้เหมือนกันทั้งหมด เรียนฟรี 15 ปีก็เหมือนกัน ถ้าเรา 

แจ้งว่าตอนนี้เรามีเด็กเรียนทั้งหมด 450 รวมทั้งแรงงานพม่าด้วย เค้าจัดสรรงบประมาณให้มา  

รายหัวเท่ากัน มีบางโรงเรียนเข้าใจผิดว่าไม่ได้ คือผมเองก็ประสานคุยกับจังหวัดตั้งแต่ต้น เค้าก็โอเค

บอกว่าได้ แต่บางโรงเค้าไม่ประสาน เค้าคิดเอง”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)

ง. ความพร้อมของสถานศึกษาในการรับเด็กข้ามชาติ

นอกจากความเข้าใจในเนื้อหาสาระของนโยบายแล้ว ความพร้อมของสถานศึกษาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง 

ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งนั้นยังไม่มีความพร้อมที่จะรับ 

เด็กข้ามชาติเข้าศึกษา

“มันอยู่ที่ความพร้อมของสถานศึกษา สถานศึกษาไม่พร้อม ก็จะไม่ได้ แม้แต่ของไทยเอง ถ้าเกิดว่าจะ

จัดวิชาชีพให้ ถ้าเราไม่พร้อมเรื่องนี้เราก็จัดไม่ได้ เหมือนกับว่าเราสอนภาษาต่างประเทศ ถ้าหากว่า

ไม่มีครูมา เราก็จัดไม่ได้ การจัดให้แรงงานต่างด้าว ถ้าหากเราไม่พร้อมก็ท�าไม่ได้ ท�าได้ก็ไม่ดี มันก็ 

เสียหาย เพราะฉะนั้นก็อยู่ด้วยความพร้อมของสถานศึกษานั้น แต่ถ้าถามว่าสถานศึกษาเต็มใจและ

ให้การศึกษากับคนไม่ว่าชาติไหน ก็โอเค แต่ว่าตนเองพร้อมที่จะให้หรือเปล่า มีข้อจ�ากัดบางทีเค้าพูด

ภาษาไทยไม่ได้ พูดได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็ล�าบากเหมือนกัน”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3)

ดังนั้น สถานศึกษาบางแห่งจึงร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการเตรียมเด็กข้ามชาติ เพื่อให้มีความพร้อม

ในการเข้ารับการศึกษาในระบบของการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐไทย

“ถ้าเป็นเด็กต่างชาติ เค้าจะมีมูลนิธิตั้งแต่เด็กเลย เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จะมีมูลนิธิเปิดรับ 

เลี้ยงเด็ก มีรถไปรับที่สวนยาง แล้วก็มาส่งที่มูลนิธิ พอเลิกก็ขับรถไปส่ง มูลนิธิดูแลอย่างดีเลยนะ 

ตั้งแต่หาที่เด็กก่อนวัยเรียน ระหว่างก่อนวัยเรียนก็มีรถรับส่ง แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็เข้าโรงเรียน

ปกติของคนไทย”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3)

“กลุ่มนี้ที่เค้าเข้ามาสู่ในระบบของการศึกษาโรงเรียน มาด้วยมูลนิธิ มีมูลนิธิเป็นพี่เลี้ยง...เคยคุยว่า 

ถ้า NGO จะท�า ขอความพร้อมโดยการเตรียมหลักสูตรให้เด็กก่อน เด็กเข้าใจรู้เรื่อง เพราะว่าไม่มี

หลักสูตรสอนภาษาไทยในโรงเรียน ครูจะต้องพะวงกับเด็กตรงนี้ เด็กคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอีก เป็นภาระ  

ก็เลยบอกว่าให้เตรียมความพร้อมมาก่อน แล้วก็มาเข้าในโรงเรียน”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)
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“ก็มีปัญหาเรื่องการจัดการศึกษา ผมปวดหัวอยู่ ยกตัวอย่างว่าเด็กโตแล้ว แต่ถ้าจะให้เรียนชั้นสูงเลย 

โดยที่ไม่มีพื้นฐาน เราก็ท�าไม่ได้ ให้มันชั้นต�่าๆ ชั้น ป.1 ป.2 คนละเรื่องเลย นี่ก็คือปัญหาเหมือนกัน 

เพราะฉะนั้นมูลนิธิเพื่อการศึกษาก็เข้ามาคุยกับผม จะสร้างศูนย์ความพร้อมในโรงเรียน ผมก็โอเค 

เพราะว่าถ้าเตรียมความพร้อมแรงงานเด็กพวกนี้ได้ พูดภาษาไทยได้ ก็มาง่ายหน่อย เพราะว่าตอน

แรกเค้าไม่เคยคิดถึงประเด็นนี้ เค้าคิดเพียงแต่ว่าท�าอย่างไรให้สิทธิเด็กคนนี้ เรื่องการศึกษาก็เอามา

เข้า สุดท้ายก็มีปัญหาว่าต้องเตรียมความพร้อมด้วย เรื่องภาษาเรื่องอะไรก่อน”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)

“คือครูก็ว่าเราสอนเด็กไทยก็ยุ่งยากพอสมควรแล้ว สอนชาวต่างชาติที่สื่อภาษากันรู้บ้างไม่รู้บ้าง  

ยิ่งยากใหญ่ แล้วถ้าเราจัดให้เค้า ก็จัดไม่ได้อีก เพราะว่าหลักสูตรจัดยาก เค้าไม่รู้พื้นฐานภาษาไทย”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

ขณะเดยีวกนับทบาทของสถานศกึษาในการท�างานเชงิรกุ เพือ่ให้ข้อมลูข่าวสารหรอืการรณรงค์ให้เดก็ข้ามชาติ

เข้าถงึการศกึษานบัเป็นอกีปัจจยัหนึง่ซึง่จะท�าให้เดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าถงึการศกึษาได้มากขึน้ อย่างไรกต็าม บทบาท

ในการท�างานเชิงรุกของสถานศึกษายังมีอยู่อย่างจ�ากัด

“มีการประชุมผู้ปกครอง ผมบอกเลยเรื่องการรับเด็กที่นี่...ผมก็พยายามเหมือนกันถ้ามีโอกาส คือ 

ผู้ปกครองส�าคัญที่สุด ครูนี้รอง เพราะว่าเป้าหมายผู้ปกครองคือเด็ก”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 5)

“ส่วนมากเป็นนโยบายของ ผอ.เขตแต่ละเขต แต่นโยบาย สพฐ.ต้องเข้าเพื่อที่จะลงไปหาอยู่เด็กแล้ว 

แต่ว่าความเข้มในการเข้าไปหา อาจจะแตกต่างกัน แต่ถ้าเค้าวิ่งเข้ามาหาเรา ก็ต้องรับเค้าอยู่แล้ว”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)

นอกจากการรณรงค์เพื่อเด็กข้ามชาติเข้าถึงการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว บทบาทของสถานศึกษาที่ไม่อาจ 

มองข้ามไปได้อีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพื่อลดการแบ่งแยก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  

ลดช่องว่างของความเป็นอื่นลง เนื่องจากยังมีการรังเกียจหรือแบ่งแยกจากชุมชนที่ค่อนช้างชัดเจนในบางพื้นที่

“ถามว่ามีรังเกียจเดียดฉันท์บ้างไหม ก็มีบ้าง ก็ไม่ถึงขนาดแอนตี้”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)

“บางคนบอกผมมาว่าจะมีนาย ก. น�าชาวบ้านมาประท้วงผม ในฐานะรับเด็กพม่าเข้าเรียน ผมบอกว่า

มาเลย จะได้ชี้แจง เค้าก็ไม่มา คือเค้าฝากบอกมา เราก็ฝากบอกไว้มาเลย เรารู้ว่าปัญหานี้มันมีอยู่ใน

ต�าบลนี้ เวลาประชุมผู้ปกครองนักเรียน เราก็พูดให้ฟัง โดยที่ไม่ต้องให้เค้าเสนอปัญหาเชิงรุก เราก็พูด
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ให้ฟังว่าที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้น มีเหตุผลประกอบอย่างนี้ มันก็ลดลงได้ ก็ไม่มีใครโผล่มาประท้วง  

ในความเป็นจริง ผู้ปกครองก็สั่งเด็กมาว่าอย่าไปเล่นกับเด็กพม่า เวลานอนก็ให้นอนแยกจากกัน  

อย่าไปนอนใกล้นะ เค้าก็ยังสั่งมา เราก็จะบอกว่าไม่ได้ ครูเค้าดูแล ก็ตามผู้ปกครองไปก่อน เราจะ 

มาบอกว่าไม่ได้ สิทธิเท่ากัน มนุษย์เท่ากัน ต้องให้นอนร่วมกัน ถ้าเราหักด้ามพร้าด้วยเข่าอย่างนี้  

แรงต่อต้านก็เยอะ เพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 6)

“มแีน่นอนตรงนี ้ ทางชมุชนเค้าจะมองทนัทว่ีาไปยุง่อะไรกบัเดก็พม่า เดก็ไทยคณุจดัการให้ดก่ีอนเถอะ  

ตอนนี้ก็มีที่ไม่เข้าใจ...ครูก็ได้รับได้ไม่เป็นปัญหา แต่สิ่งที่รับไม่ได้ก็คือชุมชน คือเค้าไม่เข้าใจว่าท�าไม 

เหมือนกับว่าต้องมาแย่งคนไทยอีก ตรงนี้เป็นความคิดของชุมชนที่คิดอย่างนี้”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

จ. ปัจจัยด้านตัวเด็กและครอบครัวกับการเข้าถึงการศึกษาจากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

นอกจากการปฏบิตัขิองหน่วยงานด้านการศกึษาแล้ว ผูป้ฏบิตังิานด้านนีย้งัให้ความเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง

กับครอบครัวและตัวเด็กข้ามชาติ ที่อาจท�าให้เด็กข้ามชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาของไทยในระบบได้  

หรอืเข้าถงึการศกึษาล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งความกลวัต่อการถกูจบักมุและส่งกลบั เนือ่งจากไม่มสีถานะทางกฎหมาย

หรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย

“ถ้าพ่อแม่ไม่มีบัตร จะไม่กล้าพาลูกมาเลย กลัวพามาแล้วถูกจับ ท�าให้บางทีเด็กก็พลาดจากตรงนี้ 

เด็กไม่รู้อิโหน่ อิเหน่” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 7)

“คือผู้บริหารเค้ารับ แต่ว่าเด็กอายุมันเยอะ เข้าไปเรียน ป.1 ก็เลยไม่รับ จะมีเหตุผลอยู่ว่าเด็กวัยรุ่น

แล้ว มาเรียนกับเด็ก ป.1 น่าจะเป็นการจัดกลุ่มของเค้าที่สอน...ก็ยังมีปัญหาว่าเด็กโตมาอยู่ ป.1  

ครูก็ไม่รับ ผอ.โรงเรียนรับ แต่ว่าครูบอกว่ามันสอนล�าบาก เพราะว่า 15 ปีกับเด็ก 7 - 8 ปีนี้  

ความต่างระหว่างวัย”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

“บางทีอยู่ไกลโรงเรียน แล้วก็อาจจะหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่ ไม่กล้าเอาลูกมา ก็อาจจะ 

เป็นได้ ครั้นที่จะเอาลูกไปเรียน เค้าก็ต้องหลบซ่อนตัว อยู่ในป่า อยู่ตามสวนยาง ที่เราไม่รู้ข้อมูล  

แต่ถ้าหากว่าโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้าน แล้วก็เด็กสนใจเรียน ผมว่าไม่มีปัญหาที่จะเรียน”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 1) 

การศึกษาถ้วนหน้า: เด็กข้ามชาติในสวนยางพารามีโอกาสหรือไม่? 315



“อีกประเด็นหนึ่ง เด็กส่วนใหญ่มาโดยถูกกฎหมายก็ไม่มีปัญหา แต่มีเด็กกลุ ่มหนึ่งที่มาแล้ว 

ไม่ถูกกฎหมายก็ไม่กล้าที่จะมาเรียน แต่พอมาแล้วก็โดนจับ อย่างที่โดนจับ จะมาเข้าเรียนก็คือไม่ได้”

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2)

ผลจากการศึกษาข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่อง

นโยบายการศกึษา ทัง้การรบัเดก็เข้าศกึษา งบประมาณ การรบัรองวฒุกิารศกึษา รวมถงึการท�างานเชงิรกุเพือ่ให้เดก็

ข้ามชาติเข้าถึงการศึกษา นอกจากนั้นแล้ว ปัจจัยเรื่องของการเดินทาง อุปสรรคเรื่องภาษา ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผล 

ต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

(Green, 2003; Nawarat, 2012; กฤตยา, 2550; 2554)

6. บทวิเคราะห์

กระบวนการเป็นชายขอบของเด็กข้ามชาติชี้ให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติ “เป็นอื่น” ในหลายลักษณะด้วยกัน  

ไม่ว่าจะเป็นการข้ามพรมแดนเพื่อมาเป็นอื่นในสังคมใหม่ การเป็นอื่นในแผ่นดินเกิดสู่ความเป็นอื่นบนพื้นที่ใหม่  

หรือเกิดบนแผ่นดินอื่นด้วยความเป็นอื่น 

เริม่ต้นจากความเป็นอืน่ลกัษณะแรก “การข้ามพรมแดนเพือ่มาเป็นอืน่ในสงัคมใหม่” ตวัอย่างในการศกึษา

ครั้งนี้ทั้งหมดเป็นเด็กและครัวเรือนข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่า ในรุ่นพ่อแม่ของเด็กข้ามชาติได้เข้ามาท�างาน

ประเทศไทยโดยเฉลีย่แล้วมากกว่า 10 ปี แต่ทว่ายงัมคีวามเป็นอืน่ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสทิธขิองความเป็นพลเมอืง 

เพราะเป็นได้แค่ “คนอืน่” ทีไ่ม่ใช่คนไทยตามฐานะทางทะเบยีนทีร่ะบใุน ทร. 38/1 หรอืบางคนยงัคงสถานะเข้าเมอืง

ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีสถานะทางทะเบียน ประกอบกับการท�างานในสวนยางที่ห่างไกลชุมชนและศูนย์การพัฒนา 

อย่างดทีีส่ดุกเ็ป็นได้แค่เพยีงแรงงานทีจ่ดทะเบยีนและมชีือ่ในฐานทะเบยีน เดก็และสมาชกิในครอบครวัจงึเป็นคนอืน่

ทั้งในด้านภูมิศาสตร์และพลเมือง

ส�าหรับความเป็นอื่นในลักษณะถัดมาคือ “การเป็นอื่นในแผ่นดินเกิดสู่ความเป็นอื่นบนพื้นที่ใหม่” ข้อมูล

จากการศึกษานี้พบว่าเด็กเชื้อชาติมอญจากประเทศพม่า ซึ่งรัฐบาลพม่ามิได้นับเป็นพลเมืองของพม่า เด็กเหล่านี้ 

จงึ “เป็นอืน่” ในเขตแดนของประเทศพม่าซึง่เป็นแผ่นดนิเกดิ และเมือ่เดนิทางเข้ามาในประเทศไทย เดก็และครอบครวั

เหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความ “เป็นอื่น” ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการผลิตซ�้าของความเป็นอื่นนั่นเอง

ส่วนความเป็นอื่นลักษณะสุดท้าย คือ “เกิดบนแผ่นดินอื่นด้วยความเป็นอื่น” นอกจากเด็กข้ามชาติที่เกิด 

ในประเทศพม่าแล้ว ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทย เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกยอมรับให้เป็นพลเมืองทั้งในพม่า

และไทย ไม่มีสถานะใดๆ ปราศจากตัวตนในเชิงกฎหมาย และสุดท้ายกลายเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

ส่วนความเป็นอืน่กบัการเข้าถงึการศกึษานัน้ แม้จะมกีารด�าเนนิงานการศกึษาเพือ่ปวงชนหรอืการศกึษาถ้วน

หน้ามาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้ว โอกาสในการเข้ารับการศึกษาส�าหรับคนที่เป็น “คนอื่น” ยังมีปัญหาและ

อุปสรรคอยู่หลายประการด้วยกัน ทั้งที่เป็นปัจจัยด้านด้านตัวเด็กข้ามชาติเอง ปัจจัยครัวเรือน และปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาของรัฐไทย ซึ่งปัจจัยสุดท้ายนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท�าให้ 
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เด็กข้ามชาติที่ “เป็นอื่น” ถูกเลือกปฏิบัติ ส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาที่จัดให้โดยรัฐไทย จะเห็นได้ว่าหลักฐานที่

ชัดเจนของความเป็นคนอื่นของเด็กและครอบครัวที่แยกให้เห็นว่ามิใช่ไทย (non - Thainess) ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติ 

เชื้อชาติ สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย และตลอดจนความสามารถในการพูดภาษาไทย ซึ่งคือภาพสะท้อนของ

ความเป็นอื่นเชิงภาษา (linguistic otherness) นั้นง่ายต่อการแยกแยะว่าเขาเหล่านั้น “เป็นอื่น” หรือไม่ โดยมี 

หลักฐานทางทะเบียนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาใช้เป็น

ตัวคัดกรองในการแยกแยะว่า “เป็นอื่นหรือไม่เป็นอื่น” และถ้าหากวินิจฉัยได้ว่า “เป็นอื่น” การเลือกปฏิบัติก็จะ 

เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการศึกษา เช่น ตั้งแต่การรับเข้าศึกษาว่ารับหรือไม่รับ (จากหลักฐานทางทะเบียน) 

บางรายถูกปฏิเสธ บางรายถูกรับเข้าศึกษาพร้อมด้วยเงื่อนไขในลักษณะเลือกปฏิบัติอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น 

ในระหว่างการศึกษาที่ความเป็นอื่นในแง่ของส�าเนียง ส่งผลต่อการปฏิบัติที่ถูกแบ่งแยกจากเพื่อนร่วมชั้นและ/หรือ 

ผู้ปกครอง อีกทั้งเมื่อจบการศึกษาการได้รับวุฒิบัตรก็ยังเป็นประเด็นว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับ แม้ว่าตามสิทธิแล้ว 

เด็กข้ามชาติต้องได้รับวุฒิการศึกษาเมื่อเรียนจบครบตามหลักสูตรก�าหนดก็ตาม

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

(1)  การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการตีความนโยบายการศึกษาถ้วนหน้าและนโยบายของรัฐ ทั้งในเรื่อง

ของการรับเด็กเข้าศึกษา การได้รับงบประมาณรายหัว และการออกวุฒิบัตร ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  

ยังมีความจ�าเป็นต้องท�าอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นผลในเชิงปฏิบัติ

(2)  การเตรียมความพร้อมของเด็กข้ามชาติเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐไทยนั้น ควรมีความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กับสถานศึกษา

(3) ศูนย์การเรียนรู้เป็นโอกาสการศึกษาทางเลือกส�าหรับเด็กข้ามชาติ ดังนั้น การรับรองหลักสูตรที่มี

มาตรฐานส�าหรับศูนย์การเรียนรู้จึงมีความส�าคัญ และควรมีการด�าเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ

ผู้มีส่วนได้เสีย

(4) การไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา หรือการเข้าสู่ระบบการศึกษาล่าช้า ต้องการการท�างานเชิงรุกและ 

การรณรงค์ เพื่อให้ผู ้ปกครองของเด็กข้ามชาติรับทราบถึงนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า และระบบการศึกษา 

นอกโรงเรียนของรัฐไทยควรเป็นทางเลือกของเด็กข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการศึกษาล่าช้า

(5)  นโยบายการศึกษาถ้วนหน้าต้องนับรวมเด็กข้ามชาติ และต้องการความร่วมมือและความเข้าใจจาก 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามชาติ เพื่อให้เด็กข้ามชาติมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

การศึกษาถ้วนหน้า: เด็กข้ามชาติในสวนยางพารามีโอกาสหรือไม่? 317



เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). ปฏิญญาการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) เกิดที่จอมเทียนคึกอีกครั้งที่จอมเทียน. ค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2555,  
จาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=22779&Key=hotnews

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2550). ‘ประชากรต่างชาติ’ กับการจัดการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต. รายงานวิจัยเสนอต่อสภาการศึกษา 
แห่งประเทศไทย. [เอกสารอัดส�าเนา].

__________. (2554). การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย. ใน สุรีย์พร พันพึ่ง และมาลี สันภูวรรณ์ (บรรณาธิการ). จุดเปลี่ยน
ประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย (หน้า 103 - 126). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (19 สิงหาคม 2542). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 116 ตอนที่ 74 ก, 1 - 23.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. (19 ธันวาคม 2545). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 119 ตอนที่ 123 ก, 16 - 21.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. (22 กรกฎาคม 2553). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก, 1 - 3.

โสฬส ศิริไสย์. (2551). อ�านาจทางภาษาว่าด้วย “ความเป็นไทย” กับการเลือกสรรจินตภาพแห่งตัวตนคนตัวเล็กตัวน้อยในชีวิตประจ�าวัน. 
ใน กฤตยาอาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). จินตนาการความเป็นไทย (หน้า 85 - 112). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สายชล สัตยานุรักษ์. (2551). ประวัติศาสตร์การสร้าง “ความเป็นไทย” กระแสหลัก. ใน กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). จินตนาการ
ความเป็นไทย (หน้า 61 - 84). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สุริชัย หวันแก้ว. (2550). คนชายขอบ: จากความคิดสู่ความจริง พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาษาอังกฤษ
Children on the Edge. (2012). Thailand: Education for Migrant Children. Retrieved 20 March 2012, from http://www.

childrenontheedge.org/thailand-education-for-migrant-children.html
European Commission. (2008). Education and Migration: Strategies for integrating migrant children in European schools 

and societies. Bamberg: European Commission.
Green, P. E. (2003). The Undocumented: Educating the Children of Migrant Workers in America. Bilingual Research 

Journal, 7(1), 51 - 71.
Gurung, G. S., & Kollmair, M. (2005). Marginality: Concepts and their Limitations (Working paper No. 4). Zurich:  

Department of Geography, University of Zurich.
International Labour Organization (ILO), & Office of the Educational Council. (2006). Educational Opportunity of Migrant 

and Stateless Children in Samut Sakhon. Bangkok: International Labour Organization and Office of the  
Educational Council, Ministry of Education.

International Organization of Migration (IOM). (2009, January 27). IOM, UNICEF Launch Migrant Child Rights Package in 
Thai Schools. Retrieved from http://www.iom.int/jahia/Jahia/pbnAS/cache/offonce?entryId=21751

Jampaklay, A. (2011). Migration and Children. In J. W. Huguet & A. Chamratrithirong (Eds.). Thailand Migration Report 
2011 (pp. 95 - 106). Bangkok: International Organization for Migration, Thailand Office. 

Murdick, N., Shore, P., Chittooran, M. M., & Gartin, B. (2004). Cross - Cultural Comparison of the Concept of “Otherness” 
and Its Impact on Persons with Disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 239(4), 
310 - 316.

Nawarat, N. (2012). Thailand educational for migrant chldren from Burma. Chiang Mai: Faculty of Education, Chiang 
Mai University.

Smith, D., Peterson, W. E., Jaglarz, M., & Doell, K. (2009). Improving Access to Preventive Services for Marginalized 
Families During Early Childhood: An Integrative Review of Inter - organizational Integration Interventions.  
The Open Health Services and Policy Journal, 2, 16 - 25.

Traitongyoo, K. (2008). The management of irregular migration in Thailand: Thainess, identity and citizenship.  
Unpublished Ph.D. thesis, The University of Leeds, Leeds, UK.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2010). EFA Global Monitoring Report 2010: 
Reaching the marginalized. Oxford: University of Oxford.

United Nations Children’s Fund, & United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2007). 
A Human Rights - Based Approach to Education. Paris: United Nations Children’s Fund, New York and United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย318



ครอบครัวแม่เดี่ยว:  

การเป็นชายขอบ และความไม่เป็นธรรมในสังคม

Single-mother: Marginality and Social Injustice

กมลชนก ข�าสุวรรณ1 และบุรเทพ โชคธนานุกูล2 

Kamolchanok Khumsuwan, and Burathep Chokthananukoon

บทคัดย่อ

การศกึษานีใ้ช้วธิกีารศกึษาเชงิคณุภาพ และสงัเคราะห์องค์ความรูท้ีม่อียูบ่นพืน้ฐานงานวจิยั ท�าการเกบ็ข้อมลูในเขตกรงุเทพมหานคร
และนครปฐม โดยการสัมภาษณ์ระดับลึกแม่เดี่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 11 คน และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการท�าให้เป็นชายขอบของครอบครัว 
แม่เดี่ยวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ทั้งปัจจัยด้านชีววิทยา และโครงสร้างของวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ โดยเฉพาะครอบครัว
แม่เดี่ยว การถูกตีตรา และการกีดกันความก้าวหน้า ท�าให้สังคมเต็มไปด้วยอคติ ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของแม่เดี่ยวที่ต้อง 
เผชิญกับความยากจน ไม่มีเงินทุนของตัวเอง ขาดปัจจัยต่างๆ ที่จะท�าให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิต ท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมด้านสิทธิ 
และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร ข้อเสนอแนะของการศึกษานี้ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ควรตระหนักถึง 
ความไม่เท่าเทียมของชาย-หญิงในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพส�าหรับแม่เดี่ยวให้สามารถท�าหน้าที่แม่ และท�างานนอกบ้านได้ 
อย่างสมดุล รวมทั้งเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน โดยเชื่อมโยงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมควบคู่กัน

ค�ำส�ำคัญ: ครอบครัวแม่เดี่ยว, การเป็นชายขอบ และความไม่เป็นธรรมในสังคม

Abstract

This study adopted qualitative research methods and synthesis of existing knowledge based on research. The 
area of data collection included Bangkok and Nakorn Phathom province in Thailand. In-depth interviews were carried 
out with 11 respondents voluntarily and with key informants working in central and local governmental organisations. 
This research found that marginalisation in single mother families was due to sexual inequality in many aspects,  
including biological and patriarchal cultural structures. Stigmatisation and discrimination in the society have significant 
impacts on economic status of single-mother families, leaving them in poverty with little money to meet their ends 
and to have a good quality of life. This situation can be further developed into more serious problems such as  
inequality in rights and lack of opportunity. This research suggests that governmental organisations, the private sectors 
and civil society realise existing inequality between male and female and the importance of helping single mothers 
in terms of jobs to enable them to carry out mothers’ duties and be able to work at the same time, keeping the 
balance between their dual roles. This research also highlights that solving challenges sustainably requires integrating 
various aspects in economic, social and cultural realms. 

Keywords: single mother family, marginalisation and social injustice
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1. นำาเรื่อง

ในอดีตครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย มีสมาชิกครอบครัวหลายช่วงอายุอาศัยอยู่ร่วมกัน  

อย่างน้อย 3 รุ่น คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ลักษณะครอบครัวแบบนี้ท�าให้สมาชิกมีความใกล้ชิด 

ผกูพนักนั มคีวามอบอุน่และปลอดภยั มคีวามร่วมมอืกนัในกจิกรรมด้านต่างๆ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ การศกึษา การอบรม

เลีย้งด ูการปลกูฝังจรยิธรรม คณุธรรม ค่านยิม ความเอาใจใส่ในสภาวะวกิฤต ิฯลฯ กล่าวได้ว่า ครอบครวัได้ท�าหน้าที่

เป็นแหล่งบ่มเพาะ หล่อหลอม ถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อ และอบรมขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้มีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค์ ครอบครัวจึงมีความส�าคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อชีวิตมนุษย์ อย่างไรก็ตาม การอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็น

พ่อ-แม่-ลกูซึง่เป็นครอบครวัเดีย่ว หรอืพ่อ-แม่-ลกูอยูก่บัปู-่ย่า-ตา-ยาย เป็นครอบครวัขยาย หรอืแม้กระทัง่ครอบครวั

รูปแบบอื่นๆ ต่างก็มีเป้าหมายของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมั่นคง

ในปัจจบุนั สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ไม่เพยีงแต่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างขนาดครอบครวั และ

รูปแบบของครอบครัว แต่ยังส่งผลต่อสภาวะการด�าเนินชีวิตครอบครัวด้วย ไม่ว่าจะเป็นการท�าหน้าที่ของครอบครัว 

และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ มีครอบครัวเดี่ยว 

ถึงร้อยละ 54-55 และครอบครัวขยายลดลงเหลือร้อยละ 32.5 ขณะที่ครอบครัวที่อยู่คนเดียวมีสูงถึงร้อยละ 11.3  

มีความหลากหลายของรูปแบบครอบครัวประเภทต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ไม่ต้องการ

ผูกมัด ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยก่อนแต่งงาน การอยู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน ไม่จดทะเบียนสมรส ซึ่งพบรูปแบบ 

การอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวรูปแบบใหม่ในสัดส่วนที่สูง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร (อรทัย, 2552)

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ครอบครัวไทยในปัจจุบันจึงมิได้ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก และเครือญาติ ดังเช่น 

แต่ก่อน แต่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งครอบครัวขยาย ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่อยู่คนเดียว ครอบครัวพ่อหรือ 

แม่เลี้ยงลูกตามล�าพัง ครอบครัวที่รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครอบครัวลักษณะอื่นๆ เป็นต้น ขณะที่กระแส 

ความตื่นตัวเกี่ยวกับสถานะและบทบาททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของผู้หญิงได้รับความสนใจไปทั่วโลก  

โดยผู้หญิงมีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น รวมถึงการที่ผู้หญิงท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว  

ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นประเด็นการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของหัวหน้าครอบครัวที่เป็น

หญิงไม่มีคู่ คือมีสถานภาพสมรส โสด หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส ซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดความเปราะบาง 

ของสถานะทางเศรษฐกิจการมีเครือข่ายทางสังคม และการกลืนกลายเข้ากับสังคมของครัวเรือนอย่างหนึ่ง (ชาย  

และมาลี, 2552)

จากงานศึกษาที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ว่าครอบครัวที่มีหญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนเลี้ยงลูกคนเดียว ได้รับ 

ผลกระทบ 2 ประการ ประการแรกคือ ผลกระทบที่เกิดกับพ่อหรือแม่ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม  

เมื่อครอบครัวมีผู้หาเลี้ยงครอบครัวหลักเพียงคนเดียว ปัญหาที่ตามมาคือความยากจนของครอบครัว มีผลกระทบ 

ต่อโอกาสในการศึกษาของบุตรและปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้นตามจ�านวนบุตรที่มี (นิศา และคณะ, 2545) ปัญหา

ด้านวัฒนธรรม ผู้หญิงต้องเผชิญกับอคติจากคนในสังคมที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงหม้าย หรือหย่าร้าง เป็นผู้มีรอยมลทิน 

(สุรีย์พร และกมลพรรณ, 2552)

ประการที่สอง คือ ผลกระทบที่เกิดกับลูก ได้แก่ ปัญหาด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สภาพความประพฤติ 

ที่ไม่เหมาะสม หรือการกระท�าผิดของเด็กที่ต้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาครอบครัวแตกแยก ดังผลการศึกษาภูมิหลัง

ของเยาวชนที่กระท�าผิดในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิดมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52)  
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มีพ่อแม่แยกกันอยู่หรือหย่าร้าง (วรชาติ, 2543) และการศึกษาที่พบว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างพร้อมหน้า 

จะมีความภาคภูมิใจต�่ากว่าเด็กในครอบครัวที่มีพ่อแม่ (สาวิตรี, 2541) เนื่องจากการขาดพ่อหรือแม่ท�าให้เขาคิดว่า

ตนไม่เป็นที่ต้องการรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่า (วินัดดา, 2538) การที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ส่งผลให้ลูกมีทัศนคติต่อ

ครอบครวัในทางลบสงูกว่าเดก็ทีพ่่อแม่อยูด้่วยกนั (พจนา, 2541) ตลอดจนมองโลกและอนาคตต�่ากว่าเดก็ในครอบครวั

ปกติ (สุรชัย, 2541) การที่เด็กขาดผู้เลี้ยงดูฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจท�าให้ขาดความรักความอบอุ่นที่พึงได้รับเช่นเดียวกับ

เด็กในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่ รวมทั้งขาดตัวแบบที่จะเรียนรู้บทบาทของการเป็นพ่อหรือแม่ที่เหมาะสม 

หากเขาต้องเป็นพ่อหรือแม่ต่อไปในอนาคต (นิศา และคณะ, 2545) 

ปัจจุบันครอบครัวเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ครอบครัวเหล่านี้ก�าลังถูกสังคมและนโยบายภาค

รฐัผลกัดนัเข้าสูก่ระบวนการท�าให้เป็นชายขอบ ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติของสมาชกิในครอบครวั 

และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงจนเกิดเป็นช่องว่างทางสังคม ชนชั้น และสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย

บทความนี้ต้องการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นชายขอบ และความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ต่อครอบครัวแม่เดี่ยว ความแตกต่างระหว่างเพศ ความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ ความยากจน และการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา การถูกกีดกัน การถูกตีตรา การปรับตัว การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอด  

และมุ่งที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐ 

และมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการถูกท�าให้เป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยว

2.  เพื่อศึกษาความไม่เป็นธรรมที่เกิดกับครอบครัวแม่เดี่ยว

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับความต้องการของ

ครอบครัวแม่เดี่ยว

ทั้งนี้ค�าว่า ครอบครัวแม่เดี่ยว (single mother) ในบทความนี้หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกหลัก

คือ มารดา และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี โดยมารดาอาจอาศัยอยู่แยกต่างหาก หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นลักษณะ

ครอบครัวขยายได้ ขณะที่ค�าว่า ครอบครัวปกติ หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกัน หรือ 

พ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ร่วมกับเครือญาติ และ การท�าให้เป็นชายขอบ หมายถึง การที่บุคคลนั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

สงัคมแล้วถกู (สงัคม) ก�าหนดว่าเป็นส่วนเกนิ หรอืมองว่ามคีวามเป็นอืน่ ฯลฯ เนือ่งจากเป็นคนทีอ่ยูน่อกการรบัรูข้อง

คนกระแสหลัก ไร้ซึ่งสิทธิเสียงต่างๆ จากระบบ จึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ (ถูกคนส่วนใหญ่ในสังคมมองข้ามไป) 

2. วิธีศึกษา

บทความนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ และจากการสังเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การเกบ็ข้อมลูชัน้ต้นใช้วธีกีารสมัภาษณ์ระดบัลกึครอบครวัแม่เดีย่วในเขตกรงุเทพฯและนครปฐม จ�านวน 11 ครอบครวั 

โดยสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงตามความสมคัรใจของครอบครวัทีใ่ห้ข้อมลู เพือ่ศกึษาสภาพการด�าเนนิชวีติ สภาพปัญหา

ความยากล�าบากในการด�ารงชีวิตด้วยตนเอง และผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้ง 

ความเป็นธรรมในการใช้ประโยชน์หลักประกันความมั่นคงของสมาชิกครอบครัว เพื่อหาแนวทางในการก�าหนด

นโยบายสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของครอบครัวแม่เดี่ยว ลดช่องว่างทางชนชั้น และศึกษากระบวนการ 

ที่ท�าให้ครอบครัวดังกล่าวเข้าสู่การเป็นชายขอบ
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นอกจากนี้ ยังท�าการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง คือ บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวในระดับนโยบายและปฏิบัติการ (1) สังกัดหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(2) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานด้านครอบครัว สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  

เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการให้ความช่วยเหลือครอบครัวแม่เดี่ยวที่เป็นธรรมในสังคม  

และเชื่อมโยงกับนโยบายหลักของประเทศด้านสังคม และ (3) ผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิที่ท�างานเกี่ยวกับครอบครัว 

พ่อแม่เดี่ยว ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายครอบครัวแม่เดี่ยวที่เข้มแข็ง

3. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม

ในการศึกษากระบวนการกลายเป็นชายขอบและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแม่เดี่ยว ใช้แนวคิด

ทฤษฎี และวรรณกรรม ดังต่อไปนี้

3.1 แนวคิดพื้นฐานเรื่องครอบครัว

ครอบครัวในปัจจุบันมีลักษณะหลากหลายมากกว่าแต่ก่อน ที่ส�าคัญยังจัดว่ามีอยู่เพียง 2 ลักษณะที่ชัดเจนคือ 

ครอบครัวเดี่ยว ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูก และครอบครัวขยาย ซึ่งนอกจากมีพ่อแม่ลูกแล้ว อาจมีปู่ย่าตายายและ 

ญาติอาศัยร่วมอยู่ด้วย มีผู้ให้ความหมายของครอบครัวไว้มากมาย ดังนี้

พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 240) ให้ความหมายของครอบครวัไว้ว่า หมายถงึ สถาบนัพืน้ฐาน

ของสงัคมทีป่ระกอบด้วย สาม ีภรรยา และหมายรวมถงึลกูด้วย ความเป็นครอบครวัก่อเกดิขึน้เมือ่บคุคลสองคนหรอื

มากกว่าตกลงใจในการที่จะด�าเนินชีวิตร่วมกัน พึ่งพิงกัน ส่วนใหญ่จะมาจากรากฐานของความรักและความผูกพัน

ระหว่างบุคคล ซึ่งการแต่งงานเป็นจุดที่ส�าคัญของก�าเนิดชีวิตครอบครัว 

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความหมายของครอบครัวอาจให้โดยแบ่งตามการนิยามในแง่มุมต่างๆ คือ ในแง่

วัฒนธรรมและกฎหมาย การสมรสเป็นเงื่อนไขของครอบครัว ซึ่งหมายถึงว่า ครอบครัวที่ไม่มีการสมรสจะถูกถือว่า

เป็นครอบครัวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีสถานภาพทางสังคม (วิระดา, 2546: 3) แง่สังคมวิทยา ครอบครัว 

คือกลุ่มที่รวมอยู่ในบ้านเดียวกัน อาจเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวพันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมาย แต่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน 

ให้ความรกัและความเอาใจใส่ต่อกนั มคีวามปรารถนาดต่ีอกนั ความสมัพนัธ์นัน้อาจจะแน่นแฟ้นมัน่คง หรอืไม่กระชบั

สั่นคลอน หรือร้าวราน แต่ไม่ถึงกับแตกแยก ก็ยังนับว่าเป็นครอบครัว (ทวีรัสมิ์, 2524: 86)

แง่ชีววิทยา ครอบครัวหมายถึง กลุ่มคนที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิต เช่น สามีภรรยา มีลูก ลูกเกิดจากอสุจิ 

ของบิดาผสมกับไข่สุกของมารดา ฉะนั้น บิดามารดากับลูกจึงเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต แง่เศรษฐกิจ ครอบครัว คือ 

คนที่ใช้จ่ายร่วมกัน จากเงินงบประมาณเดียวกันของบุคคลที่ท�าการสมรสแล้ว แม้แยกบ้านไปอยู่ต่างหาก แต่ถือว่า 

ยังมีพันธะทางศีลธรรมที่จะเลี้ยงดูส่งเสียเครือญาติ เช่น น้อง คือต้องส่งเสียให้เงินน้องเล่าเรียน เช่นนี้นับว่า 

ใช้จ่ายจากงบประมาณเดียวกันและเป็นครอบครัวเดียวกัน (ทวีรัสมิ์, 2524: 86-87)

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับแนวคิดพื้นฐานดังกล่าว นับว่าเป็นแนวคิดและนิยามที่เป็นบรรทัดฐานเชิงเดี่ยว  

หรอืเป็นบรรทดัฐานดัง้เดมิของ “ความเป็นครอบครวั” ซึง่ไม่น่าจะเพยีงพอต่อการท�าความเข้าใจสถานภาพ บทบาท 
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ประเภท และรูปแบบครอบครัว ที่หลากหลายของครอบครัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีครอบครัวจ�านวน

มากที่เกิดขึ้นโดยไม่ผ่านการแต่งงาน หรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคมกระแส

หลัก แต่แนวคิดดังกล่าวก็ยังคงมีความส�าคัญในแง่ของการท�าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

3.2 ทฤษฎีสตรีนิยม (Feminism)

ทฤษฎีสตรีนิยมมุ่งเน้นที่จะท�าความเข้าใจกับธรรมชาติของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ระบบคิด

และขบวนการทางสังคมที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ว่าผู้ชาย

อยูใ่นฐานะทีไ่ด้เปรยีบและสตรอียูใ่นสภาพทีเ่ป็นรอง จดุร่วมหลกัของทฤษฎนีีค้อื การพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง

เพศหญงิและเพศชาย ซึง่มลีกัษณะของความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศมาตัง้แต่สงัคมในอดตีจนถงึปัจจบุนั ไม่ว่าสงัคม

จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศก็ยังดูเป็นปัญหาคู่โลก ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

และเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือการเอารัดเอาเปรียบระหว่างเพศนั่นเอง (กาญจนา, 2543)

ประเด็นเรื่องเพศ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการถูกจ�ากัดพื้นที่ของผู้หญิง ต่อการก�าหนดต�าแหน่งที่ผู้หญิงควร

อยูใ่นพืน้ทีท่างสงัคมแต่ละแห่งตามความต้องการของกลุม่คนทีเ่ป็นผูม้อี�านาจในสงัคม ส่งผลให้เกดิความไม่เท่าเทยีม

กันในสิทธิและโอกาสระหว่างชายหญิงขึ้น หรือเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในสังคม การวิเคราะห์ถึง 

ความไม่เท่าเทียมในสิทธิและโอกาสของสตรีภายใต้องค์ประกอบ กระบวนการ และผลกระทบของนโยบายสังคม 

ความไม่เท่าเทียมของรายได้ของโอกาสการท�างานและโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นตัวอย่างของผลกระทบที่สตรี 

ได้รบัจากนโยบายสงัคมทีไ่ม่เป็นธรรม กระบวนการมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายทีผู่ห้ญงิมบีทบาทน้อยกว่าผูช้าย 

เป็นตัวอย่างของกระบวนการก�าหนดนโยบายสังคมที่แนวคิดสตรีนิยมไม่ยอมรับ ส่วนการจัดสวัสดิการสังคมที่จ�ากัด

ให้สตรีกลายเป็นผู้รับภาระในครัวเรือน เป็นองค์ประกอบของนโยบายสังคมที่ต้องการแก้ไข ซึ่งในการศึกษาวิจัย

ประเด็นแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ให้ความส�าคัญในสองประเด็นหลัก คือ (สุรพล, 2547)

(1)  การผลิต-การให้ก�าเนิด (production-reproduction) สตรีถือเป็นกลุ่มที่ท�าหน้าที่สร้างสมาชิกใหม่

และให้การเลี้ยงดู ซึ่งถือว่ามีคุณค่าเพียงแค่ให้การก�าเนิด (reproductive work) ขณะที่การผลิตในเชิงเศรษฐกิจ 

ที่ถือว่ามีคุณค่าในเชิงผลิตภาพ (productive work) เป็นเรื่องของบุรุษ ภายใต้กรอบความคิดนี้นโยบายสังคม 

กลายเป็นเครื่องมือของระบบทุนนิยมในการควบคุมให้สตรีต้องอยู่ในโลกส่วนตัว หรือครอบครัวเท่านั้น สวัสดิการ

ต่างๆ ที่รัฐด�าเนินการ ท�าให้สตรีต้องท�าหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็ก คนชรา คนป่วยตลอดไป 

(2)  การพึ่งพา-การพึ่งพาระหว่างกัน (dependency-interdependency) เน้นการพึ่งพาของบทบาท 

ที่ท�าให้สตรีกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองไม่ได้ บทบาทการเลี้ยงดูของสตรีท�าให้สามีสามารถท�างานในเชิงเศรษฐกิจ 

นอกบ้านได้และมีส่วนสร้างชาติ หน้าที่ของสวัสดิการสังคมในรูปแบบนี้ท�าให้สตรีต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาต่อไปแทนที่จะ

เป็นการสร้างการพึ่งพาระหว่างกัน 

การทีส่งัคมเชือ่ว่าผูห้ญงิด้อยกว่าผูช้ายในเชงิความสามารถ สตปัิญญา และพละก�าลงั ตลอดจนความเชือ่ทีว่่า

ผู้หญิงต้องท�าบทบาทแม่และภรรยาเท่านั้น ได้ไปสร้างกลไกที่กีดกันผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงได้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ 

ไว้อย่างซบัซ้อนและแนบเนยีน นอกจากนี ้ยงัท�าให้ผูห้ญงิถกูเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งค่าจ้างและเงนิเดอืน ผูห้ญงิส่วนใหญ่

จงึมรีายได้เฉลีย่จากการท�างานต�า่ ทัง้มโีอกาสในการหางานท�าและหรอืได้รบัการว่าจ้างน้อย ทัง้หมดนีส่้งผลต่อฐานะ

ทางเศรษฐกิจของผู้หญิง พบว่า ผู้หญิงในสังคมไทยก�าลังเผชิญกับปัญหาความยากจนสูงกว่าผู้ชาย และครอบครัว 

ทีม่ผีูห้ญงิเป็นหวัหน้าครอบครวัเผชญิกบัความยากจนทีร่นุแรงกว่าครอบครวัทีม่ผีูช้ายเป็นหวัหน้าครอบครวั (สชุาดา, 
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2554) ดังเช่นที่ ส�านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย (2550) ยืนยันว่า ครอบครัวที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิง 

มีรายได้น้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้ชาย 

การที่หัวหน้าครอบครัวเป็นหญิง โดยเฉพาะครอบครัวแม่เดี่ยวที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย หย่า แยกกับ 

คู่สมรสด้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าเป็นชายนั้น ก็เพราะครอบครัวขาดผู้หารายได้หลักที่ส�าคัญไปคือสามี (Fuwa, 

2000) ท�าให้มีสัดส่วนผู้พึ่งพิงในครอบครัวสูงเมื่อเทียบกับครอบครัวที่มีคู่สมรส (Chant, 2003) นอกจากนี้ยังมีภาระ

รับผิดชอบมากทั้งในบ้านและนอกบ้าน ส่งผลให้โอกาสที่จะเข้าสู่การจ้างงานในระบบที่มีค่าจ้างสูงเป็นไปได้น้อย 

ครอบครัวแม่เดี่ยวจ�านวนมากต้องเข้าสู่การจ้างงานนอกระบบที่มีอัตราค่าจ้างต�่า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�าไปสู่ 

ความยากจนของครอบครัว (ชาย และมาลี, 2552) 

นอกจากนี้ ผู้หญิงยังเป็นแรงงานที่รับงานมาท�าที่บ้าน และเป็นแรงงานนอกระบบมากกว่าชายถึงสามเท่า 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550ข) แม้ว่าจะมีหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 

การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกแม่เดี่ยวด้วยกัน แต่ทว่าการด�าเนินงานในสภาพสังคมที่ยังคงเต็มไปด้วยมายาคติ 

ทีบ่อกว่า ผูห้ญงิเป็นเพศทีม่คีวามอ่อนแอทางด้านสรรีะ ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่หนอืเหตผุล ไม่ฉลาดหลกัแหลมเท่าผูช้าย 

ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ชาย มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย ส่งผลให้สังคมมองว่าผู้หญิงมีความสามารถน้อยกว่า

ผู้ชาย น�ามาสู่การเลือกปฏิบัติที่ปิดกั้นโอกาสในการแสวงหาความก้าวหน้าของผู้หญิง (สุชาดา, 2554) ท�าให้ 

กลุ่มแม่เดี่ยวจ�านวนมากต้องประสบกับความยากจน ขาดทรัพยากร เช่น ที่ดินท�ากิน และเงินทุนของตัวเอง ไม่มี 

ที่พักอาศัย ไม่มีอาหารเพียงพอ และไม่มีปัจจัยอื่นๆ ที่จะท�าให้ชีวิตมีคุณภาพ

3.3 กระบวนการทำาให้เป็นชายขอบ

ในสังคมทุกแห่งมีคนชายขอบ ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากศูนย์กลางและมิติในด้านต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม วัฒนธรรม และความคิดกระแสหลัก โดยคนกลุ่มนี้ขาดอ�านาจต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เข้าถึง

อ�านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ�านาจ การจัดสรรทรัพยากร ความมั่งคั่งในสังคม (สุริชัย, 2550) 

บรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมของกระบวนการกลายเป็นชายขอบทีส่�าคญัคอื การใช้ประโยชน์และสร้างผลก�าไรสงูสดุ

ทางเศรษฐกิจ โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลกระทบและความไม่เป็นธรรมในสังคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตผู้คน 

ที่นอกจากจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ แล้ว กลุ่มคนชายขอบ 

ดังกล่าวยังขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการแบ่งปันผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา อีกทั้งมีโอกาสสูง

ที่จะตกเป็นเหยื่อ หรือผู้รับเคราะห์ของการพัฒนา แบกรับความเสี่ยง หรือผลด้านลบของการพัฒนา หรือขัดขวาง

การพัฒนาทั้งในระดับย่อยและในระดับโลก การเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะเอาตัวรอดหรือ 

มีชีวิตอยู่ จึงเป็นสาระส�าคัญของวิถีชีวิตของประชากรชายขอบ (สุริยา และพัฒนา, 2542) 

ความเป็นชายขอบทางสังคมนั้นเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ�านาจที่ซับซ้อน ผลักให้คนส่วนหนึ่งไร้อ�านาจ 

จนตกไปอยู่ชายขอบของสังคม แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ตรงศูนย์กลางของพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตร์ ขณะเดียวกันยังหมายถึง

กระบวนการลดทอนความเป็นมนษุย์ ด้วยความพยายามท�าให้คนกลายเป็นสิง่ของหรอืเป็นสนิค้า (commoditisation)  

และการติดป้ายให้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในแง่ลบ (stigmatisation) รวมถึงการตีตรา (labelling) ที่เชื่อว่า 

การกระท�าใดจะเป็นการเบี่ยงเบนหรือไม่เพียงไร ขึ้นอยู่กับสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สังคมระบุว่า 

การกระท�านั้นๆ เบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบน ผิดหรือถูก เป็นเรื่องความรู้สึกของสังคมต่อพฤติกรรมบางอย่าง  

ซึ่งจะท�าให้กลุ่มบุคคลหนึ่งมีอ�านาจเหนือ หรือได้เปรียบกลุ่มบุคคลอื่น จนเป็นการกีดกัน ลงโทษ และตีตราบุคคล

นั้นๆ ว่าการกระท�านั้นๆ เป็นความผิด (สุพัตรา, 2546)
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การที่สังคมตีตราและนิยามให้กลุ่มดังกล่าวเป็นชายขอบของการรับรู้ ความคิด และทัศนคติของคนในสังคม

ตามแนวคิดกระแสหลัก หรือการมองว่าเป็นข้อพบพร่อง เกิดจากความผิดพลาดจากการใช้ชีวิตคู่ และเป็นสาเหตุ

ส�าคัญของปัญหาต่างๆ ในสังคม อันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของครอบครัว เช่น ครอบครัวหย่าร้าง แตกแยก  

และส่งผลให้เด็กมีปัญหา ซึ่งล้วนแต่เป็นทัศนคติและการตีตราของสังคม และผลักดันให้กลุ่มดังกล่าวก้าวเข้าสู่

กระบวนการกลายเป็นชายขอบ เป็นผลให้สังคมก�าหนดบทบาทและลักษณะของครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวว่าเป็น 

ผู้ด้อยโอกาส จ�าเป็นต้องได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากคนอื่นๆ อีกทั้งไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ส่งผลให้ 

การด�าเนินชีวิตในสังคมของครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวเป็นไปอย่างยากล�าบากและไม่เป็นธรรม 

แนวคิดดังกล่าวท�าให้แม่เดี่ยวบางกลุ่มต้องกลายเป็นชายขอบ อันเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง

เพศ ส่งผลให้ประสบกับความยากจน ถูกตีตรา หรือถูกกีดกันออกจากสังคม ในขณะที่กลุ่มแม่เดี่ยวอีกหลายกลุ่ม 

ไม่เป็นชายขอบ เนื่องจากมีเครือข่ายทางสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มาสนับสนุนช่วยเหลือท�าให้

สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้

3.4 ความเป็นธรรมในสังคม

เป็นการน�าแนวคดิด้านสทิธมินษุยชนมาประยกุต์ใช้กบัเรือ่งความเป็นธรรมในสงัคมของกลุม่แม่เดีย่ว เนือ่งจาก

เป็นแนวคิดที่มุ่งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลในการอยู่ร่วมกันในสังคม

อย่างมศีกัดิศ์ร ีกรณคีรอบครวัแม่เดีย่ว เน้นอธบิายถงึสทิธต่ิางๆ ทีค่วรได้รบัตามกฎหมายรฐัธรรมนญู ซึง่รฐัธรรมนญู 

พ.ศ. 2550 มีหลายมาตราที่ให้ความส�าคัญต่อประเด็นความเสมอภาคและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 

และสวัสดิการจากรัฐ ได้แก่ มาตรา 30 มาตรา 51 มาตรา 55 และโดยเฉพาะมาตรา 80 ซึ่งเน้นว่ารัฐต้องด�าเนินการ

ตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา

ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  

ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้

ขณะทีใ่นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มุง่เน้นและให้ความส�าคญั

ต่อประเด็นความไม่เท่าเทียม เพื่อต้องการลดช่องว่างและความแตกต่างในด้านของโอกาสและการเข้าถึงสิทธิ 

และสวัสดิการของภาครัฐ ดังเห็นได้จากบทที่ 3 ยุทธศาสตร์ความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งแผนดังกล่าวได้มุ่งเน้น 

การสร้างภูมิคุ้มกันส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสและการพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เข้าถึงทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

การพัฒนาเศรษฐกิจมีฐานกว้าง ครอบคลุมทั่วถึง และสร้างโอกาสส�าหรับกลุ่มด้อยโอกาสมากขึ้น  

บนหลักการยอมรับอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และลดช่องว่างในสังคม (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 31)

ความเป็นธรรมทางสังคมในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแม่เดี่ยว ที่ควรใส่ใจมี 2 ด้าน คือ 

(1)  ด้านเศรษฐกิจ ผู้หญิงส่วนใหญ่ท�างานในภาคเกษตร ช่วยธุรกิจครอบครัวที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน  

และการท�างานรวมกลุม่ ในขณะทีผู่ช้ายท�างานเป็นนายจ้าง ลกูจ้างรฐับาล เอกชน และท�างานส่วนตวัมากกว่าผูห้ญงิ 

การท�างานนอกภาคเกษตรเป็นงานที่ต้องการความสามารถเฉพาะตัว โดยผู้ท�างานได้รับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล 
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แม้ค่าจ้างแรงงานจะเท่ากนัตามกฎหมาย ซึง่หญงิ-ชายทีท่�างานลกัษณะเดยีวกนั ควรได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ท่าเทยีมกนั 

แต่จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2548-2550 พบว่าผู้หญิงได้รับค่าตอบแทนจากการท�างาน

นอกภาคเกษตรน้อยกว่าผู้ชายอย่างต่อเนื่องในทุกภาค ภาพโดยรวมก็คือ แม้ผู้หญิงจะมีความสามารถในการท�างาน

ทัดเทียมกับผู้ชายทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่ผู้หญิงมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งระดับสูงน้อยกว่าผู้ชาย (ส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ, 2550ก)

ความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจของผู้หญิงและผู้ชาย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัว 

เป็นประเดน็ทีไ่ด้รบัการวจิยัมายาวนาน เนือ่งจากหวัหน้าครอบครวัทีเ่ป็นหญงิมกัถกูมองว่ามคีวามเปราะบางทางด้าน

เศรษฐกิจกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าเป็นชาย และความเปราะบางนี้ท�าให้โอกาสในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกครอบครัว มีข้อจ�ากัด น�าไปสู่ความยากจน ดังมีงานวิจัยจ�านวนมาก 

ที่ศึกษาหัวหน้าครอบครัวที่เป็นหญิงกับความยากจน สามารถสรุปผลส�าคัญๆ ได้ดังนี้ คือ 

ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นหญิง ไม่ว่าจะมีสถานภาพสมรสอย่างไรก็ตาม ในทางเศรษฐกิจแล้ว 

ด้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นชาย และครอบครัวแม่เดี่ยวที่มีหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวด้อยกว่า

ครอบครัวพ่อเดี่ยวที่มีชายเป็นหัวหน้าครอบครัว สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่องสถานภาพสมรสของหัวหน้าครัวเรือน

กับความยากจน ที่พบว่า ครอบครัวที่หัวหน้าเป็นหญิงไม่มีคู่แทบจะไม่แตกต่างจากครอบครัวที่หัวหน้าเป็นชาย 

ไม่มีคู่ แต่ด้อยกว่าครอบครัวที่หัวหน้าเป็นหญิงมีคู่ และจะค่อนข้างดีกว่าครอบครัวที่หัวหน้าเป็นชายมีคู่ (ชาย และ

มาลี, 2552: 72-87) แม้ว่าข้อค้นพบดังกล่าวจะไม่ยืนยันชัดเจนว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นหญิงโดยทั่วไป 

มีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นชาย แต่ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวที่หัวหน้าไม่มีคู่  

โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นหญิง มีความเปราะบางต่อความยากจนมากกว่าครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัว 

เป็นหญิงมีคู่ ซึ่งนโยบายเพื่อลดความยากจน และลดช่องว่างทางเศรษฐกิจของครอบครัว ยังคงต้องให้ความสนใจ 

เป็นพิเศษต่อครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวไม่มีคู่ โดยเฉพาะครอบครัวแม่เดี่ยวที่หัวหน้าครอบครัวเป็นหญิง

(2)  ด้านสงัคม วาทกรรมเรือ่งผูห้ญงิกบัความยากจน ผูห้ญงิกบัความเท่าเทยีมระหว่างเพศ เริม่เป็นทีส่นใจ

ในวงวิชาการ ซึ่งเป็นช่วงที่กระแสการตื่นตัวเกี่ยวกับสถานะและบทบาททางสังคมของผู้หญิงได้รับความสนใจ 

ไปทั่วโลก โดยผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น ที่ผ่านมา มีการผลักดันประเด็นความเสมอภาคทางสังคม 

ให้กับผู้หญิง ส่งผลให้ผู้หญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น เช่น ผู้หญิงมีโอกาสด้านการศึกษาทุกระดับและทุกสาขา  

มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ ได้รับการยอมรับให้กับอาชีพที่ถูกปิดกั้น เช่น ผู้พิพากษา  

แพทย์ ต�ารวจ วศิวกร เป็นต้น แต่กระนัน้ผูห้ญงิหลายกลุม่ และจ�านวนมากในประเทศไทย ยงัเข้าไม่ถงึความเป็นธรรม 

และความเสมอภาคทางสงัคม (สชุาดา, 2554) ถงึแม้ว่าประเทศไทยจะให้ความส�าคญักบัการพฒันาผูห้ญงิ โดยบรรจุ

ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (2515-2519) จนถึงปัจจุบัน ที่ยังคงระบุให้การพัฒนาผู้หญิง

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ โดยวิธีการพัฒนาผู้หญิงในประเทศไทยไม่ได้แตกต่างจากแนวทางการพัฒนา 

ผู้หญิงในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก คือ พยายามรวมผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งก้าวไปสู่สังคมที่มั่งคั่ง

ทางด้านเศรษฐกิจ จึงมักเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงาน สะสมทุน สร้างสินค้า ฯลฯ 

ในอดีตผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศน้อย อีกทั้งเป็นกลุ่มด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จาก

กระบวนการพัฒนาประเทศ จึงวางแผนให้ผู้หญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา โดยการส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับ

การศกึษา สร้างงาน และผลกัดนัเข้าสูต่ลาดแรงงาน อกีทัง้เชือ่มโยงกบับทบาทตามประเพณขีองผูห้ญงิ ผลทีเ่กดิตาม

มาคือผู้หญิงถูกจัดวางไว้เป็นกลุ่มแม่บ้านในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เน้นให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมวางแผน

ครอบครวัและการคมุก�าเนดิ ตอกย�า้ให้ผูห้ญงิท�าบทบาทแม่อย่างเข้มแขง็ ซึง่ตวัแบบการพฒันาแบบนีถ้กูครอบง�าจาก
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อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในสังคม ที่มุ่งเน้นให้ผู้หญิงปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับการพัฒนากระแสหลัก ซึ่งถือว่า

เป็นระบบทีข่ดัต่อหลกัเสมอภาคระหว่างเพศหญงิและชาย ขณะทีเ่งือ่นไขทางประเพณ ีวฒันธรรม ตลอดจนความคดิ 

ความเชือ่เกีย่วกบัความเป็นหญงิชายยงัเป็นอปุสรรคใหญ่หลวงต่อการสร้างความก้าวหน้า และความเสมอภาคให้กบั

ผู้หญิงยังไม่ได้รับการแก้ไข (สุชาดา, 2554: 152)

นอกจากนี ้แนวคดิทีว่่า “ชายเป็นใหญ่ในครอบครวั” และแนวคดิ “ครอบครวัปกต”ิ หวัหน้าครอบครวัจะต้อง

มีคู่สมรสอยู่ด้วยกัน ท�าให้ครอบครัวแม่เดี่ยว ซึ่งมีหญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงล�าพัง “ไม่ปกติ” หรือแปลกแยก

จากส่วนใหญ่ แนวคิดเช่นนี้น�าไปสู่ข้อสรุปว่า ครอบครัวที่มีหัวหน้าเป็นหญิง มักจะด้อยกว่าครอบครัวประเภทอื่นใน

แง่ของการมีเครือข่ายทางสังคม และการบูรณาการเข้ากับสังคม ซึ่งส่งผลถึงความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกครอบครัวได้ 

(Joshi, 2004) จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกรอบจ�ากัดบทบาทของผู้หญิงให้อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดที่สังคมได้สร้างขึ้น 

ส่งผลให้ครอบครัวแม่เดี่ยวได้รับผลจากข้อจ�ากัดดังกล่าว

3.5 สถานการณ์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในประเทศไทย

ในประเทศไทย ยังไม่มีการส�ารวจข้อมูลครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวโดยตรง แต่ข้อมูลที่บ่งบอกถึงแนวโน้ม 

การเพิ่มขึ้นของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวคือ การเปลี่ยนแปลงครอบครัวในสังคมไทยจากครอบครัวเดี่ยวและครอบครัว

ขยายเป็นครอบครวัลกัษณะอืน่ๆ ในช่วงทีผ่่านมา กล่าวคอื ครอบครวัพ่อหรอืแม่เดีย่วมแีนวโน้มมากขึน้ เพราะสาเหตุ

จากการสิ้นสุดของชีวิตคู่ 4 รูปแบบ คือ การละทิ้ง การแยกทาง การหย่าร้าง และการเสียชีวิตของคู่สมรส เป็นผลให้

ครอบครวัมผีูด้แูลลกูตามล�าพงัเพยีงคนเดยีวคอื พ่อหรอืแม่ จากการรายงานเดก็ไทยในมติวิฒันธรรม พบว่าครอบครวั

พ่อหรอืแม่เลีย้งเดีย่วในประเทศไทยมปีระมาณ 1.3 ล้านครอบครวั (อมรา และสพุตัรา, 2552) นอกจากนี ้การส�ารวจ

ภาวะการท�างานของประชากร พ.ศ. 2547–2550 พบว่าหวัหน้าครวัเรอืนทีเ่ป็นเพศชายนัน้มอีตัราลดลงอย่างต่อเนือ่ง

คือ จากร้อยละ 72.1 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 69.0 ในปี 2550 ขณะที่เพศหญิงมีอัตราการเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ 

เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 27.9 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 31.0 ในปี 2550 (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550ก) 

ครอบครัวแบบแม่เดี่ยวไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคม ผู้หญิงที่มีลูกและไม่สามารถด�ารงชีวิตคู่ไว้ได้ไม่ว่าจะ

ด้วยเหตุใดก็ตาม ล้วนมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและทุกสังคม สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบของการเป็นครอบครัวแม่เดี่ยว  

โดยครอบครัวแม่เดี่ยวที่มาจากสาเหตุที่ต่างกัน ย่อมได้รับการยอมรับจากสังคมแตกต่างกันไป เนื่องจากฐานคิด  

ค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรมของบริบทสังคมที่ต่างกัน ครอบครัวแม่เดี่ยวที่เกิดจากสาเหตุที่สังคมไม่ให้การยอมรับ 

สงัคมจะมองในแง่มมุของความไม่ปกต ิหรอืเบีย่งเบน (deviant) ยงัรวมถงึการซมึซบัและยอมรบันบัถอืในภาพลกัษณ์

ที่ตนเองเป็นอยู่ (self image) อันส่งผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญใน 

การที่ครอบครัวแม่เดี่ยวเหล่านั้นจะสามารถปรับสภาพครอบครัวให้ด�าเนินชีวิตไปตามปกติสุขในสังคมต่อไปได้หรือ

ไม่ในระดับไหนอย่างไร (อารียา, 2551) 

การทีค่รอบครวัแม่เดีย่วต้องประสบปัญหาใดปัญหาหนึง่ของครอบครวั อาจเกีย่วพนัและก่อให้เกดิปัญหาอืน่ๆ 

ตามมา โดยเฉพาะความยากจน การมีคุณภาพชีวิตต�่า ฯลฯ ท�าให้ครอบครัวต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ทั้งทางจิตใจ 

ความรูส้กึโดดเดีย่ว สญูเสยีความมัน่ใจ ต�าหนตินเอง ความเครยีดในภาระทีต้่องรบัผดิชอบ ความยากล�าบากทางกาย 

การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความสมดุลของครอบครัวได้  

(คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ, 2537) นอกจากนี้ แนวคิดส่วนใหญ่ยังคงถูกครอบง�าด้วย

อุดมการณ์ครอบครัวแบบดั้งเดิมที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมานาน ท�าให้การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยวเป็นภาวะที่ 

ไม่พึงประสงค์ และเป็นปัญหาที่พึงได้รับการแก้ไข (บุษกร, 2552ก) 
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4. วิเคราะห์ และอภิปรายผลการศึกษา

4.1 สภาพปัญหาทั่วไป 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยว ส่วนใหญ่เกิดจากการแยกทางกัน และคู่สมรส 

เสียชีวิต (ดูตาราง 2) โดยสามารถแบ่งแม่เดี่ยวได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เปราะบาง จ�านวน 7 กรณี กลุ่มที่เข้มแข็ง 

จ�านวน 3 กรณี และแม่เดี่ยวที่เป็นนักสู้ สามารถรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จ�านวน 1 กรณี

แม่เดี่ยวกลุ่มที่เปราะบาง หมายถึง กลุ่มแม่เดี่ยวที่เผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลัก เนื่องจาก

ต้องแบ่งเวลาเพือ่เลีย้งดลูกูและท�างาน ท�าให้โอกาสทีจ่ะเข้าสูก่ารจ้างงานในระบบทีม่ค่ีาจ้างสงูเป็นไปได้น้อย ประกอบ

กับครอบครัวเดิมก่อนเป็นแม่เดี่ยวก็มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ก่อน รวมทั้งแม่เดี่ยวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่กินกัน 

โดยไม่ผ่านการแต่งงาน ท�าให้ไม่สามารถเรียกร้องให้ฝ่ายชายส่งค่าเลี้ยงดูได้ ต้องประสบกับความยากจน ไม่มีเงินทุน

ของตัวเอง อยู่บ้าน/ห้องเช่า แม่เดี่ยวกลุ่มนี้สะท้อนปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้ฟังว่า

“ค่าน�้าค่าไฟ บางทีรับจ้างรายวันเก็บไว้วันละ 100 ค่าโรงเรียนคนละ 50 บาท 2 คน ค่าบ้าน  

ค่าเติมน�้ามัน ค่าน�้าค่าไฟ ไม่จ่าย 2 เดือนไม่ได้ รัฐไม่ให้ ค่าเช่าบ้านเจ้าของบ้านยังพอคุยกันได้  

บางทีเอาค่าบ้านมาจ่ายค่าไฟ”

“ถ้าเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เรื่องรายได้ แล้วลูกก็ยังเล็ก ก�าลังเรียนด้วย ก็จะกังวลเรื่องนี้มาก วันหนึ่ง 

ก็ต้องแก่ลงไป ไม่มีเงินออม ขณะนี้รายได้ ซึ่งก็ไม่มั่นคงเป็นอย่างมาก”

“การท�างานมีความยากล�าบากมาก ไม่มีเวลาให้ลูก บางครั้งต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ ซึ่งเด็ก 

เขาก็อยากให้แม่พาไปเที่ยวบ้าง สอนการบ้านบ้าง เราก็ไม่มีเวลาให้เขา

“ต้องท�างานด้วย เลี้ยงลูกด้วย คนในวัยเดียวกันอาจจะยังไม่มีลูก เรามองว่า เกิดมาจนก็ต้องท�า 

ทุกอย่าง เพื่อให้ลูกได้มีกิน”

“ปัญหาที่ส�าคัญก็คือด้านการเงิน ทั้งรายได้ และหนี้สิน ต้องส่งดอกเบี้ยตามก�าหนด แล้วจะ 

เอาเงินที่ไหนเก็บ แค่กินไปวันวันก็แทบไม่พอ”

“การท�างานไม่สุขสบาย เพราะเราจะออกมาท�างานบางทีก็ตี 3 ตี 4 เลิก บ่าย 2-3 นั่งทั้งวัน”

“ตอนอยู่ด้วยกันยังไม่รับผิดชอบเลย ไม่ช่วยเหลืออะไรเลย”

“การเงินฝืดเคืองมาก บางเดือนก็ไม่ค่อยพอ เพราะว่า เด็กก�าลังเรียนทั้งนั้น กินก็เก่ง“

นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาความยากล�าบากทางสังคมด้วย เนื่องจากไม่มีระบบเครือข่ายทางสังคมให้การ 

ช่วยเหลือ เพราะเป็นผู้ย้ายถิ่น อยู่ห่างไกลกัน จึงไม่มีเครือญาติที่จะมาสนับสนุน ขณะที่การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเพื่อน

หรือคนในชุมชนน้อยมาก เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับดิ้นรนทางด้านเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆ มี

ค่อนข้างน้อย เพราะครอบครัวไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นผลซ�้าเติมครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว

ทีม่ปัีญหาให้ได้รบัความยากล�าบาก และมคีวามเสีย่งต่อการเป็นครอบครวัชายขอบยิง่ขึน้ กลุม่แม่เดีย่วกลุม่นีย้งัสะท้อน

ปัญหาทางด้านเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมให้ฟังว่า

“ถ้ามีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกับคนอื่น ไม่ไป เพราะไม่มีเวลา ห่วงลูก ถ้าวันนี้เราไปคือความสุข 

ของเรา ถ้าเราไปวันนั้นไม่มีรายได้ ลูกจะกินอะไร ท�างานแบบหาเช้ากินค�่า ไม่เหลือเก็บ”

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย328



“ญาติพี่น้องก็ไปมาหาสู่กันบ้าง เราเป็นคนต่างจังหวัดมาท�างานในกรุงเทพฯ ปีหนึ่งก็กลับบ้าน 

ครั้งหนึ่ง ก็เจอญาติพี่น้อง ก็จะเยี่ยมเยียนหากัน แต่เขาไม่มาเยี่ยมเราที่นี่”

“ญาติพี่น้องอยู่ไกล แต่ถึงอยู่ใกล้เขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้มาก เพราะว่าต่างคนต่างก็ดิ้นรนเหมือนกัน”

“ญาติมีแต่ก็ไม่มาก ก็ไม่กล้าไปรบกวน เพราะเขาก็แย่เหมือนกัน”

ท�าให้แม่เดี่ยวบางคนคิดว่าลูกตนเองมีปัญหา ดังตัวอย่างค�าบอกเล่าต่อไปนี้

“ลูกคนกลางเขาจะเรียบร้อย ติดไปทางสาวประเภทสอง ตอนแรกไม่ออก ตอนนี้เริ่มออกเต็มตัวแล้ว  

เพราะแม่รับได้ ขอให้เป็นคนดีก็พอ ก็จะทาปาก แต่งหน้า ไปตามเรื่อง”

“ลูกคนเล็กจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ ดื้อเงียบ เก็บกด โต้เถียง และต่อต้าน เนื่องจากแม่ 

ไม่มีเวลาให้”

“วันเกิดหนู ท�าไมแม่ไม่มา วันแม่ แม่ก็ไม่มา เพื่อนๆ เขามีแม่มากันทุกคน หนูไม่ส�าคัญหรือ”

“ท�าไมพ่อกับแม่ถึงไม่อยู่ด้วยกัน”

ในขณะที่กลุ่มแม่เดี่ยวกลุ่มนี้มองตัวเองว่า

“ก็แตกต่างจากครอบครัวที่เขามีพร้อม เพราะว่าเราไม่มีผู้น�า เราต้องเป็นผู้น�าเอง ลูกเราซึ่งตอนนี้ 

เขาโตแล้ว เขาก็มีความคิด เขาก็อยากมีพ่อ”

“การเลี้ยงดูลูก หนักใจ อย่างถ้ามีผู้น�าอยู่ในบ้าน เด็กก็จะฟัง แต่เราเลี้ยงเดี่ยว เราต้องท�างาน  

บางทีเราบอกไปลูกก็ไม่ฟัง”

แม่เดี่ยวกลุ่มที่เข้มแข็ง หมายถึง กลุ่มแม่เดี่ยวที่มีความสามารถในตัวเอง มีความเข้มแข็ง ไม่ผูกติดกับ 

ความเชื่อที่ว่าผู้ชายเป็นผู้หาเลี้ยงหลักของครอบครัว ข้อค้นพบส�าคัญของแม่เดี่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่ สภาวะแวดล้อมที่ 

กลุม่แม่เดีย่วอยู ่โดยเฉพาะเครอืข่ายการสนบัสนนุทางสงัคม กล่าวคอื เรือ่งการท�ามาหากนิและการดแูลลกู ล้วนเป็น

เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในเรื่องของเวลา ท�าให้แม่เดี่ยวกลุ่มนี้ใช้ต้นทุนเรื่องเวลาไปจัดการกับมิติเศรษฐกิจ  

ขณะที่เวลาในการดูแลลูกได้รับการจัดสรรผ่านต้นทุนของเครือข่ายความช่วยเหลือจากภายนอก ทั้งที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ได้แก่ ความเกื้อหนุนของเครือญาติ และเครือข่ายเพื่อน มีทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ ท�าให้

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับอิสระภาพที่ได้รับหลังแยกทางกัน แม่เดี่ยวกลุ่มนี้ 

เล่าให้ฟังว่า

“ตอนที่แต่งงาน เราจดทะเบียนสมรสกันถูกต้อง พ่อแม่เสียตั้งแต่เด็ก เราเลือกของเราเอง ด�าเนินชีวิต

เอง ตอนยังไม่ได้แยกทาง เขาไม่ได้ช่วยค่าเลี้ยงดูในครอบครัวเลย เอาเงินไปดื่มเหล้า เที่ยวเตร่ เจ้าชู้ 

เขาก็ไม่เคยมารับผิดชอบครอบครัว จดทะเบียนหย่า ที่อ�าเภอก็บอกให้ส่งค่าเลี้ยงดู ก็ไม่ส่ง  

ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า” 

“การอยู่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ไม่สุขสบายเท่าไร แต่ก็อยู่แบบสบายใจมากกว่า”

“เงินขาดมือก็กู้สวัสดิการ มาส�ารองไว้ในบัญชี จึงไม่มีปัญหา ลูกอยากได้อะไรก็จะซื้อให้”

“โอกาสไปงานสังคม งานวัด ก็มีไปบ้าง ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ก็มีบ้าง”
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“ถ้ารายได้ ไม่พอ มีญาติมาช่วยเรื่องเงินทองบ้าง ซื้ออาหารให้ลูกบ้าง พี่น้องบางเดือนก็หยิบยืมกัน 

เพราะอยู่ใกล้เคียงกัน”

ขณะที่แม่เดี่ยวกลุ่มนี้มองตัวเองว่า

“การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยว ไม่มีความแตกต่างกับคนในสังคม หรือครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูก  

เพราะสามารถเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ และอบรมลูกให้เป็นคนดีได้เหมือนกัน”

“การอยู่อย่างนี้ ไม่ต่างจากคนอื่นๆ ที่เขามีพ่อแม่พร้อมกัน ทางพ่อของเด็ก นานๆ ครั้งก็จะส่งเงินมา

ให้บ้าง แต่ไม่มาก และโทรคุย มารับไปเที่ยว กินข้าวบ้าง ลูกก็จะมาบอกกับแม่”

“ผู้เลี้ยงดูลูกหลัก นอกจากแม่ ก็มียายช่วยเลี้ยงดูด้วย โดยยายจะมาช่วยเลี้ยงที่บ้าน บางทีก็ไปเลี้ยง 

ที่บ้านยาย”

“บางครั้งก็พามาเลี้ยงที่ท�างาน ถ้าเป็นช่วงปิดเทอม เพื่อนๆ ที่ท�างานก็พาไปกินข้าวบ้าง ลูกของ 

คนอื่นๆ ก็มาเลี้ยงด้วย เขาก็จะเป็นเพื่อนเล่นกัน”

แม่เดี่ยวนักสู้ หมายถึง แม่เดี่ยวที่รวมกลุ่มของครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน ตั้งกองทุน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยว 

การเข้าค่ายฝึกอบรมพฤตกิรรมและจติใจ การตัง้กระบวนการรวมกลุม่สร้างภาคเีครอืข่ายและจดักจิกรรม เพือ่พฒันา

และต่อยอดในด้านการเรียนรู้และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ท�าให้กลุ่มครอบครัวแม่เดี่ยวสามารถแก้ปัญหาได้  

จากการสัมภาษณ์เครือข่ายครอบครัวแม่เดี่ยวที่เข้มแข็ง มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555  

ขยายความเรื่องกิจกรรมและการแบ่งประเภทของแม่เดี่ยวให้ฟังว่า 

“ปัจจุบัน พี่เข้ามาบริหารโครงการครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยว พี่ท�ากระบวนการเป็นกระบวนกรด้วย  

ท�ากิจกรรมที่จะพัฒนากลุ่มพ่อแม่เดี่ยว ให้เขามีมุมมองที่ลบอดีต ให้เขามีชีวิตเป็นปกติในสังคม”

“กิจกรรมห้องเรียนมี 6 หมวดความรู้ ได้แก่ การจัดการอารมณ์ตนเอง การดูแลอารมณ์ตนเอง  

การสื่อสาร การจัดการปัญหา ข้อกฎหมาย และการเสริมสร้างคุณค่าให้ตัวเอง โดยแบ่งประเภท 

แม่เดี่ยวตามความพร้อมออกเป็น 3 สี ไฟแดง เพิ่งผ่านการเป็นแม่เดี่ยวสดๆ ร้อนๆ ต้องหยุด 

เพื่อท�าอะไรกับคนกลุ่มนี้ก่อน ไฟเหลือง แม่เดี่ยวที่ผ่านการเยียวยามาแล้ว รอการพักฟื้น ส่วนไฟเขียว 

แม่เดี่ยวที่สามารถเป็นแกนน�า เป็นครอบครัวอาสา พร้อมถ่ายทอด” 

นอกจากนี้ยังเสริมรายละเอียดในกิจกรรมแต่ละหัวข้อว่า 

“การจัดการอารมณ์ตนเองให้ผ่านวิกฤติช่วงนี้ไปได้ ส่วนใหญ่มักจะโดนกับลูกเต็มๆ ทักษะการจัด 

การปัญหา เรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องลูก ไม่ต่างกับบ้านที่ปกติ แต่ต้องมาเรียนรู้การบริหารเวลามากกว่า 

ข้อกฎหมาย คนไทยไม่รู้เลย คนที่รู ้มีน้อยมาก เป็นเรื่องจ�าเป็นต้องรู้ เพราะอยู่กับเราตั้งแต่เกิด 

จนกระทั่งตาย ส่วนการจัดการและการดูแลอารมณ์ตนเอง เป็นวิชาการ ต้องสอนให้มีความอดทน 

ในการฟังมากขึ้น ครั้งแรกมาไม่มีใครยอมฟัง ทุกคนต้องการพูดอย่างเดียว อยากเล่าอยากบอก  

เราต้องบอกให้เขามีความอดทนในการฟังให้มากขึ้น เน้นการสื่อสาร พ่อแม่ที่มาท�ากิจกรรมติดต่อกัน 

3 ครั้ง รู้สึกว่าดีขึ้น ใจเย็นลง พูดจากับลูกดีขึ้น ปัญหาหนักคลายลง” 
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ข้อค้นพบส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า การรวมกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวได้เข้ามามีบทบาท 

เพิ่มเติมในสิ่งที่สวัสดิการจากภาครัฐยังมีช่องว่าง กล่าวคือ ที่ผ่านมาการด�าเนินงานของภาครัฐเน้นการแก้ปัญหา 

ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและไม่เพียงพอ ในขณะที่การแก้ปัญหาที่เน้นมิติด้านสังคม 

และวัฒนธรรมท�าให้การเกิดแก้ปัญหาแบบยั่งยืน และมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

ตาราง 2 ข้อมูลพื้นฐานของแม่เดี่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

ล�าดับ อายุ
การ

ศึกษา
อาชีพ ประเภท สาเหตุ

จ�านวน 
ลูก

อายุลูก 
(ปี)

รายได้
การเป็น
เจ้าของ
บ้าน

1 26 ม.6 รับจ้างร้อยดอกไม้
(นอกระบบ)

เปราะบาง แยกทาง 1 7 300 บาท/วัน 
ไม่ได้ท�าทุกวัน

เช่า

2 45 ป.1 รับจ้างร้อยดอกไม้
(นอกระบบ)

เปราะบาง แยกทาง 3 18, 
14,11

300 บาท/วัน 
ไม่ได้ท�าทุกวัน

เช่า

3 29 ป.6 เย็บผ้าโหล
(นอกระบบ)

เปราะบาง แยกทาง 1 7 5,000บาท/
เดือน

เช่า

4 42 ม.3 รับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง 
ขายของ
(นอกระบบ)

เปราะบาง เสียชีวิต 3 19,16,14 7,000 บาท/
เดือน

เช่า

5 42 ปวช. เย็บผ้าแฟชั่น
(นอกระบบ)

เปราะบาง แยกทาง 2 15,11 7,000 บาท/
เดือน

เช่า

6 51 ป.ตรี พนักงานมหาวิทยาลัย
(ในระบบ)

เข้มแข็ง แยกทาง 1 10 15,000 บาท/
เดือน

ของตัวเอง

7 32 ปวช. ครูพี่เลี้ยง
(ในระบบ)

เข้มแข็ง แยกทาง 1 9 8,200 บาท/
เดือน

บ้านพัก
สวัสดิการ

8 34 ป.ตรี ครูพี่เลี้ยง+
ท�างานพิเศษ
(ในระบบ)

เข้มแข็ง แยกทาง 1 9 9,000+5,000 
บาท/เดือน

ของตัวเอง

9. 40 ป.6 ก่อสร้าง
(นอกระบบ)

เปราะบาง แยกทาง 2 18,16 9,000 บาท/
เดือน

เช่า

10. 16 ม.3 รับจ้าง เปราะบาง แยกทาง 1 3 เดือน 7,000 บาท/
เดือน

อาศัยอยู่กับ
พ่อแม่

11. 50 ป.ตรี 
2 ใบ

อาชีพอิสระ
(นอกระบบ)

นักสู้ เสียชีวิต 2 19,18 20,000 บาท/
เดือน

อาศัยอยู่กับ
แม่
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4.2 กระบวนการทำาให้เป็นชายขอบของแม่เดี่ยว

ทัศนะของสังคมไทยที่มีต่อผู้หญิงที่เป็นครอบครัวแม่เดี่ยวแตกต่างกัน ทั้งในแง่มุมเชิงบวก ที่เห็นอกเห็นใจ 

และเชิดชูความเข้มแข็งของการเลี้ยงดูลูกโดยไม่พึ่งผู้ชาย และมุมมองเชิงลบที่มองว่าไม่สามารถด�ารงความสัมพันธ์

แบบครอบครวัปกตไิด้ ดงันัน้ ในการมองว่าครอบครวัแม่เดีย่วเป็นชายขอบหรอืไม่นัน้ มคีวามเกีย่วข้องกบัเพศสภาวะ 

ที่แนวคิดส่วนใหญ่ยังคงถูกครอบง�าด้วยอุดมการณ์ครอบครัวแบบดั้งเดิมที่ฝังรากลึกอยู ่ในสังคมไทยมานาน  

ท�าให้ครอบครัวแม่เดี่ยวมักจะด้อยกว่าครอบครัวประเภทอื่นในแง่ของเศรษฐกิจ การมีเครือข่ายทางสังคม และ 

การบูรณาการเข้ากับสังคม ซึ่งส่งผลถึงความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกครัวเรือน 

การเป็นครอบครวัแม่เดีย่ว มหีลายสาเหต ุเช่น สามเีสยีชวีติ แยกทาง หรอืหย่าร้างกบัคูส่มรส และการตกเป็น

แม่เดีย่วด้วยเหตผุลทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้สถานการณ์และมมุมองทีม่ต่ีอครอบครวัแม่เดีย่วในแต่ละกลุม่แตกต่างกนัด้วย 

การเป็นแม่เดี่ยวที่เกิดจากการเสียชีวิตของสามีจะได้รับความเห็นใจมากที่สุด 

จากแนวคิดชายขอบ ท�าให้ครอบครัวแม่เดี่ยวบางกลุ่มประสบกับปัญหาความยากจน อันเนื่องมาจาก 

ความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างเพศ ท�าให้เกดิความไม่เป็นธรรมต่างๆ ในด้านค่าแรง สถานภาพ และบทบาท ขาดโอกาส

ในการเข้าถึงทรัพยากร และการแบ่งปันผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาของภาครัฐ เช่น โครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของครอบครัว มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มีความเปราะบางที่จะเป็นครอบครัวชายขอบ ที่นับว่า 

เป็นปัญหาที่ควรได้รับการดูแล ป้องกันและแก้ไขในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ�า้หรือมีความรุนแรงมากขึ้น  

จนเป็นการเพิ่มปัญหาในรูปแบบอื่นๆ ได้ กลุ่มแม่เดี่ยวสะท้อนปัญหาให้ฟังว่า

“ท�างานก่อสร้าง งานปูน ฉาบ ได้ค่าแรงวันละ 250 บาท แค่นี้ก็ดีแล้ว ท�าในร่ม งานท�าหลังคา งานไม้ 

ค่าแรงดีกว่า ส่วนใหญ่ช่างจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันท�างานฉาบ หิ้วปูนทั้งนั้น”

“เรียนน้อย เพราะพ่อไม่ให้เรียนต่อ ต้องไปตลาดเก็บผักมาขายที่ปากคลอง เนื่องจากที่บ้านมีฐานะ

ยากจน ต้องสละให้น้องชายเรียน”

แม่เดี่ยวบางกลุ่มต้องเผชิญกับอคติจากสังคมต่างๆ เช่น

“เลิกกับสามีท�าไม ถ้าดีจริงสามีจะทิ้งท�าไม”

“ส่วนใหญ่มองว่าแตกแยก บางคนก็มองดี บางคนก็มองอีกอย่าง มีทั้งสองอย่าง”

“หนีตามกันไปท�าไม ไม่เชื่อพ่อแม่ถึงเป็นอย่างนี้”

“เรื่องหญิงหม้าย เขาดูถูกเรา แต่ไม่กล้าดูถูกเราตรงๆ คือการที่เราท�างานกับคนต่างชาติ สังคม 

จะมองว่า ดูสิยังแต่งตัวอย่างนี้อยู่เลย เป็นดอกกระดังงา เดี๋ยวก็มีสามีใหม่”

ขณะที่แม่เดี่ยวบางกลุ่มถูกกีดกันออกจากระบบการท�างาน ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่สามารถท�างานได้เต็มที่  

เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งในการดูแลลูก เข้าสู่การเป็นชายขอบด้วยการถูกกีดกัน เบียดขับ 

“พอสามีตายบริษัทก็ให้ออกจากงาน อาจจะเป็นธรรมเนียมของฝรั่ง มีปัญหาตรงที่บริษัทต่างประเทศ

เขามองว่าเราว่าเป็นครอบครัวที่ผิดปกติในสายตาของเขา เพราะต้องเลี้ยงดูลูกด้วย ท�างานด้วย  

มีปัญหา อาจท�าให้จิตใจไม่ปกติ ท�างานได้ไม่เต็มที่”
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นอกจากนีย้งัมแีม่เดีย่วบางกลุม่จ�านวนมาก ทีส่งัคมมมีมุมองในแง่บวก เนือ่งจากสามารถด�าเนนิชวีติครอบครวั

ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย และไม่ถูกมองว่าเป็นชายขอบ

“ดาบก็แกว่ง มือก็ไกว งานก็ต้องท�า ลูกก็ต้องเลี้ยง ข้างบ้านก็ชม ว่าเก่งนะ”

“ต้องแบ่งเวลาดีดี เวลาท�างาน ประชุมตอน 6 โมงเย็น ลูกพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย เรื่องการสื่อสารกับลูก 

พี่ต้องท�าให้ลูกรู้ว่าพี่ไม่ได้หายไปจากเขา พี่ก็ท�าได้”

กล่าวโดยสรุป ครอบครัวแม่เดี่ยวที่เป็นชายขอบของสังคมมีกระบวนการท�าให้เป็นชายขอบ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

(1)  ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งด้านค่าแรง สถานภาพ และบทบาท ท�าให้ขาดโอกาสในการ 

เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะท�าให้สมาชิกครอบครัวมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผู้หญิง  

ที่เผชิญกับความยากจนมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนอย่างครอบครัวแม่เดี่ยว ดังนั้น  

หน่วยงานภาครัฐควรตระหนึกถึงความไม่เท่าเทียมของชาย-หญิงในตลาดแรงงาน ส่งเสริมงานส�าหรับแม่เดี่ยว 

ให้สามารถท�าหน้าที่แม่และท�างานนอกบ้านได้อย่างสมดุล

(2)  การตดิป้ายให้มลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ในแง่ลบ (stigmatisation) เนือ่งจากความประพฤตหิรอื

การปฏิบัติขัดกับหลักบรรทัดฐานของสังคม 

(3)  การถกูกดีกนั ลดอ�านาจ ถกูผลกัไสให้เป็นชายขอบ ในลกัษณะทีเ่รยีกว่าสงัคมไม่ยอมรบั ด้วยเหตผุล

ที่ว่าต้องท�างานด้วย เลี้ยงลูกด้วย ท�าให้ท�างานได้ไม่เต็มที่ จึงให้ออกจากงาน

4.3 ความเป็นธรรมในสังคมของแม่เดี่ยว 

จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวแม่เดี่ยวบางกลุ่มไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่ประสบกับ 

ความยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ เช่น มาตรา 30 ระบุว่าบุคคลต้องเสมอภาคกัน

ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ 

ท�าให้ไม่สามารถเข้าถึงโครงการพัฒนาของภาครัฐ เพี่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว เช่นเดียวกับ

ครอบครัวรูปแบบอื่นๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรที่รัฐจัดให้ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย 

โครงการสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั โครงการกูย้มืเงนิของธนาคารออมสนิหรอืธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขณะทีโ่ครงการสขุภาพ

ถ้วนหน้า โครงการกู้ยืมทุนการศึกษา โครงการด้านอาชีพ โครงการด้านการมีส่วนร่วม ยังมีช่องว่างในการเข้าถึง  

โดยส่วนใหญ่ยังเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านนี้ได้อย่างจ�ากัด 

ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรสร้างความตระหนกัรูใ้ห้กบักลุม่แม่เดีย่วในเรือ่งสทิธต่ิางๆ ทีค่วรจะได้รบัตาม

กฎหมาย เพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงสิทธินั้น เช่น การรวมกลุ่มของครอบครัวแม่เดี่ยว เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิ 

สวัสดิการ และการเข้าถึง เป็นต้น แม่เดี่ยวกลุ่มนี้สะท้อนเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมว่า

“อยากได้ที่อยู่แบบบ้านเอื้ออาทร แต่ไปจองแล้วก็ไม่ได้ เราไม่มีโอกาส เงินก็ไม่พอ เราก็ต้องสละสิทธิ

ตรงนั้นไป ไม่เป็นธรรมอย่างมาก”

“ตอนที่ลูกเป็นหอบ เขาจะออกให้ครึ่งหนึ่ง เราออกครึ่งหนึ่ง เพราะเป็นยานอกรายการ น่าจะออกให้

เราหมด ถ้าเปรียบเทียบกับสิทธิอื่นๆ เขาเสียเงิน เขาก็ได้ยาดีกว่า”
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“บัตรทองก็บริการดี เราสามารถเข้าถึง การศึกษาลูกเราเข้าไม่ถึง เราไม่ได้เดินเรื่อง เรามีอย่างไร  

เราก็ส่งให้ลูกเราเรียนอย่างนั้น”

ในขณะที่มุมมองของหน่วยงาน ให้ความเห็นว่า 

“บ้านเป็นเรื่องใหญ่ เวลาที่กู้ยืม ไม่ใช่ว่า 100-200 ก็สร้างบ้าน ต้องเป็นเงินที่มีจ�านวนเยอะมาก 

พอสมควร ถ้าไม่ผ่านระบบหรือกระบวนการ ไม่ใช่นมกระป๋องหนึ่งที่เราจะหยิบยื่นให้คุณได้ ถ้าพูดว่า

ไม่สามารถเข้าถึงก็ต้องไม่สามารถเข้าถึงกันต่อไป ต้องเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ เรื่องหนี้ ธนาคาร 

มีข้อจ�ากัดไว้หลายๆ เรื่อง วิธีการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะมีข้อก�าหนดของเขา เป็นเรื่อง

ระบบเศรษฐกิจระบบใหญ่ ถ้าจะมีบ้านเป็นของตัวเองอาจจะยาก แต่อาจจะเป็นในลักษณะของ

แฟลตดินแดงให้คุณเช่าอยู่ในระยะยาว เป็นอาคารของรัฐอยู่ แต่คุณอยู่ได้ตลอด ค่าเช่าไม่มาก จะเป็น

ไปได้มากกว่าจะเป็นโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มเป้าหมายอาจจะเข้าไม่ถึง กลุ่มที่งานไม่มั่นคง

ทั้งหมดเลยที่อาจจะเข้าไม่ถึง ไม่ได้เป็นสวัสดิการเพื่อคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้อาจจะต้องไปใช้บริการอื่น 

อาจจะง่ายกว่า ไม่ใช่ว่าเฉพาะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่เข้าไม่ถึงเท่านั้น พวกท�างานนอกระบบอาจจะ

เข้าไม่ถึงบ้านเอื้ออาทร” 

“เท่าเทียมเสมอภาค ไม่ได้แปลว่าน�้า 1 แก้วเท่ากัน ถ้าจะท�าต้องช่วยกันหลายฝ่าย” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)

4.4 นโยบายสาธารณะกับครอบครัวแม่เดี่ยว

จากการสัมภาษณ์ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและประสบการณ์เกี่ยวกับ

ครอบครวัแม่เดีย่ว พบว่า ยงัมปัีญหาหลายประการทีไ่ม่สามารถปฏบิตัจิดัท�าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู 

ซึง่ตามหลกัของความเสมอภาพและความเป็นธรรม ประชาชนทกุคนควรได้รบัสทิธแิละบรกิารพืน้ฐานอย่างเท่าเทยีม

กัน แต่ในสภาพความเป็นจริง หน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นแต่นโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของประเทศทางด้าน

เศรษฐกิจและความมั่นคง ท�าให้ละเลยนโยบายด้านสังคมที่จะเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว ซึ่งประเด็น 

ดงักล่าวถกูมองว่าเป็นเรือ่งใกล้ตวัจนไม่ได้ให้ความส�าคญั แต่ในความเป็นจรงิการทีส่งัคมจะเข้มแขง็และสามารถสร้าง

ศกัยภาพการพฒันาในด้านต่างๆ ได้อย่างประสบผลส�าเรจ็ ย่อมมาจากปัจจยัและกลไกของครอบครวั ซึง่เป็นรากฐาน

หลักส�าคัญทางสังคมของมนุษย์ ดังนั้น การที่ภาครัฐยังคงหลงอยู่ในมายาคติของการพัฒนาแต่วัตถุนิยม เศรษฐกิจ 

และโครงสร้างพืน้ฐาน ละเลยความส�าคญัในความเป็นมนษุย์และจติใจ ย่อมท�าให้ไม่สามารถเข้าถงึการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

“ปัญหาอะไรที่ไม่ผลักดันไปถึงนโยบายชาติ ทั้งๆ ที่ทุกคนก็ต้องมีครอบครัว เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว 

ทุกคนมองข้ามว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องทุกอย่าง ไปเห็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอื่นๆ เป็น 

ปัญหาใหญ่ ปัญหาในครอบครัวเล็ก แต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ เรื่อง ทุกคนมองข้าม” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)
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ปัจจุบันการช่วยเหลือสงเคราะห์ของรัฐ มุ่งเน้นให้สิทธิและสวัสดิการในลักษณะเหมารวม เปรียบเทียบกับ 

การ “ตัดเสื้อโหล” แม้ว่าประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกกลุ่มในสังคมจะได้ประโยชน์ แต่ในความเป็นจริง  

สิ่งที่รัฐด�าเนินการดังกล่าวไม่ได้พอเหมาะหรือพอดีส�าหรับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจน ท�าให้บางกลุ่ม 

ได้รับสวัสดิการตรงตามความต้องการ แต่ในขณะที่หลายกลุ่มได้รับไม่ตรงกับความต้องการ และอีกหลายกลุ่ม 

ไม่สามารถเข้าถึงสิ่งดังกล่าว ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีปัจจัยส�าคัญมากจากการที่หน่วยงานต่างๆ ยังขาดข้อมูลของ 

กลุ่มครอบครัวแม่เดี่ยว เนื่องจากยังไม่มีการส�ารวจจ�านวนและรูปแบบการใช้ชีวิต ทั้งในระดับประเทศและระดับ 

ท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่ได้มีการส�ารวจในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา 

มีสัดส่วนครอบครัวที่มีบุตรซึ่งมีผู ้น�าครอบครัวเป็นพ่อ/แม่เพียงคนเดียว อัตราร้อยละ 30 สหราชอาณาจักร  

ร้อยละ 25 ฝรั่งเศส 1 ใน 8 และออสเตรเลีย 1 ใน 6 (บุษกร, 2552ข) 

ส�าหรับในประเทศไทย ยังไม่มีการส�ารวจข้อมูลครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวในระดับชาติ ท�าให้การวางแผน 

ด้านสังคมและสวัสดิการไม่สามารถรองรับความต้องการได้อย่างเต็มที่ น�าไปสู่การสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น

ในสังคมไทย เกิดช่องว่างทางสังคมและชนชั้น และผลักดันประชาชนบางกลุ่มบางคนให้เข้าสู่กระบวนการกลายเป็น

คนชายขอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

หรือส�านักงานสถิติแห่งชาติ ควรจัดให้มีการส�ารวจครอบครัวพ่อเดี่ยว-แม่เดี่ยวในระดับชาติ เพื่อให้ทราบถึงจ�านวน 

รูปแบบของการเป็นครอบครัว เช่น พ่อเดี่ยว แม่เดี่ยว และความต้องการช่วยเหลือสนับสนุน โดยให้มีเจ้าภาพหลัก

ในการดูแลรับผิดชอบเรื่องครอบครัวแม่เดี่ยวโดยตรง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น

“นโยบายด้านครอบครัว จริงๆ ยังไม่มีใครท�าเลย จะเป็นนโยบายการให้สวัสดิการในภาพรวมทั่วๆ ไป 

และไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นครอบครัวพิเศษลักษณะเฉพาะลักษณะไหนด้วยซ�้า ก็เห็นด้วย  

ถ้าจะมีการให้ระบบสวัสดิการหรือระบบหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะ

ของความพิเศษในแต่ละลักษณะ อาจจะเป็นในลักษณะของบุคคลก็ดี คือถ้าเราไม่ตัดเสื้อโหลก็จะดี

กว่า แต่ติดแต่เพียงว่าครอบครัวลักษณะพิเศษ เมื่อโลกมันเปลี่ยน ระบบราชการยังเปลี่ยนไม่ทัน 

หน่วยงานภาครัฐก็สนใจอยู่ ว่ามีครอบครัวลักษณะแปลกๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ยังไม่ได้ลงมือท�าอะไร

ที่จริงจังในมิติของครอบครัว ถ้าได้ลงมือท�าจริงๆ บริการที่ให้กับครอบครัวทุกลักษณะก็จะเข้าถึง  

จะตรงกับความต้องการมาก อาจจะเป็นไอดอลของการท�างานของเรา” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)

ขณะที่การบริหารราชการในปัจจุบันมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจ และกระจายความรับผิดชอบไปสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อการบริหาร

ราชการอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธผิล แต่ในความเป็นจรงิ กระบวนการท�างาน

ในระบบราชการยังขาดความเข้าใจ ไม่สามารถประสานการท�างานได้อย่างเป็นระบบ แยกส่วนการท�างานตามด้าน

อย่างสับสน และไม่สามารถท�างานร่วมกันในหลายต่อหลายด้าน และที่ส�าคัญการประสานงานในหน่วยงานต่างๆ  

ของภาครฐั พบว่ามปัีญหาภายในอนัเกดิจากระบบทีซ่บัซ้อน ไม่สามารถประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ด้วยกนัเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เช่น มีหลายหน่วยงานที่ด�าเนินการเรื่องส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว  

แต่ทว่าไม่มีหน่วยงานใดที่ท�าหน้าที่เฉพาะส�าหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น เมื่อประชาชนต้องการเข้าถึงบริการ 

ย่อมไม่ทราบว่าจะสามารถไปติดต่อกับหน่วยงานใด 
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“ขนาดเป็นข้าราชการด้วยกัน ไปติดต่อราชการด้วยกันเอง ระบบราชการเป็นระบบที่ตั้งไว้  

บางหน่วยก็เอื้ออ�านวย บางหน่วยก็ไม่เอื้ออ�านวย ถ้าเราสามารถที่จะบอกให้เขาเข้าใจตาม 

ความจ�าเป็น ถ้าเรามีแนวคิดเหล่านี้อยู่ในการท�างานก็จะไม่ยุ่งยาก” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)

ขณะที่นโยบายครอบครัวยังไปแทรกอยู่กับภารกิจของหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งหลายหน่วยงาน 

ต้องท�าภารกจิของตวัเองก่อน ดงันัน้ หน่วยงานภาครฐัควรมเีจ้าภาพหลกัในการดแูลรบัผดิชอบเรือ่งครอบครวัโดยตรง 

และควรให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการท�างาน เพื่อลดความซ�้าซ้อนที่จะเกิดขึ้น

“ก็มีนะคะ เป็นเรื่องตามนโยบาย 2-3 ปีก่อน จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัว ก็จะมี

จัดฝึกอบรม และท�าหลักสูตร ท�าอยู่ 2-3 ปี มีกระบวนการท�างานหลายเรื่อง หลายอย่าง ได้หลักสูตร

ออกมา 1 หลักสูตร จัดอบรมไปประมาณ 2-3 รุ่น พอเปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่ได้ท�าต่อ พอคนใหม่ 

มาท�าโครงการโรงเรียนพ่อแม่ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แต่ไม่มีหน่วยงานไหน 

รับผิดชอบโดยตรงกับเรื่องนี้ จะไปแทรกอยู ่ทุกหน่วยงาน เพราะฉะนั้นหลายหน่วยงานต้อง 

ท�าภารกิจหลักของตัวเองก่อน” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)

“มีลักษณะของโครงการน�าร่องไปยังอปท. บางอปท.ก็รับบางเรื่องบางอย่างได้ บางอปท. ก็รับไม่ได้ 

หลายอย่างหลายเรื่องก็ท�าได้ บางพื้นที่ลงไปก็ล้มเหลว บางพื้นที่ด�าเนินการต่อได้ หลายโครงการท�า

ต่อได้อย่างดี เราจะพยายามถ่ายทอด แนวทางของเราคือ ท้องถิ่นต้องดูแลประชาชน เราอาจจะเป็น

ส่วนที่ไปสนับสนุน เราต้องบอกเขา เราจะดูแลคุณให้คุณดูแลประชาชนของคุณ บางทีหน่วยงาน 

ส่วนท้องถิ่น ต้องมีคน action จากอปท. ด้วย อาจจะแยกว่าเป็นโครงการน�าร่องเท่านั้น เราไม่ได้

ลงพื้นที่ทุกอปท. ท�าเฉพาะอปท. ที่เข้มแข็งที่พร้อมก่อน เนื่องจากงบประมาณเรามีน้อย ถ้าเราลงไป

ท้องถิ่นที่ไม่พร้อมเรากลัวจะสูญเปล่า” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  

สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 16 กุมภาพันธ์ 2555)

จากปัญหาข้างต้น พบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ยังไม่พร้อมจะรับผิดชอบภาระงาน 

ด้านสงัคม หรอืนโยบายทีมุ่ง่เน้นการพฒันาคณุภาพชวีติและครอบครวัในชมุชน ส่งผลกระทบต่อครอบครวัเลีย้งเดีย่ว

ที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางชนชั้น

และความไม่เป็นธรรมในสังคม ท�าให้ครอบครัวแม่เดี่ยวต้องแบกรับภาระต่างๆ ซึ่งยากต่อการแก้ไขปัญหา และ 

ในอนาคตจะกลายเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนในสังคม เช่น 
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“ปัญหาด้านครอบครัวและชุมชน อบต. ก็ได้ให้ความส�าคัญและหาทางช่วยเหลือ แต่เนื่องจาก 

งบประมาณและบุคลากรที่จ�ากัด ท�าให้ไม่สามารถออกไปบริการประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  

จึงเน้นในกลุ่มที่จะท�าได้ชัดเจน เช่น คนแก่ คนยากไร้ หรือคนพิการ แต่ว่าท่านนายกฯ ได้มีนโยบาย

ให้ความส�าคัญกับเรื่องสังคมมากขึ้น ในงบประมาณปีหน้าได้สั่งให้ทางหน่วยจัดท�าแผนด้านสังคมและ

ครอบครัวมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังจะเป็นภาพรวมๆ ไม่ได้พูดถึงหรือว่าให้การช่วยเหลือกับกลุ่มแม่เดี่ยว 

โดยเฉพาะ” 

(สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม, 22 กุมภาพันธ์ 2555

จากการสมัภาษณ์ระดบัลกึผูป้ฏบิตังิานในมลูนธิเิครอืข่ายครอบครวัพบว่า แนวโน้มและผลกระทบต่อครอบครวั

เลีย้งเดีย่วซึง่นบัวนัจะเพิม่จ�านวนมากขึน้ โดยจ�านวนครอบครวัเลีย้งเดีย่วในปัจจบุนัทีท่างมลูนธิฯิ พบจากการท�างาน

กับกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันพบว่ามีจ�านวนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากถึง  

1 ใน 3 สอดคล้องกบัการศกึษาภมูหิลงัของนกัเรยีนระดบัประถมและมธัยมศกึษาในกรงุเทพมหานคร พบว่า นกัเรยีน

ร้อยละ 33 อยูเ่ฉพาะกบัพ่อหรอืแม่เท่านัน้ (ดวงเดอืน และคณะ, 2536) ขณะทีน่กัเรยีนมธัยมในจงัหวดัสมทุรปราการ 

ร้อยละ 12 อยู่ในครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง (มลลิสา, 2541) ส่งผลให้พ่อหรือแม่เหล่านั้นต้องเผชิญกับปัญหา 

และอุปสรรคต่างๆ เมื่อต้องรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ ดูแลงานบ้าน และยังต้องท�าหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ 

ในคนคนเดียวกัน ทั้งประสบปัญหาความเครียดและความว้าเหว่ ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการช่วยเหลือลูก

ในด้านการเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งหากครอบครัวอ่อนแอ ขาดความพร้อม อาจส่งผลให้เด็กเกิดปัญหา ดังนั้น รัฐจึง

ควรให้ความส�าคัญต่อประเด็นปัญหาดังกล่าว เพราะความมั่นคงของครอบครัวเกี่ยวข้องกับศักยภาพของครัวเรือน 

ในการผลิต การบริโภค ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยตรง 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 

การเกิดครอบครัวแม่เดี่ยวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในสภาพสังคมปัจจุบัน เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ท�าให้รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงและมีหลากหลายมากขึ้น ทัศนะของสังคม

ไทยที่มีต่อผู้หญิงที่เป็นครอบครัวแม่เดี่ยวแตกต่างกัน ทั้งในแง่มุมเชิงบวกที่เห็นอกเห็นใจและเชิดชูความเข้มแข็ง 

ของการเลี้ยงดูลูกโดยไม่พึ่งผู้ชาย และมุมมองเชิงลบที่มองว่าไม่สามารถด�ารงความสัมพันธ์แบบครอบครัวปกติได้  

ในขณะที่การเป็นครอบครัวแม่เดี่ยวมีหลายสาเหตุ เช่น สามีเสียชีวิต แยกทาง หรือหย่าร้างกับคู่สมรส และ 

การตกเป็นแม่เดี่ยวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ท�าให้สถานการณ์และมุมมองที่มีต่อครอบครัวแม่เดี่ยวในแต่ละกลุ่ม 

แตกต่างกันด้วย 

กระบวนการเป็นชายขอบของครอบครัวแม่เดี่ยวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ทั้งด้านค่าแรง 

บทบาท สถานภาพ การถูกตีตรา และการกีดกันความก้าวหน้า ท�าให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและ

กระบวนการพฒันาของภาครฐั ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกจิของแม่เดีย่ว น�าไปสูค่วามยากจน ขาดปัจจยัต่างๆ 

ทีจ่ะท�าให้ครอบครวัมคีณุภาพชวีติ ไม่ได้รบัความไม่เป็นธรรม นบัว่าเป็นปัญหาทีค่วรได้รบัการดแูลป้องกนัและแก้ไข

ในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ�้าหรือมีความรุนแรงมากขึ้น จนเป็นการเพิ่มปัญหาในรูปแบบอื่นๆ ได้ นอกจากนี้

ยังมีแม่เดี่ยวบางกลุ่มจ�านวนมากที่สังคมมีมุมมองในแง่บวก เนื่องจากสามารถด�าเนินชีวิตครอบครัวให้ผ่านพ้น 

ช่วงวิกฤติไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย และไม่ถูกมองว่าเป็นชายขอบ
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การด�าเนินงานด้านนโยบายของภาครัฐ ด้านครอบครัวยังไปแทรกอยู่กับภารกิจของหลายหน่วยงาน เช่น 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น ซึง่หลายหน่วยงานต้องท�าภารกจิของตวัเองก่อน ท�าให้ไม่มเีจ้าภาพหลกัในการดแูลรบัผดิชอบเรือ่งครอบครวั

โดยตรง อีกประการที่พบจากการศึกษา คือ เมื่อความต้องการของประชาชนไม่สามารถตอบสนองได้ด้วยนโยบาย

ภาครฐั จงึเกดิความพยายามในการสร้างพืน้ทีข่องตนเอง เพือ่แสดงถงึพลงัและการปรบัตวัเพือ่มชีวีติอยู ่ภายใต้กระแส

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเกิดเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่พยายามส่งเสริม ผลักดัน

ให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นครอบครัวพ่อ-แม่เดี่ยวขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางให้สังคมไทยได้เรียนรู้ 

จากทุกๆ ส่วนของสังคม เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างแท้จริง และมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้น 

ท�าให้สามารถเข้าใจความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ของกลุ่มคนดังกล่าว และจุดมุ่งหมายส�าคัญอีกประการของผู้ที่ท�างาน 

ในด้านนี้ คือ การลดทัศนคติของสังคมที่มองว่ากลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่าง แปลกแยก  

เป็นข้อผิดพลาดจากการใช้ชีวิตครอบครัว จนเกิดเป็นการตีตรา หรือมีมุมมองทางความคิดว่ากลุ่มคนดังกล่าว 

เป็นจุดมืดของสังคม ซึ่งความคิดดังกล่าวควรได้รับการขจัดให้หมดไป เพื่อให้กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสามารถ 

อาศัยอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. หน่วยงานส่วนกลางควรจัดให้มีการส�ารวจในระดับชาติเรื่องครอบครัวพ่อเดี่ยว-แม่เดี่ยว เพื่อให้ทราบถึง

จ�านวน รูปแบบของการเป็นครอบครัว เช่น พ่อเดี่ยว แม่เดี่ยว และความต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

2. ควรจัดให้มีเจ้าภาพหลักในการดูแลรับผิดชอบเรื่องครอบครัวแม่เดี่ยวโดยตรง เพื่อสามารถตอบสนอง 

ความต้องการได้ตรงประเด็นทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น

3.  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ควรตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมของชาย-หญิงในตลาด

แรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพส�าหรับแม่เดี่ยวให้สามารถท�าหน้าที่แม่และท�างานนอกบ้านได้อย่างสมดุล

4.  หน่วยงานภาครฐัควรเน้นการแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกลุม่แม่เดีย่วแบบยัง่ยนื โดยเชือ่มโยงมติทิางด้านสงัคม-

วัฒนธรรมควบคู่กับมิติด้านเศรษฐกิจ

5.  ส�านักกิจการสตรีและครอบครัวควรสร้างความตระหนักรู ้ในการลดทัศนคติของสังคมที่มองว่า 

กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะกลุ่มแม่เดี่ยว ซึ่งสังคมมองว่าแตกต่าง มีความผิดพลาดในการใช้ชีวิตคู่ เพื่อสร้าง 

การรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม

6.  ส�านกักจิการสตรแีละครอบครวั ควรสร้างความตระหนกัรูใ้นเรือ่งสทิธ ิและสวสัดกิารต่างๆ ทีค่วรจะได้รบั

ตามกฎหมาย เพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการนั้น
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เกษียณเมื่อไหร่ ให้ ใครกำาหนด?

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

มนสิการ กาญจนะจิตรา1, สุภรต์ จรัสสิทธ2ิ และชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา3

Manasigan Kanchanachitra, Suporn Jarassit, and Churnrurtai Kanchanachitra

บทคัดย่อ

การเกษียณอายุในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ซึ่งไม่มีการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณมาตั้งแต่ 
ปี 2494 ขณะทีอ่ายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิเปลีย่นจากประมาณ 44 ปีใน พ.ศ. 2494 เป็นประมาณ 75 ปีใน พ.ศ. 2553 ท�าให้อายหุลงัเกษยีณ
ยืนยาวขึ้นมาก เป็นภาระทั้งงบประมาณ และภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ จากอคติแห่งวัยมองว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ไม่เอื้อต่อการท�างาน 
บทความนี้จึงวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถ
และความพร้อมในการท�างาน พบว่า ส่วนใหญ่สุขภาพของผู้สูงอายุชายไม่ได้ส่งผลต่อลักษณะการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญ แต่การมีโรค 
ที่ส�าคัญ 4 จาก 7 โรคที่ศึกษา มีผลต่อโอกาสการท�างานนอกระบบและไม่ท�างานที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุหญิงเทียบกับการท�างานในระบบ 
การเสนอประเด็นนโยบายเรื่องอายุเกษียณยังคงต้องการการศึกษาเพิ่มเติม การทบทวนความเหมาะสมของอายุเกษียณ และการเสนอ 
ทางเลือกในการท�างานของผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีให้เหมาะสมกับความต้องการ และสภาวะทางสุขภาพของแต่ละคน และควรศึกษา 
การแยกระหว่างอายุเกษียณ และอายุแรกรับสิทธิ

ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ, การเกษียณอายุ, อคติแห่งวัย 

Abstract

The current mandatory retirement age in Thailand has been imposed by the Government Pension Act since 
1951. During which time, the life expectancy of Thais has increased from around 44 years in 1951 to almost 75 years 
in 2010. This increased life expectancy results in a much longer life span after retirement which substantially  
increases public expenditure to support those after retirement and raises the level of dependency of elderly people. 
With ageism, the elderly are viewed to have poor health and are incompetent to work. This study thus aims to  
analyse health indicators, both physical and mental, to reflect the changes in their productivity and ability to work. 
The analysis indicates that health of elder men, as measured by 7 main diseases, does not have an effect on their 
work behaviour. However, the health of elder women, particularly having 4 of the 7 main diseases considered in this 
research, increases the log-odds of working in the informal sector and not working compared to working in the formal 
sector. Further study is still needed in order to make policy recommendations. Future research directions should 
examine the suitability of the current mandatory retirement age and explore alternatives for those over 60 years of 
age in order to better reflect the differences in their health and work needs. It should also be noted that the age of 
retirement and the age to start receiving welfare benefits can be treated as two separate issues in practice.
Key-words: elderly, retirement age, ageism 
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1. อคติแห่งวัยกับความเป็นคนชายขอบของผู้สูงอายุ

อายุแต่เพียงล�าพังไม่ได้ท�าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นคนชายขอบ แต่หากน�าอคติแห่งวัยมาก�าหนดบทบาทของ 

ผู้สูงอายุด้วยแล้ว ผู้สูงอายุกลับกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ถูกมองว่าต้องพึ่งพากลุ่มอื่น น�าไปสู่

ความด้อยอ�านาจในฐานะเป็นผูพ้ึง่พงิ กระบวนการทีท่�าให้ผูส้งูอายกุลายเป็นชายขอบมสีาเหตไุด้จากหลายมติ ิ(Green, 

1993; Kohli et al., 1991; Myles & Quadagno, 1991; Phillipson, 1982 อ้างใน Marshall, 1996)

1) อคติแห่งวัย (Ageism) เมื่อสังคมฉายภาพผู้สูงอายุในทางลบ เช่น ผู้สูงอายุเป็นคนด้อยความสามารถ 

เจ็บป่วยง่าย อยู่ล�าบาก ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ที่ต้องการพึ่งพิง ต้องรอรับความช่วยเหลือ อคติ

แห่งวัยนี้น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติด้านอายุ (age discrimination) คือการกีดกันกลุ่มคนเนื่องจากอายุ 

และถูกผลักให้เป็นประชากรอีกกลุ่มบนพื้นฐานแห่งวัย ท�าให้ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึง

ทรัพยากรด้านต่างๆ 

2) การลดคุณค่า การมองว่าผู้สูงอายุเป็นคนไร้ค่า เป็นภาระ ไม่มีความสามารถ และลดบทบาททางสังคม

ของผู้สูงอายุลงมา (roleless role) 

3) เศรษฐศาสตร์การเมืองในประเด็นผู้สูงอายุ (political economy of aging) เมื่อพิจารณาทางด้าน

เศรษฐกิจมองว่า กล่มผู้สุงอายุมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ (Estes, 2001)  

โดยเฉพาะจากการดแูลรกัษาสขุภาพเป็นหลกั ความคดิเหน็จากนกัเศรษฐศาสตร์หลายท่านให้ความเหน็

ว่า การที่สังคมลดบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุลงเป็นการผลักให้ผู้สูงอายุไปอยู่ชายขอบ (Estes, 1979; 

Guillemard, 1980; Phillipson, 1982; Walker, 1983 อ้างใน Marshall, 1996) และเมื่อรวมกับ 

พื้นฐานทางทฤษฎีมาร์ก (The Marxian) ซึ่งให้ความส�าคัญกับเรื่องของแรงงานแล้ว ยิ่งท�าให้กลุ่ม 

ผูส้งูอายซุึง่ถกูมองเกีย่วไปกบัประสทิธภิาพการท�างานทีล่ดลง จงึท�าให้เกดิการพจิารณาว่า การเลกิท�างาน

จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเป็นผู้สูงอายุ 

แนวคิดซึ่งเกิดจากอคติแห่งวัย และมุมมองต่อผู้สูงอายุดังกล่าว เป็นการเหมารวม (stereotype) ซึ่งน�าไปสู่

การเลือกปฏิบัติด้านอายุ โดยการก�าหนดอายุเกษียณถือเป็นการเลือกปฏิบัติรูปแบบหนึ่ง โดยมุมมองของสังคมต่อ 

ผู้มีอายุเกิน 60 ปีคือ 1) ควรเลิกท�างานเพื่อมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับอายุที่ 

เพิ่มขึ้น และ 2) เป็นผู้ไม่มีความสามารถที่จะท�างานต่อได้ เนื่องจากประสิทธิภาพการท�างานลดลง ไม่สามารถแข่ง 

กับวัยแรงงานที่มีทักษะการท�างานสูงกว่าหรือมีการศึกษาดีกว่า การเหมารวมเช่นนี้ ไม่มีการประเมินคุณค่าหรือ 

ความสามารถในการท�างานที่แท้จริง

เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ก�าลังแรงงานจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในอนาคต เมื่อยุคของปันผลทาง

ประชากรจากอตัราการเกดิสงูในอดตีก�าลงัจะผ่านพ้นไป เมือ่แรงงานในวยัดงักล่าวเริม่เข้าสูว่ยัสงูอาย ุและวยัแรงงาน

เริ่มน้อยลงจากอัตราการเกิดที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นค�าถามว่าประเทศไทยควรทบทวนอายุเกษียณ หรือ 

มีนโยบายที่หลากหลายให้การเกษียณอายุเป็นทางเลือก มากกว่าการบังคับได้หรือยัง

ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย342



บทความนี ้ต้องการทีจ่ะทบทวนข้อมลูด้านการเกษยีณอายใุนประเทศไทยและต่างประเทศ และท�าการศกึษา

รูปแบบที่ท�าให้ผู้สูงอายุถูกผลักออกไปจากสังคมการท�างานหรือถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพ เปรียบเทียบปัจจัยที่ 

น�าไปสูก่ารไม่ท�างานของผูส้งูอาย ุ60 ปี โดยใช้ข้อมลูจากการส�ารวจสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนไทย ประกอบ

กับผลการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 (Health Exam Survey III) และเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสนอ 

ให้เห็นโอกาสที่เป็นไปได้แก่แรงงานที่ก�าลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในไม่กี่ปีข้างหน้า

2. การกำาหนดอายุเกษียณและการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ

ค�าว่า “เกษียณอายุ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2542 ให้ความหมายไว้ว่า “ครบก�าหนด

อายุรับราชการ สิ้นก�าหนดเวลารับราชการหรือการท�างาน” โดยค�าว่า “เกษียณ” แปลว่า “สิ้นไป” ซึ่งประเทศไทย

ใช้อายุ 60 ปีเป็นอายุเกษียณจากการท�างานในระบบราชการ การก�าหนดอายุเช่นนี้ นับเป็นการเกษียณอายุโดย 

การบังคับ ไม่ใช่การเกษียณอายุโดยความสมัครใจ การก�าหนดอายุเกษียณอยู่บนฐานความคิดที่ว่า อาชีพหรือ 

งานบางลกัษณะมอีนัตราย หรอืต้องการความแขง็แรงของร่างกายและจติใจในการท�างานเพือ่ไม่ให้เกดิอนัตราย เช่น 

ทหารทีต้่องออกรบ หรอืนกับนิทีต้่องมสีมรรถนะในการท�างานสงูเพราะรบัผดิชอบชวีติผูโ้ดยสารจ�านวนมาก เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม การก�าหนดว่าอายุเท่าไรที่จะมีสมรรถนะการท�างานลดลงนั้น เป็นการก�าหนดโดยประมาณ ไม่ได้มี

การวดัสมรรถนะทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ การก�าหนดอายเุกษยีณจงึอาจมองได้ว่า เป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูส้งูอายอุนัเกดิจาก

อคติแห่งวัย และแตกต่างจากการเลือกปฏิบัติด้านอื่นๆ เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย

2.1 ความเป็นมาของการกำาหนดอายุเกษียณ

การก�าหนดเกณฑ์อายุเกษียณถูกเริ่มเมื่อใดนั้น ยังไม่พบการศึกษาใดที่มีการสืบหาช่วงเวลาที่แน่นอน  

แต่พบว่าการริเริ่มให้มีอายุเกษียณนั้นเนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับสวัสดิการที่แรงงานจะได้รับในช่วงหลังวัยท�างาน 

ดังนั้น แนวคิดการก�าหนดอายุเกษียณจึงเกิดขึ้น เพื่อจะค�านวณผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับเมื่อพ้นวัยท�างานไป

แล้ว แต่ละประเทศจะมีจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นก�าหนดอายุเกษียณที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบสวัสดิการ 

บ�าเหน็จบ�านาญ และผลประโยชน์ ให้แก่แรงงานที่พ้นวัยท�างาน ในประเทศอังกฤษช่วงก่อน พ.ศ. 2443 การตัดสิน

ใจเลิกท�างานเป็นความตัดสินใจของแต่ละบุคคล ไม่มีระเบียบทางสังคมมาก�าหนดให้แรงงานต้องเกษียณอายุเมื่อใด 

แรงงานจะตัดสินใจเกษียณอายุงานโดยพิจารณาจากความสามารถของการท�างานที่ลดลงหรือไม่สามารถท�างาน 

ต่อไปอีกได้ ในการศึกษาของ Thane (1978; 2000) ในประเทศอังกฤษ พบว่าอายุเกษียณถูกเริ่มต้นที่อายุ 60-65 ปี 

โดยหน่วยงานภาคราชการเป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มก�าหนดอายุเกษียณงาน 

ช่วงเวลาเดยีวกนันี ้เยอรมนัซึง่เป็นประเทศทีม่กีารพฒันาระบบสวสัดกิารประกนัสงัคมเป็นระยะเวลานานและ

เป็นต้นแบบของการวางรูปแบบประกันสังคมให้หลายประเทศ ก็ได้ก�าหนดอายุเกษียณการท�างานที่ 65 ปีในช่วงปี 

พ.ศ. 2420 อย่างไรก็ตาม การก�าหนดอายุ 65 ปี ของเยอรมันนั้น การจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนหลังเกษียณ

ไม่สูงมาก เนื่องจากอายุคาดเฉลี่ยของประชากรชาวเยอรมันในช่วง พ.ศ. 2414-2424 อยู่ที่เพียง 35.6 ส�าหรับผู้ชาย 

และ 38.5 ปีส�าหรบัผูห้ญงิ (Kitchen, 2012) ท�าให้มปีระชากรจ�านวนไม่มากทีม่อีายเุกนิ 65 ปี ท�าให้การก�าหนดอายุ

เกษียณที่ 65 ปี จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ จึงเป็นการก�าหนดอายุเกษียณภายใต้ความไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน 
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สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศที่เริ่มก�าหนดอายุเกษียณการท�างานใน พ.ศ. 2463 แก่ผู้ที่ท�างานในหน่วยงาน

ของรัฐ (ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551) ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2478 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับความส�าเร็จจาก

การพฒันาระบบประกนัสงัคม และสามารถผ่านกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดเกณฑ์และผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้กษยีณ

อายุ ท�าให้คนท�างานในภาคเอกชนถูกก�าหนดอายุเกษียณเช่นกัน แม้ในเวลานั้นสหรัฐอเมริกาจะมีอายุคาดเฉลี่ยของ

ประชากรที่ 61.7 ปีเท่านั้น แต่เกณฑ์ในการก�าหนดอายุเกษียณคือ 65 ปี 

ใน พ.ศ. 2520 สภาคองเกรสในสหรัฐอเมริกาได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการกีดกันด้านอายุและการจ้างงาน  

(Age Discrimination in Employment Act) โดยไม่อนญุาตให้ภาคส่วนต่างๆ ทีไ่ม่ใช่รฐับาลกลางบงัคบัให้พนกังาน 

เกษียณอายุก่อนอายุ 69 ปี และยกเลิกการบังคับเกษียณอายุโดยสิ้นเชิงส�าหรับผู้ที่ท�างานในส่วนรัฐบาลกลางของ

สหรัฐ ต่อมาใน พ.ศ. 2529 กฎหมายฉบับนี้บังคับให้ทุกภาคส่วนยกเลิกการก�าหนดอายุการเกษียณโดยสิ้นเชิง  

โดยยกเว้นให้เพียงบริษัทเล็กที่มีลูกจ้างน้อยกว่า 12 คน และบางสายงานที่อายุมีผลต่อความปลอดภัยใน 

การปฏิบัติงาน เช่น ต�ารวจ พนักงานดับเพลิง นักบิน เป็นต้น ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีการบังคับให้เกษียณ

อายุ แต่จะมีการก�าหนดอายุที่จะเริ่มได้รับสวัสดิการจากประกันสังคม (Schulz, 1988) ปัจจุบันนี้อายุที่จะได้รับ

สวัสดิการจากประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบคือ เมื่ออายุครบ 66 ปี และจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง 67 ปี

ภายใน พ.ศ. 2570

ส�าหรับประเทศไทย กฎหมายที่มีการระบุอายุเกษียณ คือ พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ  

พ.ศ. 2494 ในมาตรา 19 ได้กล่าวว่า 

“มาตรา 19 ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นป ี 

งบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีีบริบูรณ์”

ส�าหรับต�าแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ต�าแหน่งตุลาการ ได้ก�าหนดอายุเกษียณที่ 65 ปี  

ดังรายละเอียดของมาตรา 19 ทวิ ดังนี้

“มาตรา 19 ทวิ ข้าราชการตุลาการซึ่งด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ที่มีอายุครบหกสิบห้าปี 

บริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู ้นั้นมีอายุครบ 

หกสิบห้าปีบริบูรณ์ เว้นแต่ข้าราชการตุลาการที่ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ ่ายังมีสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้รับราชการต่อไปได้้จนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ 

เจ็ดสิบปีีบริบูรณ์”

ดังนั้น การก�าหนดอายุเกษียณจึงมีนัย 2 ประการคือ สมรรถนะในการท�างาน และสวัสดิการที่จะได้รับ 

หลังเกษียณ โดยหากก�าลังแรงงานนั้นถูกมองว่าสมรรถนะลดลงไม่สอดคล้องกับค่าจ้างที่จ่ายไป กลุ่มนั้นก็จะเป็น 

กลุ่มที่ก�าหนดให้เกษียณอายุเร็วขึ้น และหากสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณสูงจนเป็นภาระของภาครัฐที่จะต้องจ่าย 

การก�าหนดอายุเกษียณจะเลื่อนออกไปให้นานขึ้น

ส�าหรับประเทศไทยนั้น การก�าหนดอายุเกษียณได้มีการปรับเปลี่ยนไปให้อายุเกษียณสูงขึ้นส�าหรับบางกลุ่ม 

ที่สมรรถนะทางการท�างานไม่ได้ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มตุลาการ กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับ 

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป เป็นต้น ขณะที่ภาคเอกชนไม่มีการก�าหนดอายุเกษียณอย่างเป็นทางการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

ของแต่ละองค์กรเอกชน (Ministry of Social Development and Human Security, 2007) แต่ในกลุ่มอื่นๆ นั้น 

อายุเกษียณยังคงก�าหนดที่ 60 ปี 
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ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของไทยประกอบด้วยสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้น ท�าให้สัดส่วนประชากรวัยพึ่งพิง

เพิ่มมากขึ้นด้วย ส่งผลให้รัฐต้องการเม็ดเงินในการจัดสวัสดิการมากขึ้น เพราะฉะนั้นการให้คนท�างานอยู่ในระบบ 

นานขึน้อาจเป็นการดต่ีอเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่การก�าหนดอายปุระชากรวยัแรงงานหรอืหากพจิารณาการยกเลกิ

การมอีายกุารเกษยีณนัน้สามารถส่งผลกระทบหลายด้าน ทัง้ด้านโครงสร้างประชากร ก�าลงัแรงงาน และการก�าหนด

สวัสดิการ 

ตาราง 1 อายุเกษียณและอายุที่เริ่มรับบ�านาญ/อายุเกิดสิทธิฯ กรณีชราภาพ ในภาคการจ้างงานของไทย

ภาคการจ้างงาน
ภาคที่เป็นทางการ/ในระบบ ภาคที่ไม่เป็นทางการ/ 

นอกระบบ (เช่น ภาคเกษตร 
ธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ)ภาครัฐ/ ราชการ ภาคเอกชน

อายุเกษียณที่เป็นทางการ 
(ตามกฎหมาย)

อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ไม่มีการก�าหนดไว้โดยกฎหมาย 
(อาจขึ้นอยู่กับการระบุ 
ในสัญญาจ้างโดยนายจ้าง)

ไม่มีการก�าหนด 
ไว้โดยกฎหมาย

อายุที่เริ่มรับบ�านาญ/ 
อายุเกิดสิทธิฯ  
กรณีชราภาพ

ตั้งแต่อายุ 50-60 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่อายุ 55 ปีบริบูรณ์ 
(กองทุนประกันสังคม)

ไม่มีการก�าหนด (เนื่องจาก 
ไม่มีระบบบ�านาญ หรือ 
ไม่ครอบคลุมภายใต้ระบบ
ประกันสังคม)

ที่มา: เฉลิมพล, 2555 ปรับปรุงจาก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ประเด็นส�าคัญคือ อายุเกษียณ กับ อายุที่จะเริ่มรับบ�าเหน็จบ�านาญ หรืออายุเกิดสิทธิ นั้นเป็นคนละประเด็น

กนั เช่นประเทศพฒันาแล้วอืน่ๆ อกีหลายประเทศ ทีม่กีารก�าหนดอายทุีจ่ะได้รบัสวสัดกิารแต่ไม่ได้ก�าหนดอายเุกษยีณ 

การตัดสินใจเกษียณจึงเป็นด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่โดยการบังคับ การเพิ่มอายุเกษียณในประเทศเหล่านี้ จึงเป็น 

การเพิ่มอายุที่จะได้รับสิทธิเริ่มรับบ�าเหน็จบ�านาญนั่นเอง 

2.2 ความต้องการทำางานและการมีงานทำาของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุ

ผูส้งูอายเุมือ่ถงึวยัต้องเกษยีณอายกุารท�างานในองค์กรบางแห่งทัง้ในระบบราชการและเอกชน ไม่ว่าจะทีอ่ายุ 

55 ปี 60 ปีหรือมากกว่านั้น ย่อมเกิดความกังวลในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณอายุ แม้จะไม่เกิดขึ้นกับ

ทกุคนกต็าม ความต่างทางสถานะเศรษฐกจิของแต่ละคนจะเป็นปัจจยัหนึง่ในหลายปัจจยั ทีผ่ลกัดนัให้ผูส้งูอายอุยาก

ทีจ่ะท�างานต่อหรอืต้องการหยดุพกั ค�าถามคอื หากต้องการท�างานต่อ สงัคมได้สร้างทางเลอืกไว้ให้แล้วหรอืยงั ปัจจบุนั

ประเทศไทยมีมาตรการการต่ออายุหลังเกษียณที่สามารถยืดหยุ่นเวลาท�างานได้ แต่มาตรการดังกล่าวนี้มีเพียง 

ในบางองค์กรและบางต�าแหน่งงานเท่านั้น โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานมีสิทธิและโอกาสที่จะได้ต่ออายุ 

หลังเกษียณมากกว่าแรงงานทั่วไป
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ปัจจบุนัสหรฐัอเมรกิาอนญุาตให้ผูส้งูอายยุงัคงท�างานต่อไปได้ และยงัสามารถรบัเงนิบ�านาญจากระบบประกนั

สงัคมในเวลาเดยีวกนัด้วย เหตผุลทีน่่าสนใจคอื สดัส่วนวยัสงูอายทุีร่อรบัเงนิบ�านาญจากระบบประกนัสงัคมมจี�านวน

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุคาดเฉลี่ยของประชากรก็ยืนยาวขึ้นเช่นกัน ฐานการคลังของระบบประกันสังคมย่อมสั่นไหว 

เมื่อรายรับจากวัยแรงงานอาจไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินบ�านาญในอนาคต แนวคิดการให้ผู้สูงอายุยังคงท�างาน 

ในระบบต่อไปได้ และต้องจ่ายค่าประกันสังคมด้วย จะเป็นการช่วยให้การคลังของระบบประกันสังคมมั่นคงขึ้น 

ไม่มากก็น้อย (The United States Social Security Administration, 2012) 

อังกฤษเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีมาตรการยกเลิกอายุเกษียณการท�างานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา 

ดังนั้น ผู้สูงอายุ 65 ปี สามารถท�างานต่อไปได้ตามที่ต้องการ โดยลักษณะงานจะมีความยืดหยุ่นขึ้น เพื่อรองรับ 

ผู้สูงอายุให้สามารถท�างานได้ ขณะเดียวกันก็ยังได้รับเงินบ�านาญ (state pension) ได้เช่นกัน (Directgov, 2012) 

โดยเฉพาะวิกฤติเศรษฐกิจการเงินในระดับมหภาคและระดับบุคคล ท�าให้กว่า 2 ใน 3 ของชาวสกอตแลนด์ ยังคง

ต้องการท�างานต่อไปแม้จะถึงวัยเกษียณอายุการท�างานแล้วก็ตาม

ส�าหรบัประเทศไทย เมือ่อายคุาดเฉลีย่คนไทยอายยุนืยาวขึน้และมสีขุภาพทีด่ขีึน้ การต้องเกษยีณอายเุมือ่อายุ 

60 ปี จึงท�าให้คนกลุ่มนี้ยังคงมีความต้องการท�างาน โดยผลการส�ารวจความเหมาะสมในการท�างานของแรงงาน 

หลังเกษียณอายุจากกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่ก�าลังท�างานอยู่และยังคงต้องการท�างานหลังเกษียณ ให้เหตุผลหลัก 

คือไม่ต้องการเป็นภาระของคนอื่นและของสังคม (ประมาณร้อยละ 50) ต้องการรักษาสถานภาพทางสังคม  

(ร้อยละ 27.5) ยังสามารถท�างานได้ (ร้อยละ 22.5) และต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และต้องการช่วยเหลือ

ตัวเอง (ร้อยละ 15 เท่ากัน) (สมรักษ์ และคณะ, 2551) 

เหตุผลที่ส�าคัญอีกประการคือ การท�างานย่อมมีผลโดยตรงต่อระดับรายได้และสถานะทางเศรษฐกิจของ 

ผู้สูงอายุ โดยที่ร้อยละ 37.2 กล่าวว่า ยังคงต้องการท�างานหลังเกษียณเนื่องจากยังต้องการหารายได้ และประมาณ

ร้อยละ 20 ยงัต้องการท�างานเนือ่งจากยงัคงมหีนีส้นิ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อระบบการจ้างงานในประเทศมไีม่มากนกั 

โดยแรงงานในภาคเอกชนมแีนวโน้มทีจ่ะเกษยีณอายกุ่อนเวลา (early retirement) เหตผุลหนึง่ทีส่นบัสนนุความคดิ

นี้คือ แรงงานในภาคเอกชนสามารถรับเงินบ�านาญได้เมื่อถึงอายุ 55 ปี (Fujioka & Thangphet, 2009)

ความเป็นไปได้ที่จะท�าให้เกิดขึ้นส�าหรับแรงงานในระบบ หากไม่มีการบังคับอายุเกษียณการท�างาน คือ  

เมื่อถึงอายุเกษียณควรให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการจะท�างานต่อไปหรือไม่ หากเลือกที่จะท�างานต่อ ให้มี 

การปรับเงื่อนไขการท�างานให้ยืดหยุ่นขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ยังต้องการท�างานสามารถท�างานต่อไปได้ ส�าหรับ 

ผู้ที่ไม่ต้องการท�างานต่อก็สามารถออกจากงานได้ตามอายุเกษียณการท�างานที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ การที่ผู้สูงอายุ

คาดการณ์ว่าอายุคาดเฉลี่ยของตนจะยาวขึ้นอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุเลือกที่จะท�างานนานขึ้น เพื่อให้มีเงินได้ส�าหรับ 

ใช้จ่ายในช่วงบั้นท้ายชีวิตที่ยาวนานขึ้น 

ด้านการมีงานท�าของผู้สูงอายุ จากรายงานการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร โดยส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ พบว่ายังคงมีผู้มีสูงอายุที่เป็นก�าลังแรงงานอยู่ถึงเกือบร้อยละ 40 แต่ส่วนใหญ่ของผู้ที่ท�างาน (ร้อยละ 90) 

เป็นแรงงานนอกระบบ ที่ท�างานในภาคการเกษตร (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)
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2.3 ผลกระทบต่อผู้สูงอายุจากการบังคับอายุเกษียณ

อายุเกษียณนั้นมีผลกระทบต่อผู้ที่ท�างานในระบบ ดังนั้น ส�าหรับคนกลุ่มนี้แล้ว การเพิ่มอายุการเกษียณหรือ

การไม่บังคับเกษียณอายุอาจเป็นผลดีทั้งต่อตัวผู้สูงอายุเอง และอาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย งานศึกษา

โดย Park & Hewings (2007) ได้วจิยัผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในกรณแีรงงานในชคิาโกเกษยีณทีอ่ายตุ่างๆ กนั  

คอืจาก 65 เป็น 66, 67, 68 และ 69 ปีตามล�าดบั พบว่า หากชาวชคิาโกเพิม่อายกุารเกษยีณจาก 65 เป็น 69 ปีแล้วนัน้  

ภายใน พ.ศ. 2573 ค่าจ้างแรงงานในชิคาโกจะต�า่กว่าหากเกษียณอายุที่ 65 ปีประมาณร้อยละ 7-8 เนื่องจาก 

การมกี�าลงัแรงงานในระบบมากขึน้ ขณะทีผ่ลจากการเพิม่อายเุกษยีณนัน้มผีลบวกต่อผลติภณัฑ์ภาคโดยรวม (Gross 

Regional Product) ของชิคาโกที่จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5-6 ในระยะเวลาดังกล่าว เพราะเศรษฐกิจมีก�าลัง 

การผลติสงูขึน้ นอกจากนีแ้ล้ว การวจิยัชิน้นีย้งัพบว่า หากชาวชคิาโกเกษยีณอายกุนัช้าลงเป็นทีอ่าย ุ69 ปี อตัราภาษี

ที่เก็บจากประชาชนภายใน พ.ศ. 2573 จะลดลงเป็นต�่ากว่าร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 11  

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณ การที่รัฐบาลสามารถเก็บภาษีในอัตราที่ต�า่ลงได้นั้นสืบเนื่องมาจากอัตราส่วน

พึ่งพิง (dependency ratio) ที่ต�่าลง กล่าวคือรัฐบาลมีฐานก�าลังคนที่สามารถอุดหนุนด้านทุน เพื่อจัดสวัสดิการรัฐ

ที่กว้างขึ้นด้วยประชากรในวัยแรงงานที่สูงขึ้น และรัฐมีค่าใช้จ่ายน้อยลงจากการที่มีสัดส่วนประชากรอยู่ในวัยพึ่งพิง

น้อยลง ท�าให้ภาระของประชาชนที่จะจ่ายภาษีลดลง

ในด้านความเหลื่อมล�้าทางความมั่งคั่งเมื่อเพิ่มอายุเกษียณแล้วนั้น พบว่าความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้น

อย่างไม่มนียัส�าคญัโดยวดัจากสมัประสทิธจินิี ่(Gini Coefficient) เหตผุลหลกัคอื เมือ่ผูส้งูอายยุงัคงอยูใ่นระบบแรงงาน

มากขึ้น การแข่งขันในตลาดแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาดแรงงานชั้นล่าง เนื่องจากผู้สูงอายุอาจเลือกท�างาน

ที่ไม่ได้ใช้ทักษะระดับสูงนัก ค่าจ้างแรงงานชั้นล่างจึงลดลง ดังนั้น ผู้ที่รายได้ต�า่อาจมีรายได้ต�า่ลงมากขึ้น ส่งผลให้

ความเหลื่อมล�้ามากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การเพิ่มอายุเกษียณส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เลือกท�างานมีฐานะที่ดีขึ้น ไม่ตกอยู่

ในภาวะยากจน ส่งผลให้ความเหลื่อมล�้าน้อยลง โดยรวมแล้วความเหลื่อมล�้าจึงเพิ่มขึ้นบ้างอย่างไม่มีนัยส�าคัญ

ในอีกหลายประเทศก�าลังทบทวนอายุเกษียณให้เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลทั้งจากอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น และ 

ความไม่มั่นคงของกองทุนประกันสังคม กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ เป็นต้น การก�าหนดว่าผู้สูงอายุควรมีอายุเท่าใดนั้น

ถกูผกูไว้รวมกบัการจดับ�าเหนจ็บ�านาญหลงัอายเุกษยีณเป็นส่วนใหญ่ การเตรยีมความพร้อมด้านการสร้างหลกัประกนั

ทางรายได้ยามชราเป็นมาตรการทีร่ฐับาลต้องให้ความส�าคญั แม้ว่าปัจจบุนัจะมกีองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้าง

ในภาคเอกชนและกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญส�าหรบัข้าราชการ แต่กองทนุเหล่านีไ้ม่ได้ครอบคลมุประชากรไทยทัง้หมด

ที่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ผนวกกับการต้องออกจากการท�างาน เงินออมจะกลายเป็นสิ่งจ�าเป็น รายได้หลักส่วนใหญ่

ของผูส้งูอายจุากการส�ารวจจะมาจากบตุรเป็นอนัดบัแรก และปัญหาความมัน่คงทางการเงนิจะทวขีึน้กบักลุม่ผูส้งูอายุ

ทีไ่ม่ได้แต่งงานหรอืแต่งงานแต่ไม่มบีตุรมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หากไม่มกีารสนบัสนนุการท�างานในวยัสงูอายุ 

ภาระหนกัจะตกไปยงัวยัแรงงานในอนาคตทีต้่องดแูลผูส้งูอายจุ�านวนมากทีข่าดรายได้อนัเนือ่งมาจากการไม่มงีานท�า

ผลกระทบต่อผูส้งูอายทุีส่�าคญัอกีประการคอื ปัญหาความยากจน และการขาดรายได้ จากการค�านวณจ�านวน

ผู้สูงอายุโดยใช้แนวคิดความยากจนเชิงสัมบูรณ์ (absolute poverty) ค�านวณหาจ�านวนผู้สูงอายุที่มีระดับรายได้ 

ต�า่กว่า “เส้นความยากจน” พบว่า หนึง่ในห้าของคนยากจนทัง้หมดเป็นผูส้งูอาย ุและส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตชนบท 

(รูปที่ 1) โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจนมีเพียงร้อยละ 38.1 ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ, 2551)

เกษียณเมื่อไหร่ ให้ใครก�าหนด? 347



รูปที่ 1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากจนต่อประชากรยากจนทั้งหมด จ�าแนกตามเขตพื้นที่ปี 2549-2553

54%
41%

5%

เมือง ชนบท ทั่วประเทศ

ที่มา: ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดย ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการกระจายรายได้ สศช. (ส�านักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้, 2554) 

3. ผู้สูงอายุกับการทำางานและสุขภาพ 

การก�าหนดอายุเกษียณของไทยไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าใช้อายุ 60 ปีจากเหตุผลใด แต่จากความคิดเรื่อง 

การเกษยีณอายเุนือ่งจากเหตชุราภาพ จงึน่าจะอนมุานได้ว่าเนือ่งจากเหน็ว่าสภาวะสขุภาพของผูส้งูอายนุัน้ไม่เอือ้ต่อ

การท�างาน ในบทความนี้จะวิเคราะห์โดยใช้ตัวชี้วัดด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเป็นตัวสะท้อน

ถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความสามารถและความพร้อมในการท�างาน การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จึงต้องการ 

เปรียบเทียบสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูล ‘การส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ

ตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547’ โดยส�านักงานการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.) ซึ่งจัดตั้ง 

โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสนับสนุนด้านงบประมาณการส�ารวจจากส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข ในการวิเคราะห์นี้จะเลือกกลุ่มอายุ 60-69 ปี เนื่องจากอายุไม่แตกต่างจากกลุ่มก่อนเกษียณ

มากนัก และใช้ผู้ที่ท�างานในระบบเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (reference group) โดยเทียบกับกลุ่มที่ท�างานนอกระบบ

และไม่ท�างาน เนือ่งจากกลุม่ทีท่�างานในระบบหลงัอาย ุ60 ปีน่าจะเป็นตวัแทนของกลุม่ทีย่งัไม่เกษยีณอายจุากระบบ

งาน และน่าจะยังคงมีสมรรถนะในการท�างานดี 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการส�ารวจคือ ประชากรในวัยสูงอายุ โดยแบ่งประชากรเป้าหมายออกเป็น 2  

กลุ่มย่อย คือ ชายและหญิง อายุ 60-69 ปี จ�านวนตัวอย่างที่ได้จากการส�ารวจทั้งสิ้น 10,988 คน ประกอบด้วยชาย 

5,336 คน และหญิง 5,652 คน โดยผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ร้อยละ 46 ยังคงท�างานอยู่ ในจ�านวนนี้ 

มีเพียงร้อยละ 5 ที่ท�างานในระบบ และร้อยละ 54 ไม่ได้ท�างาน (รูปที่ 2) รายได้มัธยฐานของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง  

ที่ 4,428 บาทต่อเดือนส�าหรับผู้ชาย และ 3,211 บาทต่อเดือนส�าหรับผู้หญิง โดยที่กลุ่มอายุ 60-69 ปีนั้นมีสัดส่วน 

ผู้มีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจนที่ร้อยละ 30.7 และ 46.9 ส�าหรับผู้ชายและผู้หญิงตามล�าดับ (ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) 
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รูปที่ 2 การมีงานท�าของผู้สูงอายุ 60-69 ปี (รวม 10,988 คน)

54%
41%

5%

เมือง ชนบท ทั่วประเทศ

ที่มา: ส�านักงานการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551 

3.1 การศึกษากับการทำางานของผู้สูงอายุ

ผูส้งูอายชุายส่วนใหญ่ยงัคงท�างานอยูถ่งึแม้จะอายเุกนิ 60 ปี ขณะทีผู่ห้ญงิเพยีงสองในสามเท่านัน้ทีย่งัคงท�างาน

อยู ่เมือ่แยกการมงีานท�าตามระดบัการศกึษา พบว่าการศกึษาระดบัประถมศกึษาและต�่ากว่ายงัคงท�างานอยูม่ากกว่า

ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาที่สูงขึ้น และผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาท�างานในระบบเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการศึกษา

กลุ่มอื่นๆ แต่ขณะเดียวกันมีผู้ไม่ได้ท�างานสูงกว่าด้วยเช่นกัน (ตาราง 2)

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของงาน พบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ท�างานในระบบ โดยจ�าแนกเป็นภาคเอกชน 

รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ มีประมาณร้อยละ 6 ในผู้ชาย และร้อยละ 3 ในผู้หญิง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน 

การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าประเทศไทยมีแรงงานอยู่ในระบบ

ประมาณร้อยละ 37.7 จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสในการท�างานในระบบลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่

ในวัยแรงงาน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังคงท�างานในระบบได้

ผู้สูงอายุที่เคยท�างานในระบบเหล่านี้เปลี่ยนแปลงลักษณะการท�างานอย่างไรเมื่ออายุครบ 60 ปี ส่วนหนึ่ง 

อาจเปลีย่นไปประกอบธรุกจิส่วนตวั ส่วนหนึง่อาจไปช่วยเหลอืครอบครวั และส่วนหนึง่อาจไปมลีกัษณะของงานอืน่ๆ 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพนี้ถูกสะท้อนให้เห็นได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในประเภทงานนั้นๆ ส�าหรับคนวัย 60 ปี

ขึ้นไป และนอกเหนือจากจ�านวนผู้ที่ท�างานทั้งหมดแล้ว ยังคงมีอีกส่วนหนึ่งที่เลิกท�างานไปโดยสิ้นเชิง

สาเหตกุารเปลีย่นลกัษณะงานไปเป็นนอกระบบหรอืการออกจากการท�างานโดยสิน้เชงิเป็นไปโดยสมคัรใจหรอื

ไม่นัน้ไม่ทราบได้แน่ชดั แต่ผูส้งูอายจุ�านวนมากไม่สามารถเลอืกทีจ่ะท�างานต่อในระบบได้โดยเฉพาะในระบบราชการ 

จึงส่งผลให้สัดส่วนการท�างานในระบบลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะที่สัดส่วนผู้ที่ท�างานนอกระบบเพิ่มขึ้น 

หลังเกษียณอายุแล้วมีสัดส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสูงที่สุดที่ร้อยละ 42.9 ตามมาด้วยลักษณะงานอื่นๆ  

ที่ร้อยละ 25.1 ตามด้วยลักษณะการท�างานให้ครอบครัวที่ร้อยละ 17.6 ส�าหรับกลุ่มอายุ 60-69 ปี 
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ตาราง 2 ระดับการศึกษาจ�าแนกตามเพศและการมีงานท�า

การมีงานท�า/ 
การศึกษา

ไม่มี 
การศึกษา

ประถม
ศึกษา

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา อื่นๆ รวม

ชาย

ไม่ท�างาน 43.69 40.85 55.40 66.67 68.28 53.33 44.27

ท�านอกระบบ 49.49 52.83 39.28 30.95 24.23 40.00 49.50

ท�าในระบบ 6.82 6.31 5.32 2.38 7.49 6.67 6.23

รวม (N) 100.00
(396)

100.00
(4,024)

100.00
(583)

100.00
(84)

100.00
(227)

100.00
(15)

100.00
(5,329)

หญิง

ไม่ท�างาน 66.77 61.59 66.97 71.43 72.44 80.00 63.08

ท�านอกระบบ 27.42 35.01 31.22 23.81 22.05 20.00 33.10

ท�าในระบบ 5.82 3.40 1.81 4.76 5.51 0.00 3.83

รวม (N) 100.00
(1,014)

100.00
(4,233)

100.00
(221)

100.00
(42)

100.00
(127)

100.00
(10)

100.00
(5,647)

ที่มา: ส�านักงานการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551

3.2 ผู้สูงอายุกับสุขภาพและการมีงานทำา

ในการส�ารวจสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนไทย โครงการตรวจร่างกายครัง้ที ่3 นัน้มคี�าถามเพือ่ประเมนิ

สถานะสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างละเอียด ผู้ถูกสัมภาษณ์จะประเมินสภาวะสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ 

ในภาพรวม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ดีมากไปจนถึงแย่มาก (1-5) นอกจากนั้น จะมีค�าถามเกี่ยวกับความสามารถ

ในการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน การเคลื่อนไหว ความสามารถในการดูแลตนเอง ความรู้สึกเจ็บปวด ไม่สบาย  

ความสามารถในการจดจ�าหรอืสมาธทิีจ่ะเรยีนรูก้ารท�างานใหม่ๆ สมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ การมองเหน็ การพกัผ่อนนอน

หลับ และอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

จากข้อมูลการประเมินระดับสุขภาพของตนเองพบว่า มีผู้สูงอายุชายเกือบร้อยละ 50 และประมาณร้อยละ 

44 ส�าหรบัผูส้งูอายหุญงิทีต่อบว่าตนเองมสีขุภาพดถีงึดมีาก โดยเมือ่จ�าแนกตามการมงีานท�าและเพศ ผูส้งูอายชุายที่

ท�างานจะมีสุขภาพทั้งกายและใจดีกว่าผู้ที่ไม่ท�างานเล็กน้อย และผู้ที่ท�างานในระบบจะมีสุขภาพดีกว่าผู้ที่ท�างาน 

นอกระบบเล็กน้อย (ตาราง 3) สังเกตได้ว่าความแตกต่างในด้านสุขภาพระหว่างกลุ่มที่ท�างานนั่น มีความแตกต่าง

สูงสุดส�าหรับผู้ที่ตอบว่าตนเองมีสุขภาพแย่ ส�าหรับผู้สูงอายุหญิงนั้น การประเมินระดับสุขภาพระหว่างกลุ่ม  

การมีงานท�ามีความแตกต่างค่อนข้างน้อย เช่นเดียวกับความสามารถในการท�างานของสมอง ผู้ที่ท�างานมีระดับ 

ความสามารถทางสมองที่สูงกว่าเช่นกัน โดยเฉพาะในผู้ชาย ส่วนผู้หญิงไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (ตาราง 4)
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ตาราง 3 ระดับสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี จ�าแนกตามการมีงานท�าและเพศ

การมีงานท�า/ระดับสุขภาพ ดีมาก ดี ปานกลาง แย่ แย่มาก รวม

ชาย

ไม่ท�างาน 13.44 34.57 41.75 9.06 1.19 100.00 

ท�านอกระบบ 14.00 36.53 43.32 5.54 0.61 100.00 

ท�าในระบบ 15.66 41.87 38.55 3.92 0.00 100.00 

รวม 13.85 36.00 42.33 6.99 0.83 100.00

N 737 1,915 2,252 372 44 5,320

ผู้หญิง 

ไม่ท�างาน 10.95 32.49 44.54 10.75 1.27 100.00 

ท�านอกระบบ 11.15 34.85 44.99 8.42 0.59 100.00 

ท�าในระบบ 11.16 34.42 42.33 10.23 1.86 100.00 

รวม 11.03 33.35 44.60 9.96 1.07 100.00 

N 621 1,878 2,512 561 60 5,632

ที่มา: ส�านักงานการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551

ตาราง 4 ร้อยละของคะแนนความสามารถด้านสมอง จ�าแนกตามการมีงานท�าและเพศ

การมีงานท�า/คะแนนสภาพสมอง 0-10 11-20 21-30 30+ รวม

ชาย

ไม่ท�างาน 1.14 6.09 91.84 0.93 100.00 

ท�านอกระบบ 0.76 4.89 93.63 0.72 100.00 

ท�าในระบบ 0.00 1.81 97.29 0.90 100.00 

รวม 0.88 5.23 93.07 0.82 100.00

N 47 279 4,966 44 5,336 

ผู้หญิง 

ไม่ท�างาน 1.32 7.51 90.19 0.98 100.00 

ท�านอกระบบ 1.23 6.47 91.76 0.54 100.00 

ท�าในระบบ 0.46 8.80 89.81 0.93 100.00 

รวม 1.26 7.22 90.69 0.83 100.00 

N 71 408 5,126 47 5,652 

ที่มา: ส�านักงานการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551
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เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มุ ่งเน้นไปยังการศึกษาถึงสภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการท�างานของผู้สูงอายุ  

เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพของผู้สูงอายุตามระดับการมีงานท�า ซึ่งข้อมูลจากการประเมินสุขภาพตนเองนั้น อาจไม่ได้

สะท้อนสุขภาพที่แท้จริง ดังนั้น ในส่วนนี้จึงจะใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Multiple Logistic  

Regression) โดยรวมตัวแปรวัดสุขภาพทั้งแบบที่ประเมินด้วยตนเอง (self assessed)4 และตัวแปรวัดสุขภาพ 

จากการตรวจวัดร่างกายของเจ้าหน้าที่ เช่น ระดับความดันและชีพจร รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน และ

โลหิตจาง การเพิ่มตัวแปรที่มาจากการตรวจวัดระดับสุขภาพนั้น ช่วยให้การค�านวณผลกระทบของสุขภาพต่อ 

การตดัสนิใจท�างานมคีวามแม่นย�ามากขึน้ โดยสมการทีใ่ช้เป็นการวเิคราะห์การตดัสนิใจทีแ่ต่ละบคุคลเลอืกคอื ท�างาน

นอกระบบ หรอืไม่ท�างาน โดยก�าหนดให้สองทางเลอืกนีไ้ม่สามารถเกดิขึน้พร้อมกนัได้หรอืซ้อนทบักนัได้ (mutually 

exclusive) โดยเทียบกับการท�างานในระบบ

ดังนั้น แต่ละคนจึงต้องค�านึงถึงอรรถประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากแต่ละทางเลือก โดยที่

โดยที่ U
ij
 แสดงถึงระดับอรรถประโยชน์ที่บุคคล i (i=1,2,…, N) ได้รับเมื่อเลือกทาง j โดยที่ j = 1 ไม่ท�างาน 

และ j = 2 คือท�างานนอกระบบ และ j = 3 คือท�างานในระบบ ตัวแปร x คือตัวแปรอิสระเช่นเพศ อายุ ระดับ 

การศกึษา ความเป็นอยูโ่ดยรวมในครวัเรอืน และตวัแปร z คอืตวัแปรอสิระทีแ่สดงถงึระดบัสถานะสขุภาพของบคุคล

นั้นๆ ส่วนตัวแปร e นั้นคือค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งก�าหนดให้ค่าคลาดเคลื่อนทั้งสามตัวนั้นมีความสัมพันธ์กันได้ 

4 โดยให้ประเมินสภาวะสุขภาพโดยรวมในวันที่สัมภาษณ์ว่าอยู่ในระดับใด ทั้งภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยมี 5 ระดับ คือ 1 = ดี
มาก 2 = ดี 3 = ปานกลาง 4 = ไม่ดี และ 5 = แย่มาก

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์

ชาย หญิง

ไม่ท�างาน ท�างานนอกระบบ ไม่ท�างาน ท�างานนอกระบบ

อายุ 0.12*
(0.03)

0.03
(0.03)

0.11*
(0.03)

-0.01
(0.03)

แต่งงาน -0.32
(0.22)

0.37
(0.22)

0.34
(0.18)

0.57*
(0.18)

เขตเทศบาล 0.01
(0.16)

0.43*
(0.15)

-0.21
(0.18)

0.05
(0.19)

ระดับการศึกษา (ไม่มีการศึกษาเป็นกลุ่มอ้างอิง)

- ประถมศึกษา 0.25
(0.28)

0.21
(0.27)

0.56*
(0.21)

0.68*
(0.22)

- มัธยมศึกษา 1.16*
(0.38)

0.37
(0.37)

1.78*
(0.76)

1.55*
(0.76)

- อาชีวศึกษา 2.37*
(1.06)

1.12
(1.07)

0.01
(0.80)

-0.77
(0.87)
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ชาย หญิง

ไม่ท�างาน ท�างานนอกระบบ ไม่ท�างาน ท�างานนอกระบบ

- อุดมศึกษา 1.18*
(0.46)

-0.38
(0.47)

-0.17
(0.57)

-0.92
(0.61)

- อื่นๆ 0.11
(1.15)

-0.71
(1.19)

11.55
(363.73)

10.34
(363.73)

รายได้ต่อหัว -1.92e-06
(7.86e-06)

2.41e-06
(7.00e-06)

0.00
(0.00)

0.00
(0.00)

ลักษณะการพักอาศัย (อยู่คนเดียวเป็นกลุ่มอ้างอิง)

- อยู่กับบุตรหลาน 0.53*
(0.17)

0.12
(0.17)

0.64*
(0.21)

0.15
(0.22)

- อยู่กับผู้อื่นที่ไมใช่ญาติ 0.25
(0.24)

0.14
(0.23)

0.14
(0.27)

0.22
(0.27)

เป็นที่พึ่งพิงในครอบครัว -0.13
(0.10)

-0.07
(0.10)

-0.12
(0.13)

0.02
(0.13)

มีความขัดสนในการด�าเนินชีวิต 0.55*
(0.17)

0.47*
(0.16)

0.82*
(0.19)

0.60*
(0.19)

สภาวะสุขภาพที่ผู้สูงอายุประเมินเอง

ระดับสถานะสุขภาพโดยรวม 0.28*
(0.10)

0.29*
(0.10)

0.03
(0.12)

-0.03
(0.12)

ปัญหาในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 0.01
(0.10)

-0.10
(0.10)

0.27*
(0.12)

0.36*
(0.12)

สภาวะสุขภาพจากการตรวจร่างกาย

- BMI 0.03
(0.02)

0.02
(0.02)

0.07*
(0.03)

0.09*
(0.03)

- ระดับความดันเลือดสูง 0.20
(0.20)

-0.09
(0.19)

0.85*
(0.28)

0.65*
(0.29)

- เป็นโรคเบาหวาน 0.49
(0.27)

0.08
(0.26)

1.14*
(0.36)

1.01*
(0.36)

- มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ -0.16
(0.13)

0.01
(0.13)

-0.49*
(0.21)

-0.61*
(0.22)

- โลหิตจาง 0.09
(0.18)

-0.11
(0.18)

0.06
(0.20)

0.15
(0.20)

- เป็นมะเร็ง 0.44
(0.86)

1.36
(0.88)

-0.10
(0.75)

0.01
(0.77)

- ระดับคอเลสโตรอลสูง 0.68*
(0.24)

0.25
(0.23)

0.36
(0.28)

0.43
(0.29)

- สภาวะการท�างานของสมอง -0.06*
(0.03)

-0.04
(0.02)

-0.02
(0.02)

0.00
(0.02)

ค่าคงที่ -9.62
(2.70)

-5.67
(2.70)

-7.96
(2.84)

-1.55
(2.90)

ที่มา: ส�านักงานการส�ารวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.), 2551
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ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุโลจสิติกส์ใชท้างเลอืกการท�างานในระบบเป็นกลุม่อ้างอิง จากข้อมลูในตาราง 

5 พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อระดบัความเป็นไปได้ทีไ่ม่ท�างานอย่างมนียัส�าคญัคอื อาย ุยิง่อายมุากขึน้ โอกาสทีจ่ะไม่ท�างาน

ก็จะมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสการท�างานในระบบ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลอย่างมีนัยส�าคัญคือ ระดับการศึกษา 

การอยู่กับบุตรหลาน และความขัดสนในการด�ารงชีวิต โดยผู้ที่อยู่กับบุตรหลานและมีความขัดสนในการด�ารงชีวิต 

มีโอกาสที่จะไม่ท�างานมากกว่าผู้ที่ท�างานในระบบ ในด้านสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองว่ามีปัญหาของผู้ชาย 

มีผลต่อโอกาสการไม่ท�างานและท�างานนอกระบบ แต่เมื่อเทียบกับสุขภาพจากการตรวจร่างกายกลับไม่พบ 

ความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั ยกเว้นเพยีงระดบัคอเลสโตรอลสงูทีม่ผีลต่อการไม่ท�างาน และสภาวะการท�างานของ

สมองที่มีผลต่อการไม่ท�างาน 

แต่ส�าหรบัผูห้ญงิแล้ว การประเมนิตนเองไม่มคีวามแตกต่างระหว่างการมงีานท�า แต่ผูท้ีม่ปัีญหาในการด�าเนนิ

ชีวิตประจ�าวัน และผู้ที่มีผลการตรวจร่างกายในด้านต่างๆ ได้แก่ ระดับ BMI ระดับความดันเลือดสูง เบาหวาน  

และความเสี่ยงโรคหัวใจ มีผลต่อโอกาสการไม่ท�างานและท�างานนอกระบบทั้งสิ้น แต่สภาวะการท�างานของสมอง 

ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส�าคญั จากข้อมลูนีจ้งึอาจสรปุได้ว่า ส�าหรบัผูช้ายแล้ว ปัจจยัทีม่ผีลต่อโอกาสการท�างาน

ในระบบขึน้อยูก่บัปัจจยัด้านอาย ุการศกึษา ความจ�าเป็นในการด�ารงชพี และความสามารถด้านการท�างานของสมอง 

แต่ไม่ใช่ปัจจัยด้านสุขภาพ แต่ส�าหรับผู้หญิงแล้ว ปัจจัยด้านสุขภาพมีผลต่อการท�างานในระบบมากกว่า 

4. สรุปและประเด็นเชิงนโยบาย

บทความนี้ต้องการตั้งประเด็นค�าถามเรื่องการก�าหนดอายุเกษียณในปัจจุบันนั้นเหมาะสมหรือไม่ เพราะ 

คงปฏเิสธไม่ได้ว่า ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมานี ้โครงสร้างอายแุละอายคุาดเฉลีย่ของคนไทยได้เปลีย่นแปลงไป การก�าหนด

อายุเกษียณไว้ที่ 60 ปีอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ การมีอคติแห่งวัยว่าผู้สูงอายุ 

มสีขุภาพด้อยกว่าวยัอืน่ๆ และมสีมรรถนะในการท�างานลดลงนัน้ อาจไม่ได้เป็นจรงิในภาพรวม ข้อมลูจากการส�ารวจ

สภาวะสุขภาพจากการตรวจร่างกายไม่พบว่าสุขภาพของผู้ชายมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญระหว่างผู้ท�างาน 

ในระบบ นอกระบบ และไม่ได้ท�างาน ในขณะที่ผู้หญิงมีประเด็นด้านสุขภาพในหลายด้าน

เมื่อประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มจากอดีตมาก โดยในช่วงปี 2494 สัดส่วนผู้สูงอายุมีเพียงร้อยละ 5  

ของประชากร เพิ่มเป็นมากกว่าร้อยละ 10 ในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน อายุคาดเฉลี่ยของไทยก็สูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน 

เมื่อเริ่มมีพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 นั้น อายุคาดเฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ประมาณ  

40 ปีส�าหรับผู้ชาย และ 43 ปี ส�าหรับผู้หญิง ซึ่งน้อยกว่าอายุเกษียณที่ 60 ปี ประกอบกับสัดส่วนผู้ที่จะมีอายุยืนยาว

ถึง 60 ปีมีประมาณร้อยละ 31 และ 37 ส�าหรับผู้ชายและผู้หญิงตามล�าดับ และอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 (life  

expectancy at 60) พบว่าผูช้ายอยูท่ีป่ระมาณ 12 ปี และผูห้ญงิที ่14 ปี (ปราโมทย์ และปัทมา, 2544) ท�าให้จ�านวน

คนที่จะได้รับบ�าเหน็จบ�านาญหลังเกษียณมีไม่มากหรือได้รับเป็นเวลาที่ไม่ยาวนานนัก แต่ปัจจุบันอายุคาดเฉลี่ยในปี 

พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70 ปีส�าหรับผู้ชาย และ 76 ปีส�าหรับผู้หญิง ซึ่งมากกว่าปี 2494 ประมาณ 30 ปี 

และสัดส่วนผู้ที่จะมีอายุยืนยาวถึง 60 ปี เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 81 และ 88 ส�าหรับผู้ชายและผู้หญิงตามล�าดับ 
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(United Nations, 2010) นอกจากนี้ เมื่อดูข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 พบว่าผู้ชายเท่ากับ 20 ปี ผู้หญิง 22 ปี 

(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554) ซึ่งหมายถึงจ�านวนปีหลังเกษียณที่อายุ 60 ยืนยาวขึ้นส�าหรับผู้ชายและ 

ผู้หญิง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงหมายถึงผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณจะมากขึ้น ทั้งจ�านวนและจ�านวนปีที่จะมีชีวิตอยู่

หลังเกษียณนานขึ้น ภาระด้านงบประมาณของรัฐในเรื่องบ�าเหน็จบ�านาญจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต 

และเป็นภาวะที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงยาวนานขึ้นด้วย 

การเพิ่มอายุเกษียณจึงมีข้อดีที่ส�าคัญคือ ท�าให้คนอยู่ในก�าลังแรงงานนานขึ้น มีเวลาในการออมเพื่อใช้จ่าย 

หลังเกษียณได้มากขึ้น และท�าให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุลดลง นอกจากนี้ การก�าหนด 

อายเุกษยีณเพราะเหตแุห่งชราภาพเป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอผูส้งูอายใุนลกัษณะเหมารวม ซึง่จากข้อมลูการตรวจสขุภาพ

ร่างกาย จติใจและการท�างานของสมอง แสดงให้เหน็ว่ายงัมผีูส้งูอายจุ�านวนมากทีย่งัมสีขุภาพทีด่ถีงึดมีากในทกุๆ ด้าน 

ยังคงเป็นก�าลังส�าคัญของหน่วยงานได้ต่อไป 

สิง่ทีต้่องค�านงึถงึในการเพิม่อายเุกษยีณคอื ความเหมาะสมของก�าลงัแรงงานและโครงสร้างค่าจ้าง เพราะหาก

ขยายเวลาเกษยีณอาจท�าให้แรงงานใหม่มตี�าแหน่งงานน้อยลง และองค์กรอาจต้องมค่ีาใช้จ่ายในเรือ่งอตัราเงนิเดอืน

สูงขึ้น เพราะคนที่อายุมากมักมีเงินเดือนที่สูงกว่าคนจบใหม่ และอายุเฉลี่ยของคนในองค์กรจะสูงขึ้น นอกจากนี้  

การขยายอายเุกษยีณยงัคงต้องค�านงึถงึความพร้อมของร่างกาย และความสามารถทางด้านการท�างานของสมองควบคู่

ไปด้วย ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จ�าเป็นต้องได้รับการศึกษาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

การทบทวนการก�าหนดอายเุกษยีณโดยการบงัคบัจะเป็นการปรบัทศันคตขิองสงัคมทีม่ต่ีอผูส้งูอายอุย่างส�าคญั 

และจะน�าไปสู่การลดอคติแห่งวัย และปรับเปลี่ยนบทบาทผู้สูงอายุจาก “ภาระ” เป็น “พลัง” ของสังคมต่อไป
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ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์
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อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์

ผู้เขียนจากหน่วยงานนอกสถาบันฯ

บงกช นภาอัมพร นักศึกษา ปริญญาโททางสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต อาจารย์ ปริญญาเอกทางประชากรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

อาจารย์ ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ปาริชาต ศิวะรักษ์ นักวิชาการอิสระ

คณะทำางานพัฒนาคุณภาพบทความ

ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท นักวิชาการอิสระ

คณะทำางานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2555” 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ประธานคณะท�างาน

2. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล คณะท�างาน

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์ คณะท�างาน

4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา คณะท�างาน

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิสิตา คณะท�างาน

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา คณะท�างาน

7. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี คณะท�างาน

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต คณะท�างาน

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง คณะท�างาน

10. รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ คณะท�างาน

11. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จ�าปากลาย คณะท�างาน

12. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา สุนทรธาดา คณะท�างาน
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13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี คณะท�างาน

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ คณะท�างาน

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ คณะท�างาน

16. อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ คณะท�างาน

17. อาจารย์ ดร.จรัมพร โห้ล�ายอง คณะท�างาน

18. อาจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ คณะท�างาน

19. อาจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ คณะท�างาน

20. อาจารย์ ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา คณะท�างาน

21. อาจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ คณะท�างาน

22. อาจารย์ อานดี้ ฮอลล์ คณะท�างาน

23. นางสาวกุลภา วจนสาระ คณะท�างาน

24. นางสาวกาญจนา เทียนลาย คณะท�างาน

25. นางสาวกมลชนก ข�าสุวรรณ คณะท�างาน

26. นางสาวธีรนงค์ สกุลศรี คณะท�างาน

27. นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ คณะท�างาน

28. นายบุรเทพ โชคธนานุกูล คณะท�างาน

29. นางสาวสุภรณ์ จรัสสิทธิ์ คณะท�างาน

30. นางสาวศุทธิดา ชวนวัน คณะท�างาน

31. นายอับดุลอาซิส ประสิทธิหิมะ คณะท�างาน

32. นางสุภาณี ปลื้มเจริญ คณะท�างาน

33. นางสาวกุลวธู วจนสาระ คณะท�างาน

34. นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว คณะท�างาน

35. นางสาวชัชชฎา รัตนจันทร์ คณะท�างาน

36. นางสาวพอตา บุนยตีรณะ คณะท�างาน

37. นางสาวภคพร พุทธโกษา คณะท�างาน

38. นางสาวณัฐิดา ศรีทอง คณะท�างาน

39. นางสาววรารัตน์ ชัยสุข คณะท�างาน

40. นางวริศรา ไววิ่งรบ คณะท�างาน

41. นางสาวเยาวลักษณ์ เจียรนัย คณะท�างาน

42. นายสมชาย ทรัพย์ยอดแก้ว คณะท�างาน

43. นางสาวเอื้อมเดือน แก้วสว่าง คณะท�างาน

44. นางเบญจมาศ รอดภัย คณะท�างานและเลขานุการ

45. นายภาสกร บุญคุ้ม คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ


