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ค�าน�า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

กว่าสีส่บิปีของการก่อต้ังสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลัยมหดิล สถาบันฯ แห่งนีไ้ด้สรรสร้างงานวิจยั

ทางด้านประชากรและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และการจัดประชุมวิชาการ “ประชากรและสังคม” ก็เป็นกิจกรรม 

ทางวิชาการหนึ่งที่จัดต่อเนื่องประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ 2556 นี้ นับเป็นปีที่ 9 ของ 

การจัดประชุมดังกล่าว 

ส�าหรับการประชุมวิชาการในปีนี้ ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องการเชื่อมโยง 

ทางประชากรและสงัคมระหว่างประเทศในภมูภิาคอาเซยีน ดงันัน้ จงึได้จดัให้มกีารประชมุในหวัข้อเรือ่ง “ประชากรและ

สังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส” ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community) และการมุ่งสู่การเป็นประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งนี้อาเซียนมีจุดมุ่งหมาย

ส�าคัญคือ ท�าให้เกิดการพัฒนาทางสังคมควบคู่กันไป พร้อมๆ กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ภายใต้การอยู่ 

ร่วมกันด้วยความช่วยเหลือ เอื้ออาทร เคารพในวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนาที่แตกต่าง 

ในนามของมหาวทิยาลยัมหดิล ผมขอชืน่ชมและขอบคณุสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ทีมุ่ง่มัน่ในการถ่ายทอด

และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะตลอดมา และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้นักวิชาการและ

สาธารณะ ได้ทบทวนสถานการณ์ด้านประชากรและสังคมในอาเซียนร่วมกัน พร้อมทั้งค้นหาโอกาสและความท้าทาย

ใหม่ๆ ด้านประชากรและสังคม ที่จะส่งผลต่ออนาคตของประชากรและสังคมของอาเซียนอย่างมีนัยส�าคัญ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน





ค�าน�า 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

การประชุมวิชาการ “ประชากรและสังคม” ท่ีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมานั้น เป็นพันธกิจท่ีส�าคัญของ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่มุ่งสรรสร้างวิทยาการด้านประชากรและสังคม โดยน�าความรู้สู่สาธารณะและพัฒนา 

ขยายเครอืข่ายความร่วมมอืทางวชิาการในระดบัระดบัประเทศ และระดบัสากล  และในการประชมุวชิาการ “ประชากร

และสงัคม” ในปี พ.ศ 2556 น้ี สถาบนัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเชือ่มโยงทางประชากรและสงัคมระหว่างประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท่ีจะเป็นจริง 

ในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงได้เลือกหัวข้อ “ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส” มาเป็น 

ประเด็นหลักของการประชุมวิชาการประจ�าปีนี้

ผลงานวิชาการและบทความสังเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้ได้ให้มุมมองประเด็นต่างๆ ในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น  

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของประชากร ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ความมัน่คงของมนษุย์ การย้ายถ่ินในภมูภิาค แรงงาน

ข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของครอบครัวและการแต่งงานข้ามพรมแดน การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านอนามัย

เจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ ตลอดจนความเชื่อมโยงข้ามรัฐข้ามชาติ และสิทธิความเป็นพลเมืองของประชากรในอาเซียน 

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการและสาธารณะ ได้มีเวทีทบทวนสถานการณ์ด้านประชากรและสังคมในอาเซียน  

อันจะยังประโยชน์ต่อสังคมอาเซียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หนังสอืเล่มนีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยความร่วมมอืร่วมใจของนกัวชิาการในเครอืข่ายความร่วมมอืของสถาบันฯ คณาจารย์ 

นกัวจิยั นกัวชิาการ นกัศึกษา และเจ้าหน้าทีส่ายสนบัสนนุในสถาบันฯ ทุกท่าน  ในโอกาสนีข้อขอบคณุ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ที่เป็นประธานจัดงานประชุม และบรรณาธิการหนังสือเล่มน้ี  อีกทั้งขอขอบคุณบรรณาธิการ 

อีกสองท่าน คือ อาจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ และ อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ท่ีได้ทุ่มเทเวลาในการเรียบเรียง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความทั้งรูปแบบและเนื้อหา ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ความคิดเห็น

ท�าให้บทความมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในนามของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบคุณ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และ 

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ที่ได้สนับสนุนในการจัดประชุมในครั้งนี้ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม  

ที่ให้การสนับสนุนและติดตามผลงานทางวิชาการของสถาบันมาโดยตลอด 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง
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ปัจจบุนั ‘อาเซยีน’ ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซยี ไทย อนิโดนเีซยี ฟิลิปปินส์ 

ลาว เวียดนาม กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม และ เมียนมาร์ คาดกันว่า ‘อาเซียน’ จะรับประเทศติมอร์-เลสเต้ ซึ่งเป็น

ประเทศใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการด้วยอีกหนึ่งประเทศ สมาคมประชาชาติ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ‘อาเซียน’ มีสถานะเป็นองค์การจัดตั้งในระดับภูมิภาค ถือก�าเนิดขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2510 และเพราะเป็นผลผลิตของสงครามเย็น ในระยะต้นของการก่อตั้ง องค์การ ‘อาเซียน’ จึงท�าหน้าที่เป็น

เพียงกลไกทางการฑูต เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ต่อมาในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990s ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด ‘ภูมิภาคนิยมใหม่’ (new regionalism) ซึ่งเป็น

ผลมาจากการแข่งขันทางการค้า และปฏกิริยาโต้กลบัต่อการกดีกนัทางการค้าทีเ่ข้มข้นขึน้ในระบบเศรษฐกจิโลก แนวคดิ

ภูมิภาคนิยมใหม่เชื่อว่า รัฐเป็นหน่วยสังคมท่ีส�าคัญท่ีสุดและต้องมีบทบาทท�าให้ประเทศสามารถแข่งขันและอยู่ใน 

ระบบเศรษฐกิจโลกได้ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพิงอุตสาหกรรมส่งออกสูง และในช่วงระยะ 10 กว่าปี 

ที่ผ่านมา ต่างก็ประสบกับปัญหาการสูญเสียความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดการค้าโลก อีกทั้งมีความกังวลใจ 

ต่อการขยายเขตการค้าของจีนและอินเดีย และยังประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เงื่อนไขเหล่านี ้

กลายเป็นเงื่อนไขส�าคัญท�าให้รัฐต่างๆ ในอาเซียน เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน ทั้งนี้เพื่อปกป้องตลาดการค้าของ

ตัวเองและช่วยเหลือกันเองในระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community=AEC) จึงถูกก�าหนดขึ้น โดยมีสาระส�าคัญว่า สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานระดับฝีมือ และเงินทุน  

จะเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยหวังผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดรองรับสินค้าท่ีผลิตขึ้นจาก

ฐานการผลิตที่มีร่วมกันในภูมิภาค คาดการณ์กันว่ายุทธศาสตร์นี้จะส่งผลเชิงรูปธรรมต่อเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้เห็นความตื่นตัวและความตั้งใจของรัฐบาลไทยที่จะน�าพาประเทศเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ตั้งแต่ในระดับชาติลงไปจนถึงระดับ 

ท้องถิ่น มีการกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และประชาชน เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ถึงแม้ประชาชนไทยจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของอาเซียนมากขึ้น กระนั้นก็ตาม พบว่า ความเข้าใจต่อ

การด�าเนนิงานตามกรอบขององค์การอาเซยีนและการคาดการณ์ผลกระทบทีจ่ะตามมายงัเป็นเรือ่งทีไ่กลตวัของประชาชน 



ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

นับตัง้แต่แนวคดิการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเป็นทีร่บัรูข้องสาธารณะ ยงัพบความกงัวลใจของหลายฝ่าย 

คนหลายกลุ่มคิดกันว่าประเทศไทยและคนไทยอาจจะไม่มีความพร้อมพอ และเกรงกันว่าเราจะถูกทิ้งห่างในการแข่งขัน 

ด้านเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมในฐานะสถาบันท่ีมีความเช่ียวชาญด้านประชากรและสังคม จึงหยิบยก

เรื่อง “ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส” มาเป็นประเด็นหลักของการประชุมวิชาการประจ�าปี 

คร้ังที ่9 โดยให้นักวชิาการมาน�าเสนอบทความเชงิวเิคราะห์สถานการณ์ และคาดการณ์ผลกระทบในมติปิระชากรศาสตร์ 

สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ มานุษยวิทยา สตรีศึกษา และเพศวิถีศึกษา ท้ังนี้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องอาเซียนให้กับ

ประชาชน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และภาคธุรกิจ 

หนังสือ ‘ประชากรและสงัคม 2556’ ได้รวบรวมบทความทีส่งัเคราะห์สถานการณ์เชงิเปรยีบเทยีบด้านประชากร

และสังคมในอาเซียนรวม 11 บทความ ซึ่งน�าเสนอในงานประชุมวิชาการประชากรและสังคม ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษา 

นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐและเอกชน ได้ใช้ประโยชน์อ้างอิง 

เนื้อหาสาระของหนังสือแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้  ส่วนแรกของหนังสือ ประกอบด้วย 3 บทความ คือ การสูงวัยของ

ประชากรในประชาคมอาเซียน ร่วมเขียนโดย จงจิตต์	ฤทธิรงค์	ศุทธิดา	ชวนวัน	และ	ปราโมทย์	ประสาทกุล	บทความ

ที่สองเรื่อง การแต่งงานและครอบครัวภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน: การศึกษาวิจัยในมิติใหม่ เขียนโดย  

ภัสสร	ลิมานนท์ และบทความที่สามเรื่อง ประชากร เศรษฐกิจ และ อนาคตอาเซียน ของ มนสิการ	กาญจนะจิตรา  

ทั้งสามบทความวิเคราะห์ให้เห็นถึงสาเหตุและผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพยายามชี้ว่าการลดลงของอัตราการเกิด การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัย 

โครงสร้างครอบครัวและการแต่งงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป ได้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของอาเซียน

ในปัจจุบันและอนาคตอย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละบทความได้น�าเสนอประเด็นทางประชากรศาสตร์ที่มีจุดเน้นแตกต่างกันไป

ส่วนที่สองของหนังสือประกอบด้วยบทความสองเร่ือง ได้แก่ รากหญ้าอาเซียน: อาเซียนในความใฝ่ฝันของ

ประชาชน ของ ยุกติ	มุกดาวิจิตร	และ บทความเรื่อง คนสยามของมาเลเซีย: ความเชื่อมโยงของสองแผ่นดิน ซึ่งเขียน

โดย สุภาสเมต	ยุนยะสิทธิ์	บทความแรก ถกเถียงว่าอาเซียนในฐานะองค์การจัดตั้งในระดับภูมิภาค ก�าลังลดบทบาทหรือ

ลดความส�าคัญของคนรากหญ้าที่เป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ข้ามชาติมานานท้ังในอดีตและปัจจุบัน ผู้เขียนย�้าว่า 

การเกดิขึน้ของ “ประชาคมอาเซยีน” ทีม่ลีกัษณะแบบ ‘รฐัน�า’ อาจจะไม่เอือ้ประโยชน์ต่อคนรากหญ้านกั ในทางตรงกนั

ข้ามอาจจะเข้ามาก�ากับและควบคุมผู้คนรากหญ้าไม่ให้ไหลเวียนและเช่ือมโยงกันได้ง่ายดังแต่ก่อน ส่วนบทความท่ีสอง 

บอกเล่าความเชือ่มโยงกนัของผูค้นในอาเซยีน ผ่านเรือ่งราวการสร้างใหม่และการรกัษาอตัลกัษณ์ของคนสยามในมาเลเซยี 

ผูเ้ขยีนเชือ่มัน่ว่าความใฝ่ฝันทีอ่ยากเหน็อตัลกัษณ์ร่วมของอาเซยีนนัน้มคีวามเป็นไปได้ ถ้าหากเราหนัไปมองความเชือ่มโยง 

ของผูค้นในภมูภิาคอาเซยีนผ่านการศึกษาประวติัศาสตร์และการเชือ่มโยงประวตัศิาสตร์ของกลุม่ชาตพินัธุต่์างๆ ในภมูภิาค

ส่วนทีส่ามของหนงัสอื บทความในส่วนนีว้เิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิจากนโยบายการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรี

ในอาเซียน ผู้เขียนบทความเห็นว่า นโยบายนี้จะท�าให้การเคลื่อนย้ายข้ามประเทศของคนมีจ�านวนสูงขึ้น บทความแรก

น�าเสนอบทวิเคราะห์เรื่อง บทบาทและความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีต่อสภาวะทางเศรษฐกิจและ

สังคมในอาเซียน เขียนโดย สุรีย์พร	พันพึ่ง	อภิชาติ	จ�ารัสฤทธิรงค์	และ	เจอรัล	ดับเบิ้ลยู	ฮิวเก็ต ชี้ว่ารัฐบาลของประเทศ

อาเซียนยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ทั้งที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

ยุทธศาสตร์ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยหลายประเทศยังไม่มีวิสัยทัศน์ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ  

ที่ชัดเจน เพ่ือยืนยันว่าแรงงานย้ายถิ่นจากอาเซียนในประเทศของตนจะได้รับการปฏิบัติที่ดี ส่วนบทความที่สองเรื่อง  

การย้ายถิ่นของแรงงานกับผลกระทบต่อครอบครัวและเด็กในสังคมอาเซียน: สิ่งท่ีได้กับสิ่งท่ีต้องสูญเสีย เขียนโดย 

อารี	 จ�าปากลาย	ย�้าว่าการเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสังคมอาเซียนของประเทศสมาชิก จะยิ่งเพิ่มจ�านวนครอบครัวย้ายถิ่น  

ข



บทบรรณาธิการ

หรือครอบครัวข้ามชาติ ครอบครัวที่มีพ่อแม่ไปท�างานต่างประเทศและทิ้งลูกให้อยู่ตามล�าพังหรืออยู่กับญาติจะมีจ�านวน 

มากขึ้น แม้นว่าจะท�าให้ลูกๆ อยู่ดีกินดี แต่ในทางด้านจิตใจลูกๆ อาจไม่ได้รับการดูแลด้านจิตใจที่ดีพอ ซึ่งจ�าเป็นที่รัฐจะ

ต้องเตรียมการรับมือเรื่องนี้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ส่วนที่สี่ของหนังสือ มุ่งให้ภาพรวมเรื่องสิทธิมนุษยชนของประชากรกลุ่มเฉพาะสองกลุ่มในอาเซียน คือ ผู้หญิง 

และบุคคลหลากหลายทางเพศ ประกอบด้วยสองบทความ ทั้งสองบทความจะท�าให้เราเห็นภาพรวมความก้าวหน้าของ

การผลักดันในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และสิทธิทางเพศในภูมิภาคอาเซียน บทความแรกเขียนโดย สุชาดา	ทวีสิทธิ์ 

เรื่อง สถานะและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากร (ผู้หญิง) ในอาเซียน เป็นการทบทวนและสังเคราะห์ให้เห็นถึง

สถานการณ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า 

ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยม และความเหลื่อมล�้าทางเพศ ยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเข้าถึง

บริการอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงในอาเซียน และองค์การ ‘อาเซียน’ ยังไม่ได้ถูกใช้เป็น 

เคร่ืองมอืทีจ่ะผลกัดันให้อปุสรรคต่างๆ เหล่านัน้ถกูขจดัให้หมดไป บทความทีส่องในส่วนนี ้คอืเรือ่ง เพศวถิแีละอตัลกัษณ์

ทางเพศ: ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน เขียนโดย	กนกวรรณ	ธราวรรณ  น�าเสนอเรื่องเพศวิถี

และอตัลกัษณ์ทางเพศแบบเพศนอกขนบ ผูเ้ขยีนทบทวนให้เหน็ถงึประวตัศิาสตร์ของการเคลือ่นไหวทางสงัคมเพือ่ให้เกดิ 

การยอมรับอันจะน�าไปสู่การคุ้มครองสิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้ การเคลื่อนไหวนี้ก�าลังเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่เริ่มจะก่อรูปชัดเจนและเข้มแข็งขึ้นในหลายประเทศ

ส่วนทีห้่าซึง่เป็นส่วนสดุท้าย มสีองบทความเช่นเดยีวกนั บทความแรกเรือ่ง ความมัน่คงของมนษุย์ในกลุม่ประเทศ

อาเซียน: เราอยู่ตรงไหน? เขียนโดย เฉลิมพล	แจ่มจันทร์	เปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ในมิติต่างๆ 

ของประชากรในประเทศอาเซยีน โดยชีว่้าความเหลือ่มล�า้ในสถานการณ์ความมัน่คงของมนษุย์ในภมูภิาคนีย้งัคงมใีนหลาย

เรือ่ง และแต่ละประเทศมคีวามท้าทายทีแ่ตกต่างกนั ส�าหรบัประเทศไทยแม้นว่าความมัน่คงของมนษุย์ภาพรวมจะอยูใ่น

ระดับปานกลางค่อนไปทางดี แต่การพัฒนาคนและประชากรในประเทศ ให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้  

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและความสงบสุขภายในประเทศยังเป็นประเด็นที่น่าห่วงใย บทความ

สุดท้าย ใครคือผู ้ด้อยโอกาสคนต่อไป? ผลกระทบจากการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 เขียนโดย  

ศิรินันท์	 กิตติสุขสถิต	 และ	 กมลชนก	 ข�าสุวรรณ	บทความนี้ใช้แนวคิดผู้ด้อยโอกาสคนต่อไปมาสังเคราะห์ข้อมูลที ่

เก็บรวบรวมโดยใช้เทคนิคการประชุมเพื่อค้นหาอนาคตร่วมกันในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ความเห็นของผู้เข้าร่วม

ประชุมชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ผู ้ด้อยโอกาสคนต่อไปจากผลของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  

น่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนท�างาน ใน 8 สาขาอาชีพตามข้อตกลง MRAs ซึ่งคนกลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับ 

ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ และถูกเลือกปฏิบัติในการเติบโตตามสายงานมากกว่ากลุ่มอื่น 

จะเห็นว่าจุดร่วมของบทความทั้งหมด คือ ค�าถามทิ้งท้ายที่ว่า ‘อาเซียน’ และ ยุทธศาสตร์สามเสาหลักอาเซียน 

จะช่วยลดความเหลื่อมล�้า และจะสามารถสร้างความเสมอภาคภายในประเทศ รวมท้ังจะสามารถบูรณาการกันภายใน

ภมูภิาคให้เป็นหน่ึงได้หรอืไม่ ยงัเป็นประเด็นท้าทายส�าหรบัสมาชกิ ‘องค์การอาเซยีน’ ทกุประเทศ บทความเชงิสงัเคราะห์

ทุกเร่ืองในหนังสือ ประชากรและสังคม 2556 น่าจะช่วยให้ผู้อ่าน เกิดความเข้าใจ และสามารถคาดเดาอนาคตของ

ประเทศไทย และของประเทศอื่นในอาเซียนได้ไม่มากก็น้อย 

คณะบรรณาธิการ
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Abstract

This paper aims to describe present and future demographic trends in ASEAN countries. It also 

attempts to analyze causes and impacts of population ageing including the challenges of  

socio-economic development due to age structure changes. According to population projections by 

United Nations and Thailand, all ASEAN countries will become aged societies by 2030. The number 

and proportion of the labor force has declined while the aging population has increased, largely due 

to declining fertility and longevity. Yet, the rate ASEAN countries will become aged societies will differ. 

Moreover, some countries will face labor shortage problems for both industrial sectors and  

households, while some countries will have labor surplus or labors that mismatch the labor force 

market. Regardless, countries that become aged societies will likely have an increasing number of 

elderly in need of long-term care. The formation of an ASEAN economic community should make 

migration among countries easier, help lessen labor shortages in some industrial sectors, and promote 

labor emigration of caregivers in some countries to respond to the increasing demand for elderly care 

in other countries.

Keywords: population, ageing, ASEAN
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

บทคัดย่อ

บทความนี้ประสงค์ที่จะแสดงสถานการณ์ด้านประชากรของสมาชิกประชาคมอาเซียนในปัจจุบันและในอนาคต 

จนถึง ปี พ.ศ. 2583 โดยได้พยายามวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของภาวะประชากรสูงวัย รวมท้ังความท้าทาย 

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุจากการฉายภาพประชากร 

ของสหประชาชาติและของประเทศไทย ประเทศในประชาคมอาเซียนจะเข้าสู่สังคมสูงวัยท้ังหมดภายในปี พ.ศ. 2573 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประชากรสูงวัย คือ ภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลง และการมีอายุยืนยาวขึ้น การที่ประชากรสูงวัยขึ้นนี้จะท�า 

ให้จ�านวนและสัดส่วนของประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานลดลง แต่จ�านวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น การเข้าสู่ภาวะสูงวัย 

ของประเทศสมาชกิมคีวามเรว็และจังหวะเวลาต่างกนั บางประเทศจะเกดิปัญหาขาดแคลนแรงงานท้ังในภาคอตุสาหกรรม 

และครัวเรือน ในขณะที่บางประเทศยังมีแรงงานส่วนเกิน หรือมีแรงงานท่ีไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ส�าหรับ

ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว อาจมีปัญหาเร่ืองผู้สูงอายุท่ีต้องการการดูแลระยะยาว ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

ในประชาคมอาเซียนซึ่งเปิดโอกาสให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกคล่องตัวยิ่งขึ้น น่าจะช่วยลดปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท และช่วยให้มกีารเคลือ่นย้ายแรงงานผูด้แูลผูส้งูอายจุากบางประเทศ 

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในบางประเทศได้   

ค�ำส�ำคัญ:	 ประชากร การสูงวัย อาเซียน  
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

1. บทน�า
อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : 

ASEAN) ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ 

สงิคโปร ์ประเทศไทย และเวยีดนาม ประชาคมอาเซยีนจดัตั้งขึน้เพือ่สร้างความร่วมมือ 3 ประเดน็หลกัคอื ด้านการเมอืง 

ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community) เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ

ในประชาคมอาเซียน จะท�าให้มีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ สินค้า และเคลื่อนย้ายแรงงานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

ความท้าทายหน่ึงของประชาคมอาเซียนคือ ความร่วมมือและการพัฒนาบนพื้นฐานประชากรท่ีมีความแตกต่างกัน  

ทั้งโครงสร้าง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจุบันประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น การสูงวัยของประชากรสามารถบอกได้จากสัดส่วนของประชากรสูงอายุ 

ต่อประชากรทั้งหมดในประเทศ ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด 

จะนับว่าประเทศนั้นได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัย”	แล้ว หากประเทศใดมีจ�านวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 

เราเรียกประเทศนั้นว่า ได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”	และหากประเทศใดมีจ�านวนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป

มากกว่าร้อยละ 20 แสดงว่า ประเทศนั้นได้เข้าสู่ “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”	(Prasartkul, 2012) 

ประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่านสู่ประชากรสูงวัยแล้ว ในปี พ.ศ. 2555 โลกมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป ประมาณ 

ร้อยละ 8 ของประชากรโลกทั้งหมด 7,000 ล้านคน ส�าหรับประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ ร้อยละ 16  

ซึ่งมีมากกว่าประเทศก�าลังพัฒนา ที่มีประชากรสูงอายุอยู่ที่ร้อยละ 6 ขอ้มูลเหล่านี้แสดงว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น 

ประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว (Population Reference Bureau, 2012) 

ในขณะที่บางประเทศในเอเซีย เช่น ญ่ีปุ่น ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดแล้วเช่นกัน โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุมาก 

ถึงร้อยละ 30.4 (Gubhaju, 2011) 

สาเหตุทีท่�าให้ประเทศต่างๆ กลายเป็นสงัคมสงูวยั เป็นผลมาจากการเปลีย่นผ่านทางประชากร จากอตัราการเกดิ 

และตายสูง เปลี่ยนผ่านมาเป็นอัตราเกิดต�่า และตายต�่า ท�าให้ประชากรมีชีวิตยืนยาวขึ้น อันเป็นผลมาจากการพัฒนา

ระบบสาธารณสุข และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Gubhaju, 2011) การท่ีประเทศต่างๆ มีสัดส่วนประชากรสูงอาย ุ

จ�านวนมาก และมีประชากรวัยแรงงานน้อยนี้ ท�าให้รัฐต้องพิจารณานโยบายสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ

ภาษ ีระบบบ�านาญ การประกนัสขุภาพในระยะยาว การดแูลช่วยเหลอืคนยากจน และผูพ้กิาร นโยบายท่ีโอบอุม้คนตกงาน 

ระบบประกันสังคมเป็นต้น สวัสดิการต่างๆ เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 27 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในยุโรป  

ร้อยละ 15 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และร้อยละ 17 ในประเทศญี่ปุ่น (คณะผู้แทนไทยประจ�าประชาคมยุโรป, 2549) 

ในขณะเดียวกัน ถึงแม้ประเทศก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่ ดังเช่นหลายประเทศในประชาคมอาเซียน จะยังไม่เข้าสู่

สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว แต่การพัฒนาระบบสาธารณสุขท่ีท�าให้ผู้คนมีสุขภาพดี อายุยืนยาวข้ึน และหนุ่มสาวส่วนใหญ่ 

มีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าลง มีค่านิยมในการมีลูกน้อย ท�าให้เป็นไปได้ว่า ประชากรในประเทศก�าลังพัฒนาเหล่านี ้

จะกลายเป็นประชากรสูงวัย ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะมีคนที่ก�าลังย่างเข้าสู่อายุ 65 ปี ประมาณ 900,000 คน ซึ่งเท่ากับเป็นประชากร

ทีก่�าลังเปลีย่นผ่านจากวยัแรงงานมาเป็นวยัสงูอาย ุในขณะเดยีวกนัจะมปีระชากรทีก่�าลงัย่างเข้าสูว่ยัแรงงานเริม่ต้นทีอ่ายุ 

15 ปี ประมาณ 620,000 คน ซึ่งเท่ากับเป็นประชากรชุดใหม่ที่เข้าสู่แรงงาน ดังนั้น ใน ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะมี
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คนที่ออกจากวัยแรงงาน (ผู้ที่มีอายุ 15 - 64 ปี) มากกว่าคนที่จะเข้าสู่วัยแรงงานประมาณ 280,000 คน และในปี  

พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีคนที่ออกจากวัยแรงงานไปถึงประมาณ 366,000 คน การที่ประเทศมีจ�านวนคนที่ออกจาก

วยัแรงงานมากกว่าจ�านวนคนทีเ่ข้าสูว่ยัแรงงาน นบัเป็นความท้าทายในการพฒันาเศรษฐกจิ โดยเฉพาะประเทศท่ีต้องการ

แรงงานเป็นก�าลังส�าคัญในกระบวนการผลิต หากโครงสร้างอายุในลักษณะนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคของประชาคมอาเซียน  

ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวกับการจ้างงาน และกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

จะเปลี่ยนจากเดิม ที่ขึ้นอยู่กับจ�านวนแรงงาน ไปเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแทน 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสูงวัยของประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียน ผลกระทบ และ

ความท้าทายในการพัฒนาด้านประชากร การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ 

เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนัน้ มีข้อตกลงการค้าเสรรีะหว่างประเทศในประชาคมอาเซยีน จะท�าให้มกีารแลกเปลีย่น

วัตถุดิบ สินค้า และเคลื่อนย้ายแรงงานได้สะดวกมากยิ่งข้ึน จึงน่าจะช่วยให้บรรเทาปัญหาอันเนื่องมาการเปลี่ยนแปลง

ประชากร ที่สัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และสัดส่วนประชากรวัยท�างานที่ลดน้อยลงของแต่ละประเทศในประชาคม

อาเซียนได้ 

2. ประเทศของประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2555 ประชากรรวมกันทั้งหมดประมาณ 606 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรโลกที่มี

จ�านวน 7,058 ล้านคน ประเทศในประชาคมอาเซยีนท่ีมจี�านวนประชากรน้อยทีส่ดุ และมเีพยีงไม่ถงึ 5 แสนคนคอื บรไูน 

ประเทศที่มีจ�านวนประชากรมากที่สุด มีมากกว่า 200 ล้านคนคือ อินโดนีเซีย ส่วนประเทศอื่นๆ จะมีประชากรระหว่าง 

5 - 100 ล้านคน ประเทศไทยมจี�านวนประชากร 64.5 ล้านคนในปัจจบัุน และจดัเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประชากรในประชาคม

อาเซียน (Population Reference Bureau, 2012) 

ประเทศในประชาคมอาเซียนมีความหนาแน่นแตกต่างกัน ประเทศที่มีประชากรอยู่กันอย่างไม่หนาแน่นนัก เช่น 

ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่า 100 คน ต่อตารางกิโลเมตร มี ลาว บรูไน เมียนมาร์ กัมพูชา และมาเลเซีย 

ประเทศทีม่ปีระชากรอยูก่นัอย่างหนาแน่นมากกว่า 100 คน ต่อตารางกโิลเมตร ได้แก่ อนิโดนเีซยี ไทย เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ 

และสิงคโปร์ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดคือ มีประชากรอาศัยอยู่ 311 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

และประเทศนี้มีความเป็นเมืองร้อยละ 100 (Population Reference Bureau, 2012) ประเทศที่มีความหนาแน่น 

ของประชากรน้อยที่สุดคือ ลาว ที่มีความหนานแน่นประชากรเพียง 26 คน ต่อตารางกิโลเมตร สิงคโปร์ และลาวมีความ

หนาแน่นแตกต่างกันถึง 286 เท่า 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวัของประเทศในประชาคมอาเซยีนมคีวามแตกต่างกนัมากเช่นกนั ประเทศทีม่ี

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวไม่ถึง 1,000 ดอลล่าร์คือ เมียนมาร์ และกัมพูชา ส่วนประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศต่อหัวสูงเกิน 10,000 ดอลล่าร์ เรียงล�าดับประเทศที่สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
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ตาราง 1 จ�านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per capita) 
ของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2556 

ประเทศ
จ�านวนประชากร  

(พันคน)1

ความหนาแน่น 
ของประชากร 

ต่อตารางกิโลเมตร2

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศต่อหัว (ดอลลาร์)3

บรูไน  420  69 41,703

กัมพูชา  14,656  78 934

อินโดนีเซีย  247,188  126 3,592

ลาว  6,459  26 1,446

มาเลเซีย  29,787  86 10,304

เมียนมาร์  49,120  71 835

ฟิลิปปินส์  98,113  311 2,614

สิงคโปร์  5,301  7,447 51,162

ไทย  64,599  135 5,678

เวียดนาม  90,657  265 1,528

รวม/เฉลี่ย 606,300 861.4* 11,980*

* ค่าเฉลี่ย
ที่มา:1, 2 World Population Prospect, the 2010 Revision, United Nations และผลการคาดประมาณจ�านวนประชากรไทย  

พ.ศ. 2553 - 2583, ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2555 และ3 http://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_ASEAN_countries_by_GDP_ (nominal) 

โครงสร้างทางประชากรของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างกัน เนื่องมาจากจ�านวน  

และลักษณะทางประชากรดั้งเดิมของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (การเกิด การตาย  

และการย้ายถิ่น) และปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เป็นตัวก�าหนดโครงสร้างทางประชากร 

ในเวลาต่อมา ตารางที ่2 แสดงโครงสร้างประชากรท่ีแบ่งเป็น 3 กลุม่อายคุอื อายตุ�า่กว่า 15 ปี 15 - 64 ปี และ 65 ปีขึน้ไป 

โดยแสดงสัดส่วนประชากรของแต่ละประเทศด้วยร้อยละ สัดส่วนประชากรวัยเยาว์ (อายุต�่ากว่า 15 ปี) ของทุกประเทศ

อยู่ในช่วงร้อยละ 16 - 34 ประเทศที่มีประชากรอายุต�่ากว่า 15 ปี น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ สิงคโปร์ และไทย  

ส่วนประเทศที่มีประชากรอายุต�่ากว่า 15 ปี มากกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ สิงคโปร์มีสัดส่วน

ประชากรวัยเยาว์น้อยทีส่ดุ และฟิลปิปินส์เป็นประเทศทีม่สีดัส่วนประชากรวัยเยาว์มากทีส่ดุ สดัส่วนประชากรวยัแรงงาน 

(15 - 64 ปี) อยู่ในช่วงร้อยละ 62 - 74 ประเทศที่มีประชากรวัยแรงงานต�่ากว่าร้อยละ 70 ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานน้อยที่สุดคือ ฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีสัดส่วนประชากร 

วัยแรงงานมากที่สุดคือ สิงคโปร์ และมีเพียง 2 ประเทศ ที่มีสัดส่วนของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงเกินร้อยละ 7 คือ 

ประเทศไทย ร้อยละ 9.9 และสงิคโปร์ ร้อยละ 10.5 (ดสูดัส่วนประชากรตามกลุม่อาย ุและเพศของประเทศในประชาคม

อาเซียน และพีระมิดประชากร ปี พ.ศ. 2556 ในภาคผนวก) 
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ตาราง 2 สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2556 

ประเทศ ต�่ากว่า 15 ปี 15 - 64 ปี 65 ปีขึ้นไป

บรูไน 25.3 70.7 4.0

กัมพูชา 30.1 65.7 4.2

อินโดนีเซีย 26.1 68.1 5.8

ลาว 32.1 63.9 4.0

มาเลเซีย 29.1 65.6 5.3

เมียนมาร์ 24.4 70.3 5.4

ฟิลิปปินส์ 34.3 61.8 3.8

สิงคโปร์ 15.6 73.9 10.5

ไทย 18.7 71.4 9.9

เวียดนาม 22.8 71.1 6.1

รวมทุกเพศ 26.2 67.9 5.9

ที่มา: World Population Prospect, the 2010 Revision, United Nations และผลการคาดประมาณจ�านวนประชากรไทย  
พ.ศ. 2553 - 2583 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2555 

รูป 1 แสดงพีระมิดประชากรรวมของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2556 จะเห็นได้ว่า พีระมิดประชากร

ของประชาคมอาเซียนมีขนาดใหญ่ และรูปร่างคล้ายกับพีระมิดประชากรของประเทศอินโดนีเซีย (ดูพีระมิดประชากร

แต่ละประเทศในภาคผนวก) เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากจ�านวนประชากรของประเทศอินโดนีเซีย ขนาดของประชากร

ของประชาคมอาเซียนมีขนาดใหญ่กว่าประเทศที่เล็กท่ีสุดอย่างบรูไน ประมาณ 589 เท่า และใหญ่กว่าประเทศไทย 

เกือบ 4 เท่า 

รูป 1 พีระมิดประชากรรวมในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2556
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จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรใน ปี พ.ศ. 2583 ของสหประชาชาติ และการฉายภาพประชากร 

ของประเทศไทย พบว่า ประชากรรวมทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะมีจ�านวน 728 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 

ของประชากรโลกทีจ่ะมีประมาณ 9,000 ล้านคน ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2583 โครงสร้างของประชากรจะเปลีย่นไปจากเดมิ  

ที่มีสัดส่วนประชากรวัยเยาว์ร้อยละ 26 ลดลงเป็นร้อยละ 19 สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานลดลงจากร้อยละ 68  

เป็นร้อยละ 67 และสดัส่วนประชากรสงูวยัเพิม่จากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 15 พรีะมิดประชากรรวมในประชาคมอาเซยีน 

ปี พ.ศ. 2583 แสดงในรูป 2 จะเห็นได้ว่าฐานพีระมิดท่ีแสดงจ�านวนประชากรวัยเยาว์แคบลง ส่วนกลางของพีระมิด 

ที่แสดงจ�านวนประชากรวัยแรงงานป่องตรงกลาง และขนาดของยอดพีระมิดที่แสดงจ�านวนผู้สูงอายุมีขนาดกว้างขึ้น

รูป 2 พีระมิดประชากรรวมในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2583
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3. ประชากรของประชาคมอาเซียนก�าลังสูงวัยขึ้น 
จากลักษณะโครงสร้างทางประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียนท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 

ประชากรในบางประเทศเป็นประชากรสูงวัยแล้ว ซึ่งการสูงวัยของประชากรเป็นผลมาจากการลดลงอย่างรวดเร็ว 

ของภาวะเจริญพันธุ์ และประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น จึงท�าให้ประชากรสูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 

3.1 ภาวะเจริญพันธ์ุของประชากรประชาคมอาเซียนก�าลังลดลง

ประเทศทีม่กีารลดลงของภาวะเจรญิพนัธุอ์ย่างรวดเรว็ ท�าให้มจี�านวนเดก็เกดิน้อยลง และมสีดัส่วนของประชากร

สงูวยัเป็นจ�านวนมาก และเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ อย่างไรกต็ามในแต่ละประเทศประชาคมอาเซยีน ย่อมมกีารเปลีย่นแปลง

ทางประชากรในเรื่องการเกิดที่แตกต่างกัน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรต่างๆ นโยบาย

ประชากร การวางแผนครอบครวั รวมทัง้ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมในประเทศนัน้ๆ จากการพจิารณา

อัตราเจริญพันธุ์รวม หรือจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ยท่ีสตรีหนึ่งคนจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน พบว่า โดยรวมแล้วผู้หญิง 

ในประเทศในประชาคมอาเซียนจะมีจ�านวนบุตรโดยเฉล่ีย 2.3 คน ภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศในประชาคมอาเซียน 

ในปี พ.ศ. 2555 (Population Reference Bureau, 2012) สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 

9



ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

1) ประเทศทีม่ภีาวะเจรญิพนัธุส์งูคอื มอีตัราเจรญิพนัธุร์วมสงูกว่า 3 ได้แก่ ลาว ฟิลปิปินส์ และกัมพชูาซึง่มอีตัรา

เจริญพันธุ์รวมคือ 3.5, 3.2 และ 3.0 ตามล�าดับ และมีอัตราเกิดเท่ากับ 28, 25 และ 26 ต่อประชากร 1,000 คน  

ตามล�าดับ 

2) ประเทศที่มีภาวะเจริญพันธุ์ปานกลางคือ มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต�่ากว่า 3 แต่ยังคงสูงกว่าภาวะเจริญพันธุ ์

ระดับทดแทน4 ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ ซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมคือ 2.6, 2.3 และ 2.3 ตามล�าดับ  

และมีอัตราเกิดเท่ากับ 20, 19 และ 19 ต่อประชากร 1,000 คน ตามล�าดับ

3) ประเทศทีม่ภีาวะเจรญิพนัธุต์�า่คอื มอีตัราเจรญิพนัธุร์วมต�า่กว่าระดบัทดแทน ได้แก่ เวยีดนาม บรไูน และไทย 

ซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมคือ 2.0, 2.0 และ 1.6 ตามล�าดับ และมีอัตราเกิดเท่ากับ 17, 19 และ 12 ต่อประชากร 1,000 

คน ตามล�าดับ

4) ประเทศที่มีภาวะเจริญพันธุ์ต�่ามาก ได้แก่ สิงคโปร์ ซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมเพียง 1.2 เท่านั้น และมีอัตราเกิด

เท่ากับ 10 ต่อประชากร 1,000 คน

ตารางที่ 3 แสดงอัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2498 - 2553 จะเห็นได้ว่าอัตรา 

เจริญพันธุ์รวมของทุกประเทศในปี พ.ศ. 2493 - 2498 อยู่ในช่วง 5.5 - 7.4 และอัตราเจริญพันธุ์รวมของทุกประเทศ 

ลดลงอย่างมาก ระหว่างปี พ.ศ. 2493 - 2553 จากแนวโน้มอตัราเจรญิพนัธุท์ีล่ดลงนี ้คาดได้ว่าในอนาคต อตัราเจรญิพนัธุ์

รวมในหลายประเทศน่าจะลดลงไปอีก 

ประเทศสิงคโปร์มีภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงสู่ระดับท่ีต�่ามาก จนรัฐบาลมีความกังวลว่าประชากรจะลดลงจึงมี 

นโยบายส่งเสรมิการเกดิ เช่น มมีาตรการจูงใจให้คู่สมรสมบุีตรด้วยการให้เงนิช่วยเหลอืแก่เดก็แรกเกดิ การเพิม่วนัลาคลอด 

ให้กับแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้หนุ่มสาวจับคู่แต่งงานกัน โดยผ่านกิจกรรม

สังสรรค์ต่างๆ และปรับเปลี่ยนทัศนคติการหาคู่ให้กับหนุ่มสาวอีกด้วย (National Population and Talent Division, 

2013) 

ส�าหรับประเทศไทยมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านภาวะเจริญพันธุ ์ที่สั้น และจากการคาดประมาณของ

สหประชาชาติ (2554) พบว่า ประเทศไทยมีการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์ท่ีเร็วท่ีสุดในประชาคมอาเซียนเช่นเดียวกับ

ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวม 

อยู่ที่ 6.0 แต่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมต�่ากว่าระดับทดแทนแล้วคือ อยู่ท่ี 1.6 และ 

ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ. 2583 คาดประมาณว่า อัตราเจริญพันธุ์ของคนไทยจะลดลงต�่าไปจนถึง 1.3  

(ส�านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

4 อัตราเจริญพันธุ์ระดับทดแทนคือ 2.1
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ตาราง 3 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2498 - 2553

ประเทศ 2498 - 2503 2508 - 2513 2518 - 2523 2528 - 2533 2538 - 2543 2548 - 2553

บูรไน 6.4 5.6 4.7 3.7 2.6 2.1

กัมพูชา 6.3 6.2 4.7 6.0 4.3 2.8

อินโดนีเซีย 5.7 5.6 4.7 3.4 2.6 2.2

ลาว 6.0 6.0 6.2 6.3 4.8 3.0

มาเลเซีย 6.2 5.2 3.9 3.6 3.2 2.7

เมียนมาร์ 6.0 6.1 4.9 3.8 2.7 2.1

ฟิลิปปินส์ 7.3 6.5 5.5 4.5 3.9 3.3

สิงคโปร์ 6.3 3.6 1.8 1.7 1.6 1.3

ไทย 6.1 6.0 3.9 2.3 1.8 1.6

เวียดนาม 6.8 7.4 5.9 4.0 2.2 1.9

ที่มา: World Population Prospect, the 2010 Revision, United Nations

ในอดตีประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซยีนมรีะดบัภาวะเจรญิพนัธ์ุใกล้เคยีงกนั แม้ปัจจบุนัระดบัภาวะเจรญิพนัธุ์

จะแตกต่างกนัไปตามนโยบายประชากร และปัจจยัด้านเศรษฐกจิ และสงัคม แต่ทกุประเทศมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนั

คือ มีอัตราเจริญพันธุ์ที่ลดลง ซึ่งเป็นตัวก�าหนดที่ส�าคัญของการสูงวัยของประชากร 

3.2 ประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียนมีอายุยืนยาวขึ้น

การสูงวัยของประชากรนอกจากจะเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราเจริญพันธุ์รวมแล้ว การมีอายุยืนยาวขึ้น 

เป็นปัจจัยส่งเสริมส�าคัญท่ีท�าให้ประชากรสูงอายุมีจ�านวนเพิ่มข้ึน ดัชนีส�าคัญส�าหรับวัดความยืนยาวของชีวิต ได้แก ่ 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด หรือจ�านวนปีที่คาดว่าคนจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย สามารถเปรียบเทียบ

การมีอายุยืนยาวของคนในแต่ละประเทศ

เม่ือศึกษาอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประเทศในประชาคมอาเซียนพบว่า เมื่อประมาณ 50 ปีท่ีผ่านมา 

คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2498 - 2503 (United Nations, 2010) ประเทศท่ีมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่สูงมากนัก 

อันได้แก่ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดระหว่าง 40 - 43 ปี  

และในช่วงเวลาเดียวกันประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงเกินกว่า 60 ปี ซึ่งได้แก่ บรูไน และสิงคโปร์  

ก็ยังคงมีแนวโน้มที่มีอายุยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ประเทศเวียดนาม ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2503 

มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดต�่ามากเพียง 42 ปีเท่านั้น เวียดนามมีอัตราเร่งของประชากรในการมีอายุยืนยาวเร็วกว่า 

ประเทศอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย หรือประเทศมาเลเซีย ที่ปัจจุบันมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดใกล้เคียงกัน 

คือ ประมาณ 73 - 74 ปี

ใน พ.ศ. 2553 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรของประชาคมอาเซียน อยู่ที่ 71 ปี หากจัดกลุ่มประเทศ

ในประชาคมอาเซียนตามระดับอายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดินัน้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนัเป็นอย่างมาก โดยประเทศท่ีมีอายุ

คาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดต�่ากว่าอายุ 70 ปี ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีอาย ุ
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คาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ

ที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงที่สุดคือ 81 ปี 

ตาราง 4 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2498 - 2553 

ประเทศ 2498 - 2503 2508 - 2513 2518 - 2523 2528 - 2533 2538 - 2543 2548 - 2553

บูรไน 60.9 66.0 69.8 72.8 75.5 77.5

กัมพูชา 41.4 45.4 31.2 54.5 56.8 61.5

อินโดนีเซีย 43.1 50.2 56.3 61.1 64.9 67.9

ลาว 43.4 45.6 48.0 52.5 60.0 66.1

มาเลเซีย 58.1 62.9 66.6 69.5 71.6 73.4

เมียนมาร์ 41.2 48.2 54.5 56.0 61.2 63.5

ฟิลิปปินส์ 57.1 60.1 62.6 64.7 66.4 67.8

สิงคโปร์ 64.0 67.2 71.0 74.3 78.0 80.6

ไทย 53.8 58.7 63.6 72.0 72.2 73.6

เวียดนาม 42.9 47.9 52.4 63.0 70.7 74.3

ที่มา: World Population Prospect, the 2010 Revision, United Nations

4. การย้ายถิ่น
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศของประเทศในประชาคมอาเซียนมีจ�านวนไม่น้อย และประเทศปลายทางหลักจะอยู่

ในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยกัน จากตารางที่ 5 แสดงประเทศต้นทาง จ�านวนผู้ย้ายถิ่นออกจากประเทศต้นทาง และ

ประเทศปลายทางที่เป็นประเทศผู้รับแรงงาน จะเห็นได้ว่า ประเทศที่เป็นผู้รับแรงงาน ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย 

และไทย ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในประชาคมอาเซียน ประเทศสิงคโปร์  

และบรูไนมีการรับผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศสูงกว่าการย้ายถ่ินออก ประเทศมาเลเซีย และไทยเป็นประเทศท่ีมีการ 

ย้ายถิ่นทั้งเข้า และออกระหว่างประเทศสูงพอๆ กัน (Hugo, 2004) 

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 1) การย้ายถ่ินของแรงงานท่ีไม่มีทักษะ  

(unskilled worker) หรือมีทักษะน้อย (semi - skilled worker) และ 2) การย้ายถิ่นของแรงงานที่มีทักษะสูง (highly 

skilled professionals) แรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีทักษะจะพบเป็นจ�านวนมากกว่าแรงงานที่มีทักษะสูง ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้  

จะท�างานท่ีแรงงานท้องถิ่นไม่อยากท�า เนื่องจากมีค่าจ้าง และสถานภาพการท�างานต�่า หรือเป็นประเภทงานท่ีสกปรก 

อันตราย และยากล�าบาก (dirty, dangerous, and difficult) ประเทศผู้รับแรงงานย้ายถิ่นนี้ จะเป็นประเทศที่มีการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานจ�านวนมาก ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และเวียดนาม 

แรงงานในกลุ่มที่สอง เป็นแรงงานที่มีทักษะสูง แต่มีจ�านวนน้อย ประเทศท่ีต้องการแรงงานประเภทนี้ไม่เพียงแต่เป็น

ประเทศที่มีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว อย่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ยังเป็นประเทศ

ที่มีแรงงานส่วนเกิน แต่ไม่มีแรงงานที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ประเทศอินโดนีเซีย (Hugo, 

2004) 

12



โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ตาราง 5 ประเทศต้นทาง จ�านวนผู้ย้ายถิ่นออกจากประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง 

ประเทศ
ต้นทาง

จ�านวนผู้ย้ายออก 
จากประเทศต้นทาง

ประเทศปลายทาง

บรูไน  -  - 

กัมพูชา 200,000 มาเลเซีย ไทย

อินโดนีเซีย 2,000,000 มาเลเซีย ซาอุดิอารเบีย ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐ อาหรับเอมิเรตส์

ลาว 100,000 ไทย

มาเลเซีย 250,000 ญี่ปุ่น ไต้หวัน

เมียนมาร์ 1,100,000 ไทย

ฟิลิปปินส์ 7,300,000 ตะวันออกกลาง มาเลเซีย ไทย เกาลี ฮ่องกง ไต้หวัน

สิงคโปร์ 5,000  - 

ไทย 340,000 ซาอุดิอารเบีย ไต้หวัน เมียนมาร์ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย

เวียดนาม 300,000 เกาหลี ญี่ปุ่น

ที่มา: International Migration in Southeast Asia edited by Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin, 2004 

เมื่อพิจารณาประเทศไทยในปัจจุบัน ที่จ�านวนแรงงานต่างด้าวมากถึง 3 ล้านคน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) 

ซึ่งเป็นแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เป็นจ�านวนสูงถึง 1.31 ล้านคน (ยงยุทธ, ขนิษฐา  

และลลิตา 2556) หลังจากท่ีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน และมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  

และอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขตอุตสาหกรรมท่าเรือน�้าลึกทวายแล้ว ท�าให้น่าคิดว่า แรงงานต่างด้าว 

ในประเทศไทยจะลดลงจนมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศหรือไม่ หากจ�านวนแรงงานลดลง  

จะเป็นกลุ่มแรงงานใด เพราะไม่เพียงจ�านวนแรงงานต่างด้าวท่ีลดลงเท่านั้น แรงงานไทยก็จะมีจ�านวนลดลงไปด้วย  

ตามที่ได้เสนอไว้ในบทน�า

จะเห็นได้ว่า ท่ีผ่านมาประชากรมีการเคลื่อนย้ายกันภายในกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนอยู่แล้ว ประเทศ 

ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานท้ังที่มีและไม่มีทักษะ และในอนาคตการเดินทาง 

ระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนนี้จะสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ 

ในประชาคมอาเซียน จะท�าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานมีจ�านวนมากขึ้นด้วย การศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นนับว่ายังต้องการ

ข้อมูลที่ส�าคัญหลายด้าน เช่น จ�านวนแรงงานที่มีอยู่จริงในภาคอุตสาหกรรม และครัวเรือน ทั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้

จดทะเบียน เพื่อการก�าหนดนโยบายหรือเงื่อนไขการน�าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ เพื่อชดเชยแรงงานท่ีขาดหายไป  

อันเนื่องมาจากการสูงวัยของประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ที่ต�่าลงจนมีแรงงานไม่เพียงพอที่จะมาชดเชยแรงงานสูงอายุได้ 

และการลดลงของจ�านวนแรงงานทีย้่ายถิน่ระหว่างประเทศ และเพือ่ให้นโยบายนีก้�าหนดกลุม่แรงงานเฉพาะทีข่าดแคลน

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างตรงเป้า 
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

5. ในอนาคตทุกประเทศในประชาคมอาเซียนจะเป็นสังคมสูงวัย
ผลจากการลดลงของภาวะเจรญิพนัธุ ์และการตายในหลายประเทศ ท�าให้ประชากรมอีายสุงูขึน้ ดงัจะเหน็ได้จาก

สัดส่วนของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการเกิดที่ลดลง ตารางที่ 6 

แสดงร้อยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2556 - 2583 และอายุมัธยฐาน 

พ.ศ. 2583 จะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2556 มีเพียงประเทศเวียดนาม ไทย และสิงคโปร์เท่านั้น ท่ีมีสัดส่วนประชากรอายุ  

65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 จากการคาดประมาณของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2583 ทุกประเทศจะมีสัดส่วนผู้สูงอาย ุ

เกินร้อยละ 7 ดังนั้น จะถือได้ว่าทุกประเทศผ่านเกณฑ์เป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มข้ัน ประเทศท่ีจะกลายเป็นสังคมสูงวัย

อย่างสมบรูณ์ม ี4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อนิโดนีเซยี มาเลเซีย และเมียนมาร์ ประเทศท่ีจะกลายเป็นสงัคมสงูวัยระดบัสดุยอด 

ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เกือบทุกประเทศจะมีอายุมัธยฐานมากกว่า 30 ปี ยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์

หากพิจารณาตามค�านิยามของสังคมสูงวัยด้วยการใช้ร้อยละเป็นตัวชี้วัดแล้ว ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศ

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว โดยประเทศสิงคโปร์ มีร้อยละของผู้สูงอายุสูงที่สุด (ร้อยละ 12)  

และมีแนวโน้มเข้าใกล้สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จากการคาดประมาณของสหประชาชาติ คาดว่า 

ไม่เกิน ปี พ.ศ. 2573 ประเทศสิงคโปร์จะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดคือ มีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 20  

ของประชากรทัง้หมด และในปี พ.ศ. 2583 ประเทศสงิคโปร์จะมสีดัส่วนประชากรสงูอายมุากถงึร้อยละ 35 ของประชากร

ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของร้อยละผู้สูงอายุในปัจจุบัน ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่า อัตราเร่งในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ของประเทศสิงคโปร์ จะเร็ว และแรงกว่าประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน 

ตาราง 6 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปของประเทศในประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2556 - 2583  
และอายุมัธยฐาน พ.ศ. 2583

ประเทศ 2556 2563 2573 2583 อายุมัธยฐาน* พ.ศ. 2583

บรูไน 4.8 7.1 11.3 16.5 37.7

กัมพูชา 4.6 5.7 7.9 10.4 34.9

อินโดนีเซีย 6.6 8.0 11.9 17.2 38.5

ลาว 4.6 5.2 7.1 10.0 34.7

มาเลเซีย 5.9 7.9 11.5 14.7 34.6

เมียนมาร์ 6.1 7.7 10.9 15.6 39.4

ฟิลิปปินส์ 4.3 5.5 7.5 9.9 29.8

สิงคโปร์ 12.3 17.7 27.0 35.1 48.9

ไทย 11.3 14.4 20.2 26.2 44.8

เวียดนาม 7.4 9.5 14.5 21.0 43.2

เฉลี่ย 6.8 8.9 13.0 17.7 38.7

* อายมุธัยฐาน (Median Age) เป็นดชันทีีแ่บ่งกลุม่ประชากรออกเป็นสองกลุม่เท่าๆ กนั ครึง่หนึง่ของประชากรมอีายสูุงกว่า และอกีครึง่หนึง่ 
มีอายุต�่ากว่า

ที่มา: World Population Prospect, the 2010 Revision, United Nations

14



โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ส�าหรับประเทศไทย เป็นประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากรองลงมาจากประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันประเทศไทย 

มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2563 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  

จากข้อมลูการคาดประมาณของสหประชาชาตคิาดว่า ประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมสูงวยัระดบัสดุยอดในปี พ.ศ. 2573 ทัง้นี้

อาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 20 ปี ในการเปลี่ยนผ่านจากสังคมสูงวัย มาเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด 

ซึ่งถือว่าภาวะสูงวัยของประชากรไทยมีอัตราเร่งเร็วมากใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ประเทศเวียดนาม 

เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสูงอายุใกล้เคียงกับประเทศไทย ปัจจุบันประเทศเวียดนาม

ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วคือ มีประชากรสูงอายุร้อยละ 7 และในอีก 20 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ. 2573 ประเทศเวียดนาม 

จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และหลังจากนั้นอีก 10 ปีข้างหน้าคือ ปี พ.ศ. 2583 ประเทศเวียดนามก็จะเข้าสู่สังคม

สงูวยัระดบัสดุยอด คิดเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 30 ปีในการเปลีย่นผ่านสงัคมสงูวยั ซึง่ใช้เวลายาวนานกว่าประเทศไทย

เป็นเวลา 10 ปี 

ในขณะเดียวกันประเทศอินโดนีเซีย เมียนมาร์ และมาเลเซีย จัดเป็นประเทศท่ีก�าลังเปลี่ยนผ่านไปเป็นสังคม 

สงูวยั ซ่ึงพบว่า ในปัจจบุนัทัง้สามประเทศดงักล่าวมสีดัส่วนผูส้งูอายุต�า่กว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้หมด อย่างไรกต็าม 

ในอีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้าคือ พ.ศ. 2563 ทั้งสามประเทศจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว และใช้เวลาอีกเพียงไม่เกิน  

20 ปี จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2583 

ประเทศบรไูน กมัพชูา ลาว มาเลเซยี และฟิลปิปินส์ ถือว่ายงัเป็นประเทศท่ีมสีดัส่วนประชากรสงูอายเุป็นจ�านวนน้อย 

ในปัจจุบัน และมีอัตราเร่งช้าในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่า ประเทศบรูไน และมาเลเซีย จะเข้าสู่สังคมสูงวัย 

พร้อมๆ กัน ในปี พ.ศ. 2563 ในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และลาว จะเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราเร่งของการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศดังกล่าว จะมีอัตราเร่งที่ช้ามาก โดยจะใช้เวลามากกว่า  

30 ปี ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 

6. การเกื้อหนุนระหว่างคนในวัยท�างานกับผู้สูงอายุ
เมื่อประชากรสูงวัยขึ้น สัดส่วนผู้สูงอายุจะสูงข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนคนวัยท�างานจะลดลงลง ตัวช้ีวัดท่ีแสดงว่า  

ผู้สูงอายุคนหนึ่งจะมีจ�านวนผู้เกื้อหนุนในวัยแรงงานกี่คน ที่จะมีศักยภาพในการเกื้อหนุนคือ อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 

โดยมีข้อสมมติฐานว่า ประชากรอายุ 15 - 64 ปี จะเก้ือหนุนผู้สูงอายุทางตรงคือ การดูแลผู้สูงอายุเอง หรือทางอ้อม  

ที่เป็นการเกื้อหนุนผ่านระบบภาษี และสวัสดิการรัฐ อัตราเกื้อหนุนผู้สูงอายุนี้ สามารถค�านวณได้จาก จ�านวนประชากร

วัยแรงงาน 15 - 64 ปี ต่อจ�านวนผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 

ตารางที ่7 แสดงจ�านวนประชากรตามกลุม่อาย ุและอตัราส่วนเกือ้หนนุผูส้งูอายขุองประเทศในประชาคมอาเซยีน 

ปี พ.ศ. 2553 จะสามารถจ�าแนกประเทศตามอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ได้เป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มอัตราเกื้อหนุนระดับต�่า 

(ผูเ้กือ้หนนุ 7 คน ต่อผูส้งูอาย ุ1 คน) ได้แก่ สงิคโปร์ และประเทศไทย กลุม่อตัราเก้ือหนนุระดบักลาง (ผูเ้ก้ือหนนุ 12 - 13 คน 

ต่อผู้สูงอายุ 1 คน) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ และเวียดนาม และกลุ่มอัตราเกื้อหนุนระดับสูง (ผู้เกื้อหนุน 

16 - 18 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน) ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว และฟิลิปปินส์ 
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ตาราง 7 จ�านวนประชากรตามกลุ่มอายุ และอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุของประเทศในประชาคมอาเซียน 
ปี พ.ศ. 2553 

ประเทศ
จ�านวนประชากร อัตราส่วนเกื้อหนุน 

ผู้สูงอายุต�่ากว่า 15 ปี 15 - 64 ปี 65 ปีขึ้นไป

บรูไน 106 297 17 18

กัมพูชา 4,417 9,626 613 16

อินโดนีเซีย 64,535 168,284 14,369 12

ลาว 2,077 4,124 258 16

มาเลเซีย 8,662 19,546 1,579 12

เมียนมาร์ 11,963 34,526 2,631 13

ฟิลิปปินส์ 33,662 60,679 3,772 16

สิงคโปร์ 828 3,917 556 7

ไทย 12,099 46,092 6,408 7

เวียดนาม 20,666 64,449 5,541 12

ที่มา: จ�านวนประชากรจากการคาดประมาณ World Population Prospect, the 2010 Revision, United Nations

7. ผลกระทบจากการสูงอายุของประชากร
ผลกระทบจากการสงูอายขุองประชากรของประเทศในประชาคมอาเซียน ท่ีท�าให้จ�านวนและสดัส่วนของผูส้งูอาย ุ

มีจ�านวนมากขึ้นจะส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ และสังคม แตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมในประเทศ บทความนี้

จึงเน้นผลกระทบที่เกี่ยวข้องแรงงาน และการย้ายถิ่น และการดูแลผู้สูงอายุอันเน่ืองมาจากการอุปโภค และบริโภค 

ของประชากรเฉพาะกลุ่มอายุ

7.1 การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ผลกระทบส�าคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแต่ละประเทศจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ  

การเคล่ือนย้ายประชากร ซ่ึงออกมาในลกัษณะของแรงงานย้ายถิน่ การย้ายถิน่ของแรงงานในประชาคมอาเซยีนจะได้รบั

อิทธิพลจาก 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยผลัก (Push factor) และปัจจัยดึง (Pull factor) (ปราโมทย์, 2543) 

ปัจจัยผลัก สามารถอธิบายได้ว่า การที่ประเทศต้นทางมีสภาวะไม่เอื้ออ�านวยต่อการด�ารงชีวิตของประชากร  

อาจเกิดจากการแข่งขันของประชากรภายในประเทศ อันเนื่องมาจากจ�านวน และความหนาแน่นของประชากร ที่ท�าให้

จดัสรรทรพัยากรได้อย่างจ�ากดั กอรปกับภาวะทางเศรษฐกจิ ทีม่กีารเจรญิเตบิโตต�า่ มอีตัราการว่างงานสงู ท�าให้เกดิการ

ย้ายถิ่นทั้งน้ีการย้ายถิ่นอาจเกิดจากการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลหรือนโยบายของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้มีการย้ายถ่ิน 

ออกนอกประเทศ เพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจ และการด�ารงชีวิต จะเห็นได้ว่าประเทศลาว ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย 

เวยีดนาม และเมยีนมาร์ ซึง่เป็นประเทศทีผ่ลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวัต�า่กว่าประเทศอืน่ๆ ในประชาคมอาเซยีน 

มีอัตราการย้ายถิ่นออกนอกประเทศเป็นจ�านวนมาก
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ปัจจัยดึง เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการย้ายถ่ินเข้าประเทศปลายทาง ประเทศท่ีมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า  

และประเทศที่ขาดแคลนแรงงาน มีโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจ�านวนผู้สูงอายุมากขึ้น แต่จ�านวนเด็ก 

และวัยแรงงานลดลง จึงท�าให้มีความต้องการแรงงานมากขึ้น เพื่อมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน รวมถึงการมีเครือข่าย

ทีเ่ป็นแรงงานเดิมในประเทศปลายทางอยูแ่ล้ว จงึดงึให้แรงงานย้ายถิน่ทีย่งัอยูป่ระเทศต้นทางย้ายถิน่มาท�างานในประเทศ

ปลายทางนั้นๆ ประเทศในประชาคมอาเซียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัจจัยดึง ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย และประเทศไทย 

เพราะมีภาวะเศรษฐกิจที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ลักษณะการย้ายถ่ินของแรงงานระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 

จะเป็นลักษณะของการย้ายถิ่นชั่วคราว มากกว่าย้ายถิ่นถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความ

ต้องการแรงงานในประเทศปลายทาง 

ในปัจจุบัน หลายประเทศในประชาคมอาเซียนยังมีประชากรวัยแรงงานมากพอที่จะขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  

และยงัสามารถได้รบัประโยชน์จากโครงสร้างทางประชากรทีม่ปีระชากรวยัแรงงานในสดัส่วนทีม่ากกว่าประชากรวยัเยาว์ 

และประชากรสูงอายุ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า เมื่อโครงสร้างอายุทางประชากรเปลี่ยนไปจากการ 

มสีดัส่วนประชากรสงูอายมุากขึน้ ประชากรวยัแรงงานลดลง และอัตราการเจรญิพนัธุก์ไ็ม่สามารถจะชดเชยจ�านวนแรงงาน

ที่กลายเป็นผู้สูงอายุได้ทัน สถานการณ์เช่นนี้จะท�าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานได้ ทั้งนี้ความรุนแรงขึ้นอยู่กับอัตราเร่ง

การสูงวัยของประชากร และการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือย้ายถ่ินเข้าของแรงงงานท่ีจะมาชะลอความรุนแรงผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงประชากรนี้ได้

ดังนั้น ประเทศในประชาคมอาเซียนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรองรับประชากรที่มีผู้สูงอายุในฐานะ

เป็นผู้ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทดแทนประชากรวัยแรงงานที่มีแนวโน้มลดน้อยลงในอนาคต แต่ละประเทศในประชาคม

อาเซียนควรส่งเสรมิคุณภาพการศกึษา เพือ่พฒันาฝีมอืแรงงานให้สามารถเพิม่ผลติภาพด้วยจ�านวนแรงงานทีม่อีย่างจ�ากดั 

นอกจากน้ี ควรหนัมาให้ความส�าคญักบัผูส้งูอายทุีม่ศีกัยภาพ ให้สามารถท�างานทดแทนแรงงานทีส่ญูเสยีไปจากประชากร

วัยแรงงานโดยการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ท่ีก�าลังจะกลายเป็น 

ผู้สูงอายุ เพื่อให้ก้าวทันความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อเป็นประโยชน์ในการท�างานอย่างต่อเนื่องหลังวัยเกษียณ

7.2 การดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากประชากรจะถูกมองว่าเป็นทรัพยากรประเภทแรงงานแล้ว ประชากรก็ยังถูกมองเป็นผู้บริโภคอีกด้วย 

ความต้องการด้านการบริโภคของประชากร มคีวามแตกตา่งกนัตามอาย ุและเพศของประชากร สว่นปริมาณการบรโิภค 

จะเป็นไปตามจ�านวนประชากรของประเทศนัน้ๆ จ�านวน และสดัส่วนของผูส้งูอายทุีม่ากขึน้ท�าให้การอปุโภค และบริโภค

ของประชากรกลุ่มนี้สูงขึ้นตามไปด้วย โรคเฉพาะผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และ 

โรคอัลไซม์เมอร์ จะมีมากขึ้น และต้องการบริการสุขภาพเฉพาะด้าน และผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ 

อัตราส่วนเกื้อหนุนที่คาดว่าลดลง ของทุกประเทศในประชาคมอาเซียน อันเนื่องมาจากการสูงวัยของประชากร 

จะท�าให้มีประชากรวัยแรงงานจ�านวนน้อยลงท่ีจะเก้ือหนุนผู้สูงอายุคนหนึ่ง ท้ังทางตรง (การดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอาย ุ

ในครอบครัว) และทางอ้อม (ระบบการจัดเก็บภาษี) หลายประเทศในประชาคมอาเซียนมีวัฒนธรรมการเกื้อหนุน 

ทางสงัคม โดยลูกหลานเป็นคนดูแลผูส้งูอายุ และประเทศก�าลงัพฒันาเกอืบทกุประเทศในประชาคมอาเซยีนยงัไม่มรีะบบ

สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลและเก้ือกูลกันจากสมาชิกในครอบครัว  

หรือสังคมเป็นหลัก ความช่วยเหลือด้านการเงินจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกขึ้น และจะสามารถ
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เอื้อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบสุขภาพ และสิ่งอ�านวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น หากผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหรือครอบครัว 

คอยดแูล การพ่ึงพาตนเองจงึเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น ดังน้ัน การวางแผนเรือ่งการออมส�าหรบัประชากรในวยัแรงงานนบัเป็นเรือ่ง

ที่ควรพิจารณาเป็นนโยบายที่ค�านึงถึงการเกื้อหนุนจากครอบครัวร่วมกับสวัสดิการของรัฐ

ระบบสวสัดกิารในหลายประเทศทีเ่ข้าสูส่งัคมผูส้งูอายมุาก่อน เช่น ประเทศในแถบยโุรป อเมรกิาเหนอื และญีปุ่น่ 

สวัสดิการของประเทศเหล่านี้จะได้มาจากการจัดเก็บภาษีจากประชากรวัยแรงงาน แต่เมื่อจ�านวนประชากรวัยแรงงาน 

มีแนวโน้มลดลง จะท�าให้ภาษีที่เคยจัดเก็บได้น้อยลงตามไปด้วย และอาจไม่เพียงพอน�ามาเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ 

ส�าหรับประเทศในประชาคมอาเซียน ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว และยังพอมี

เวลาให้พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม อาจใช้บทเรียนจากประเทศเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดระบบสวัสดิการ 

ผู้สูงอายุในอนาคต

นอกจากนี้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อผู้สูงอายุในอนาคต เมื่อมีจ�านวนผู้สูงอายุ

เพิ่มมากขึ้น แต่ละประเทศก็จะมีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดจ�านวนเพิ่มมากขึ้น การดูแลระยะยาวจึงเป็น

เรื่องที่ควรให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง ที่ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัว

ต้องออกไปท�างานนอกบ้าน และปล่อยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตโดยล�าพัง หรือบางรายที่อาศัยอยู่คนเดียว หรืออาศัยอยู่ 

ในบ้านพักคนชรา บุคคลเหล่านี้ต้องการผู้ดูแลที่เป็นแรงงานที่มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับโรค และสภาพจิตใจ 

ในผู้สูงอายุ ฉะนั้นการน�าเข้าแรงงานจากต่างประเทศอาจพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้เป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกแรงงาน

ให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ

8. สรุปและอภิปรายผล
จากข้อมลูลกัษณะ และโครงสร้างทางประชากรท่ีได้น�าเสนอด้วยจ�านวน ความหนาแน่นของประชากร และสดัส่วน

ของประชากรตามอายุและเพศ ของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน ท�าให้เห็นโครงสร้างทางประชากรในปัจจุบัน 

ส่วนภาวะเจริญพันธุ์ และการมีชีวิตยืนยาวขึ้นของประชากร เป็นตัวก�าหนดให้ประชากรสูงวัย ปัจจุบันประเทศไทย  

และสงิคโปร์ ได้กลายเป็นสงัคมสงูวยัอย่างเตม็ตวัไปแล้ว นอกจากนี ้สดัส่วนของประชากรทีอ่าย ุ65 ปีขึน้ไปทีไ่ด้จากการ

คาดประมาณท�าให้เหน็ว่าทุกประเทศในประชาคมอาเซยีน จะต้องเผชิญกบัสถานการณ์การสงูวยัของประชากรอย่างเลีย่ง

ไม่ได้ แต่อาจจะแตกต่างกันที่เวลา โดยมีอัตราเจริญพันธุ์ และการตายท่ีลดลง รวมท้ังปัจจัยท่ีท�าให้ประชากรมีอาย ุ

ยืนยาวขึ้น เป็นตัวก�าหนดอัตราเร่งของการเข้าสู่สังคมสูงวัย 

นอกจากน้ี ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ และสงัคม เป็นส่วนผลกัดนัให้เกิดการย้ายถิน่ระหว่างประเทศ ประเทศทีม่สีถานะ

ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า เช่น ประเทศสิงคโปร์ บรูไน ไทย และมาเลเซีย ท่ีมีผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศต่อหัวสูงกว่า 

เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน หรือประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว จะดึงดูด 

ให้มจี�านวนการย้ายถิน่เข้าสงูกว่าจ�านวนการย้ายถิน่ออก โดยทัว่ไปประชากรวยัแรงงานจะมกีารย้ายถิน่สงูกว่าประชากร

วยัอืน่ๆ เพราะฉะนัน้ การย้ายถิน่จงึนบัเป็นปัจจยัหนึง่ทีช่่วยชะลอการสงูวยัของประชากร โดยการเพิม่สัดส่วนประชากร

วัยแรงงาน 

ประชากรวัยแรงงานเป็นกลุ่มประชากรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การลดลงของจ�านวน และสัดส่วน

ประชากรวัยแรงงานที่เกิดขึ้นแล้วกับประเทศสิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และก�าลังจะเกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆ  

ในประชาคมอาเซียนภายในไม่ถึง 30 ปีข้างหน้านี้ จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่ต้องการแรงงาน

ในกระบวนการผลิต และอาจรวมถึงภาคครัวเรือน ท่ีต้องการคนท�างานภายในบ้านหรือผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว  
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การน�าเข้าแรงงานจากต่างประเทศน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยชดเชยแรงงานที่ขาดแคลนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม  

ภาคอตุสาหกรรมควรพิจารณาการแกป้ัญหาที่ยั่งยืน ด้วยการเพิ่มประสิทธภิาพของแรงงานทีม่ีอยู่อย่างจ�ากัดให้สามารถ

เพิ่มผลิตภาพให้สูงขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และส่งเสริมแรงงานมีฝีมือแทนการเพิ่มจ�านวนแรงงาน 

ผลกระทบทีส่อดคล้องกบัปรากฏการณ์การสูงวยัของประชากรคอื การบริโภคของผูส้งูอายุทีม่มีากข้ึน และเฉพาะ

เจาะจงตามวัย ในด้านอาหาร สุขภาพอนามัย การรักษาโรค และการดูแลระยะยาวของกลุ่มที่มีภาวะทุพพลภาพหรือ

ความบกพร่องทั้งร่างกาย และจิตใจ ที่ต้องการผู้ดูแลท่ีมีความรู้ความเข้าใจภาวะโรค และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ  

ในปัจจบัุน สงัคมการท�างานทีส่มาชกิครอบครวัทัง้ชายและหญงิต่างต้องท�างานเพือ่เกือ้กลูเศรษฐกจิของครอบครวั ท�าให้

ไม่มคีนดแูลพ่อแม่ทีส่งูอาย ุท�าให้ต้องจ้างแรงงานเพือ่ดแูลผูส้งูอายทุีม่จี�านวนเพิม่ขึน้นี ้ดงันัน้ การเตรยีมแรงงานเพือ่ดแูล

ผู้สูงอายุจึงมีความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะเราคงไม่ต้องการเห็นผู้สูงอายุต้องมีชีวิต

อย่างยากล�าบากในบั้นปลายชีวิต 
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ตาราง ก สัดส่วนประชากรตามกลุ่มอายุ และเพศของประเทศในประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2556 

ประเทศ กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม

อินโดนีเซีย ต�่ากว่า 15 ปี 13.3 12.8 26.1

15 - 64 ปี 34.0 34.1 68.1

65 ปีขึ้นไป 2.6 3.3 5.9

ฟิลิปปินส์ ต�่ากว่า 15 ปี 17.6 16.7 34.3

15 - 64 ปี 30.9 30.9 61.8

65 ปีขึ้นไป 1.6 2.2 3.8

เวียดนาม ต�่ากว่า 15 ปี 11.7 11.1 22.8

15 - 64 ปี 35.3 35.8 71.1

65 ปีขึ้นไป 2.5 3.6 6.1

ไทย ต�่ากว่า 15 ปี 9.6 9.2 18.8

15 - 64 ปี 34.7 36.6 71.3

65 ปีขึ้นไป 4.3 5.6 9.9

เมียนมาร์ ต�่ากว่า 15 ปี 12.3 12.1 24.4

15 - 64 ปี 34.6 35.7 70.3

65 ปีขึ้นไป 2.4 3.0 5.4

มาเลเซีย ต�่ากว่า 15 ปี 15.0 14.1 29.1

15 - 64 ปี 33.1 32.5 65.6

65 ปีขึ้นไป 2.6 2.7 5.3

กัมพูชา ต�่ากว่า 15 ปี 15.4 14.8 30.2

15 - 64 ปี 32.1 33.6 65.7

65 ปีขึ้นไป 1.6 2.6 4.2

ลาว ต�่ากว่า 15 ปี 16.4 15.7 32.1

15 - 64 ปี 31.8 32.1 63.9

65 ปีขึ้นไป 1.8 2.2 4.0

สิงคโปร์ ต�่ากว่า 15 ปี 8.1 7.5 15.6

15 - 64 ปี 37.4 36.5 73.9

65 ปีขึ้นไป 4.8 5.6 10.4

บรูไน ต�่ากว่า 15 ปี 13.1 12.2 25.3

15 - 64 ปี 35.3 35.4 70.7

65 ปีขึ้นไป 2.0 1.9 3.9
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การแต่งงานและครอบครัว 
ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน:  

การศึกษาวิจัยในมิติใหม่
Marriage and Family in the Context of ASEAN:  

New Perspectives for Future Research

ภัสสร	ลิมานนท1์  

Bhassorn	Limanonda

Abstract

This paper reviews international research literature on marriage and family in order to highlight 

the importance of using new perspectives and new analytical concepts to understand changes  

in marriage and family institutions under the new economic framework emerging as a result of the 

ASEAN Economic Community (AEC).It is anticipated that marriage and family institutions will change 

more rapidly and become more complicated with the ‘transnationalism’ process. Previous studies 

indicate that replacing the concept of ‘nationalism’ with the concept of ‘transnationalism’ has helped 

build an in-depth and comprehensive understanding of the changing nature of marriage and family 

in modern society. Therefore researchers should learn lessons from international research  

communities to gain more insightful knowledge on new emerging phenomena. They should also make 

use of existing and/or new data sources and search for new research methodologies and conceptual 

approaches to inform policy development on marriage and family in the new context of ASEAN.

Keywords: marriage, family, ASEAN community, transnationalism
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บทคัดย่อ

บทความน้ีเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อน�ามุมมองและกรอบแนวคิดใหม่มาใช ้

ในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในเรื่องการแต่งงานและครอบครัวในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ภายใต้บริบท

ประชาคมอาเซียน (ASEAN) และเง่ือนไขใหม่หลังการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลให้สถาบัน 

การแต่งงานและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา อันเนื่องจากปรากฏการณ์ ‘กระบวนการ

ข้ามชาต’ิ (transnationalism) ทีม่คีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้ การศกึษางานวจิยัในต่างประเทศยงัชีใ้ห้เหน็ว่า การน�ากรอบ

แนวคิดใหม่คือ กระบวนการข้ามชาติ มาใช้แทนกรอบแนวคิดแบบเดิมคือ ลัทธิชาตินิยม (nationalism) เพื่อศึกษาวิจัย

และวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้เกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการแต่งงานและครอบครัวในสังคมยุคใหม ่

มากยิง่ข้ึน ดงัน้ัน นกัวจิยัจงึควรสร้างความเข้าใจอย่างลกึซึง้และรอบด้านเกีย่วกบัปรากฏการณ์ข้ามชาตดัิงกล่าว โดยรูจ้กั

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งที่มีอยู่เดิมและที่สร้างข้ึนใหม่ รวมทั้งต้องแสวงหาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่อาศัยมุมมองแบบ  

‘คิดใหม่ ท�าใหม่’ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนางานวิจัยต่อยอดและการก�าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งงาน 

และครอบครัวเพื่อสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ของภูมิภาคนี้ 

ค�ำส�ำคัญ:	 การแต่งงาน ครอบครัว ประชาคมอาเซียน กระบวนการข้ามชาติ
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

1. ค�าน�า
ในเชิงสังคมวิทยา การแต่งงานและครอบครัวนับเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ อันเป็นพันธกิจ

หลักอยู ่4 ประการเพือ่ให้สงัคมด�ารงอยูไ่ด้คอื การสบืพนัธุ ์(ผ่านการแต่งงาน) การให้ก�าเนดิเพือ่ผลติสมาชกิใหม่ การผลิต

ทางเศรษฐกิจและการบริโภค และให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกให้รู้ระเบียบทางสังคมเพื่อการสืบทอดทางสังคม และ

วัฒนธรรม ในเชิงประชากรศาสตร์ การแต่งงานและครอบครัวนับว่าเป็นตัวก�าหนดส�าคัญท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

มากน้อยต่างกันในกระบวนการทางประชากร ซึ่งรวมถึงประเด็น เวลาที่เหมาะสมในการสร้างครอบครัว (อายุแต่งงาน) 

ทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจชะลอหรือยุติการสร้างครอบครัว (การอยู่เป็นโสด การหย่าร้าง) พฤติกรรมการมีบุตร  

(เวลาเหมาะสมที่จะมีบุตร ระยะห่างการมีบุตร และจ�านวนบุตร หรือขนาดครอบครัวที่ปรารถนา) การเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ก็ตามไม่ว่ามากหรือน้อยที่เกิดขึ้นในสองสถาบันหลักนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางประชากร ทางเศรษฐกิจ  

และทางสังคมอย่างมีนัยยะส�าคัญ และไม่อาจมองข้ามได้

หลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเท่าท่ีมีอยู่ แสดงให้เห็นว่า สถาบันพื้นฐานทางสังคม 

ทั้งสอง คือ การแต่งงานและครอบครัวในทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทั้งในรูปแบบ และเนื้อหา 

ทีเ่ป็นรปูธรรมและทีเ่ป็นนามธรรม โดยมข้ีอสนันิษฐานหลากหลายเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบให้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้

การวิจัยจ�านวนไม่น้อยที่ศึกษาเจาะลึกในภูมิภาคเอเชีย ต่างก็ให้ผลที่สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถาบันการแต่งงานและครอบครัวในภูมิภาคนี้ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเห็นได้ชัดเจนมาก

ตั้งแต่ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่าน 

ในกระบวนการทางประชากรที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงการลดลงของอัตราการตายที่ส่งผลให้จ�านวนผู้สูงอายุ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างมากภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ ท�าให้หลายประเทศ 

ในภูมิภาคนี้มีภาวะเจริญพันธุ์ต�่ามากถึงระดับทดแทน หรือต�่ากว่าระดับทดแทน (ultra low level) 

ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการประชากรท้ังหมดนี้ ได้เกิดข้ึนพร้อมๆ กับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอีกหลายด้านเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การสื่อสาร และการ

คมนาคม ท�าให้ในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เอเชียได้กลายเป็นภูมิภาคหนึ่งท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  

และสังคมล�้าหน้ากว่าหลายภูมิภาคในโลก ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคย่อย

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน หรือ ASEAN) ที่ได้เริ่มต้นขึ้น 

เมื่อ 45 ปีที่แล้ว โดยมี 5 ประเทศสมาชิกร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง และได้เติบโตมาจนมีจ�านวน 10 ประเทศสมาชิกในปัจจุบัน 

สมาคมประชาชาติอาเซียนนับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้กลุ่มประเทศสมาชิกมีการสร้างปฏิสัมพันธ์  

และเกิดเครือข่ายส�าคัญในหลายด้านด้วยกัน 

พัฒนาการส�าคญัอกีประการหนึง่ของสมาคมประชาชาตอิาเซยีนทีเ่กดิข้ึนในระยะเวลาไม่นานมานีคื้อ ทกุประเทศ

สมาชิกได้ร่วมกันก�าหนดนโยบายจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เน้นการ

สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจหลายด้าน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ภูมิภาค 

ให้สามารถแข่งขนักบัประชาคมเศรษฐกจิในภมูภิาคอืน่ๆ โดยประชาคมทางเศรษฐกจินีจ้ะเริม่ด�าเนนิการอย่างเป็นทางการ

ในอีกเพียง 2 - 3 ปีข้างหน้า ท�าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า นโยบายเศรษฐกิจเสรีระดับภูมิภาคนี้จะช่วยให้ประเทศต่างๆ  

ที่เป็นสมาชิกประชาคมสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายดายเป็นประชาคมไร้พรมแดน และกลายเป็นปัจจัยเร่งให้กระแส

การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ หรือการย้ายถิ่นของประชากรภายในภูมิภาคเดียวกันนี้ขยายตัวเติบโต และเป็นไปอย่างอิสระ

เสรีมากกว่าที่ผ่านมาในอดีตและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนจากต่างวัฒนธรรม ต่างสังคมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ระหว่างกันมากยิง่ขึน้ กอปรกับความทนัสมยั และความเป็นเมอืงทีเ่กดิขึน้ในแต่ละประเทศส่งผลกระทบต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติ 

และทศันคตขิองผูค้นในหลายด้าน ท�าให้ผูค้นพร้อมทีจ่ะเปิดรบัแนวคดิใหม่ในการใช้ชวีติ โดยเฉพาะการมคีู ่การแต่งงาน 

และการสร้างครอบครัว 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเห็นได้ชัดเจนในกระบวนการสร้างครอบครัว (family formation) ที่มีจุดเริ่ม

จากการแต่งงาน ในประเทศส่วนใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีคอื การทีห่นุม่สาวจ�านวนมากชะลอเวลาในการเริม่สร้างครอบครวั 

โดยการแต่งงานด้วยอายุที่มากขึ้น หรือหากสถานการณ์ไม่อ�านวยก็เลือกที่จะครองโสดถาวร พฤติกรรมการเลือกคู่ที่เคย

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของครอบครัว และการตัดสินใจของพ่อแม่เปลี่ยนมาเป็นเร่ืองของตัวบุคคล และการตัดสินใจ 

อยู่ที่ตัวหนุ่มสาวเอง การครองคู่อยู่กินจากที่เคยท�าตามประเพณีปฏิบัติก็ได้เปลี่ยนแปลงไป มีหลากหลายรูปแบบ  

และคู่สมรสที่ตัดสินใจยุติการครองคู่โดยการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่มีจ�านวนมากขึ้นเพราะแรงกดดันทางสังคมมีน้อยลง 

ส่วนการเปลีย่นแปลงในครอบครวัที่เห็นเด่นชดัเปน็รูปธรรมมีหลายประการ เช่น รูปแบบครอบครัวที่เปลี่ยนจาก

ครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว โครงสร้างครอบครัวจากครอบครัวขนาดใหญ่เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวขนาดเล็กลง

เพราะการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ รูปแบบการตั้งครัวเรือน และการอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกครอบครัว (living 

arrangement) เปลีย่นไปจากเดิม สาเหตุเพราะการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และการย้ายถิน่ ซึง่การเปลีย่นแปลง

ทางรูปธรรมของครอบครัว ก็ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนามธรรมที่เกี่ยวโยงถึงบริบท และคุณลักษณะ 

ของความเป็นครอบครวั เช่น โครงสร้างทางอ�านาจ และความสัมพนัธ์ของสมาชิกครอบครวัท่ีอาจส่งผลกระทบท้ังเชิงบวก 

และเชิงลบหลายด้าน

ขอบเขตและจุดประสงค์ของบทความฉบบันีค้อื ต้องการน�าเสนอข้อมลูใหม่ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมเฉพาะ

ประเด็นเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว โดยมุ่งเน้นเฉพาะสถานการณ์และพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

กับสถาบนัพ้ืนฐานทางสงัคมทัง้สองน้ีภายใต้บรบิทสมาคมประชาชาตอิาเซยีน (ASEAN) ท่ีก่อตัง้มานานเกือบครึง่ศตวรรษ 

เพื่อให้สามารถติดตามดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้อีกหลังการเริ่มด�าเนินนโยบายเสร ี

ทางเศรษฐกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดเป็นรูปธรรมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 

ดังนั้น กระแสโลกาภิวัตน์ และนโยบายใหม่ทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน น่าจะส่งผลให้การแต่งงาน 

ข้ามชาติ (transnational marriage) และครอบครัวข้ามชาติ (transnational family) กลายเป็นสถาบันทางสังคม 

รูปแบบใหม่ที่จะพบเห็นได้มากขึ้นในภูมิภาคน้ี และน่าจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีพัฒนาการค่อนข้างซับซ้อนมากกว่า 

รูปแบบทีเ่คยเป็นมาในอดีต ดงันัน้ ส่วนหนึง่ของรายงานนี ้จงึได้รวบรวมมมุมองใหม่ๆ และข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั

ขัน้ก้าวหน้าของนกัวิจัยในต่างประเทศทีเ่น้นการวิเคราะห์ความเชือ่มโยงระหว่างกระบวนการข้ามชาต ิ(transnationalism) 

กับการแต่งงานและครอบครัวมาน�าเสนอ เพื่อจุดประเด็นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยได้พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการ 

เกบ็รวบรวมข้อมลู และการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสองสถาบนัพืน้ฐานทางสงัคมนีภ้ายใต้

บริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นฐานในการสร้างความเข้าใจเชิงลึก และรอบด้านมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาในอดีต 

และสามารถน�าไปสู่ทิศทางใหม่ของทั้งการวิจัย และการก�าหนดนโยบายที่เหมาะสมของประเทศต่อไป
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

2. การแต่งงานและการเปลี่ยนแปลง: สถานการณ์ในเอเชีย
อาจกล่าวได้ว่า ส�าหรบัสงัคมในอดีต การแต่งงานนบัเป็นธรรมเนยีมท่ีถือปฏบัิติกนัจนเกอืบเป็นปรากฏการณ์สากล

ส�าหรับหนุ่มสาวเมือ่ถงึวยัทีส่งัคมเหน็ว่าเหมาะสมทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์ เพือ่เริม่ต้นสร้างชีวติครอบครัว และเพือ่ผลติสมาชกิ

ใหม่ให้กับสงัคม ในเกอืบทกุประเทศของภมูภิาคเอเชียกเ็ช่นกนัท่ีประชากรวยัเจรญิพนัธุเ์กือบท้ังหมดแต่งงาน โดยมข้ีอมลู

ว่าสตรีอายุ 45 - 49 ปี ที่ถือว่าล่วงวัยเจริญพันธุ์แล้วแต่ยังครองโสดอยู่ มีน้อยกว่าร้อยละ 2 (ยกเว้นเพียงไม่ก่ีประเทศ 

คือ ศรีลังกา เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ที่ผู้ครองโสดในวัยปลายมีสัดส่วนค่อนข้างสูง) ในสังคมเหล่านี้ หากหญิงใดยังไม่ได้

แต่งงานเมื่อถึงวัยอันควร (puberty) ก็จะเริ่มถูกกดดันจากครอบครัว พ่อแม่ ญาติ และเพื่อนฝูง เพราะถือว่า การไม่ได้

แต่งงานคอื ความล้มเหลวทางสงัคม (social failure) และทีเ่ชือ่มโยงกนักบัการแต่งงานคือ ภาวะเจรญิพนัธุท่ี์ใช้เป็นดชันี

วัดความส�าเร็จของหญิง เพราะจ�านวนบุตรที่มีคือเครื่องหมายแห่งความสามารถของหญิงในการช่วยสืบสานวงศ์ตระกูล 

และขยายระบบเครือญาติให้แก่ครอบครัวสามี (Situmorang, 2007) 

แบบแผนการแต่งงานในอดีตที่เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มประชากรมาเลย์ - มุสลิมของอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 

และในภาคใต้ของประเทศไทยคือ ประชากรหญิงมักแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี และสัดส่วนของหญิงครองโสดเมื่ออายุ 

ล่วงเข้าสูว่ยั 40 ปี มน้ีอยกว่าร้อยละ 1 ซ่ึงมคีวามคล้ายคลงึกันกบักลุม่ประชากรเช้ือสายจีนท่ีพบว่า มหีญงิอาย ุ40 - 44 ปี 

เพยีงร้อยละ 1 ทีย่งัคงสถานภาพโสด อย่างไรกต็ามการแต่งงานช้าหรอืการครองโสดถาวรในประเทศฟิลปิปินส์นัน้ดเูหมอืน

ว่าจะเป็นที่ยอมรับมากกว่าในประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของศาสนาคาทอลิกที่ให้

คุณค่าสูงกับการครองโสด ส�าหรับประเทศไทย สัดส่วนการครองโสดถาวรของประชากรโดยเฉพาะหญิงในเขตกรุงเทพฯ 

เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับต�่าเพียงร้อยละ 4 (Jones, 2002 อ้างใน ภัสสร, 2548) 

อย่างไรก็ตามในช่วงประมาณ 2 - 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคม

อาเซียน ได้มีปรากฏการณ์ที่นักประชากรเรียกว่า Second Demographic Transition ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในพฤติกรรมการแต่งงาน (และการเจริญพันธุ์) ทั้งในเรื่องของเวลา (timing) และรูปแบบ (forms) (Van de 

Kaa,1987 อ้างใน Xenos & Kabamalan, 2007) กระบวนการเปลี่ยนผ่านของพฤติกรรมการแต่งงานในกลุ่มประชากร

ทั้งหญิงและชายในภูมิภาคนี้ จากแบบดั้งเดิมไปสู่แบบใหม่ (Regional transition to new behavior) เริ่มปรากฏ 

ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นเพราะมีการปฏิบัติและเป็นท่ียอมรับกันในวงกว้าง พฤติกรรมดังกล่าวรวมถึง การมีเพศสัมพันธ ์

ก่อนการสมรส (premarital sex) การชะลอเวลาเพื่อแต่งงานด้วยอายุที่สูงขึ้น (delayed marriage) และการครองโสด

ถาวร (non - marriage หรอืpermanent celibacy) การอยูก่่อนแต่ง หรอือยูกิ่นกนัโดยยงัไม่ได้แต่งงาน (cohabitation) 

และการแต่งงานข้ามชาติ (cross - border marriage หรือ transitional marriage) 

กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พฤติกรรมการแต่งงานแบบใหม่ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก

หลายปัจจัย เช่น ปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทัศนคติที่ถูกหล่อหลอมด้วยวิถีการ

ด�าเนินชีวิตแบบใหม่ที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ การย้ายถ่ินข้ามชาติท่ีเป็นไปอย่างเสรีกว่าเดิม หญิงมีการศึกษา 

สูงข้ึน และมีการท�างานนอกบ้านในลักษณะที่เป็นวิชาชีพที่ท�าให้มีรายได้สูง ส่งผลให้สถานภาพและบทบาทหลายด้าน

ของสตรีเปลี่ยนไป การมีอิสรภาพจากครอบครัว และพ่อแม่ในการเลือกคู่ และการมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ท�าให้ความ 

คาดหวังต่อการแต่งงานและการสร้างครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป (Jones,  2007a) 

การชะลอการแต่งงาน และการครองโสดถาวรในกลุม่ประชากรหญงิเมือ่ล่วงวยัเจรญิพนัธุ ์(45 - 49 ปี) ในภมูภิาค

เอเชียโดยรวม (ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากจนเห็นได้ชัดเจน และมีแนวโน้ม

สูงกว่าที่เคยเกิดข้ึนก่อนหน้าน้ีในสังคมตะวันตก แม้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจช้าหรือเร็ว และมากหรือน้อย 
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ไม่เท่ากนั แต่กเ็ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนีท้ีเ่หน็เด่นชดัมากคอื ญีปุ่น่ ไทย เมยีนมาร์ สงิคโปร์ 

มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ส่วนเกาหลี และอินโดนีเซีย ตามมาเป็นสองล�าดับสุดท้าย กล่าวคือสัดส่วนของหญิงอายุ 

45 - 49 ปี ที่ถือว่าพ้นวัยเจริญพันธุ์แล้วและยังไม่แต่งงาน (และในทางประชากรศาสตร์ถือว่าเป็นการครองโสดถาวร)  

สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ในช่วงทศวรรษ 1990 กลุ่มหญิงอายุ 45 - 49 ปี ที่ยังเป็นโสดในเมียนมาร์มีประมาณร้อยละ 9 ประเทศไทย 

มีประมาณร้อยละ 9 ในฟิลิปปินส์มีร้อยละ 6 และมาเลเซียมีร้อยละ 4 ซึ่งอัตราการครองโสดนี้ล้วนแล้วแต่สูงกว่าที่เคย

เป็นมาในทศวรรษก่อนหน้านี้ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ ข้อมูลจากหลายแหล่งโดยเฉพาะ

จากส�ามะโนประชากร สะท้อนให้เห็นสถานการณ์การชะลอการแต่งงานในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น ระหว่างปี  

ค.ศ. 1970 - 1990 พบว่า ในกลุม่หญงิอาย ุ30 - 34 ปี (ซึง่ควรเป็นกลุม่อายทุีส่่วนใหญ่แตง่งานแล้ว) มอีัตราการครองโสด 

(เนื่องจากเลื่อนเวลาแต่งงาน) สูงมากขึ้นเป็นล�าดับ เช่น ในไต้หวัน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 11 ประเทศไทย 

เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 14 (และเพิ่มมากเป็นร้อยละ 32 ในปี 2543) ในมาเลเซียเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 6  

เป็นร้อยละ 15 ส่วนใน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อัตราการครองโสดก็เพ่ิมข้ึนเช่นกันแม้ว่าจะมีไม่มากเท่ากับของ 

กลุ่มแรก (Jones, 2002 อ้างใน ภัสสร, 2548) และข้อมูลในปี 2000 พบว่า สัดส่วนของหญิงท่ีครองโสดในวัย  

30 - 34 ปี ยิ่งสูงมากขึ้นไปอีก เช่น ในเมียนมาร์มีร้อยละ 25.9 ชาวจีนในสิงคโปร์มีร้อยละ 21.6 จีนมาเลย์มีร้อยละ 18.2 

ไทยมีร้อยละ 16.1 ฟิลิปปินส์มีร้อยละ 14.8 และอินโดนีเซียเพิ่มจากร้อยละ 2.2 เป็นร้อยละ 6.9 ซึ่งค่อนข้างต�่ากว่า 

ในประเทศอื่นๆ แต่ข้อมูลปี 2000 แสดงให้เห็นว่าการครองโสดของประชากรกลุ่มอายุ 30 - 34 ปี ในเมืองใหญ่เช่น 

จาการ์ตามีสูงมากเช่นกันคือ หญิงมีร้อยละ 14.3 และชายมีร้อยละ 21.1 (Hull, 2002 อ้างใน Situmorang, 2007) 

ส�าหรับการครองโสดของประชากรชาย พบว่า สถานการณ์ไม่แตกต่างจากของประชากรหญิงเท่าใดนัก กล่าวคือ 

สัดส่วนของชายที่ครองโสดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 1990 ในประเทศไทยสัดส่วนการครองโสดพบมากในกลุ่ม

ชายวัย 30 ปี ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 1980 - 2000 สัดส่วนชายไทยที่ครองโสดเมื่ออายุเลย 40 ปีขึ้นไปแล้วเพิ่มขึ้น 

เป็นเท่าตัว และข้อมูลในช่วงทศวรรษ 1990 พบว่า แนวโน้มในมาเลเซีย และกลุ่มชาวจีนในสิงคโปร์มีความคล้ายคลึง 

กบัทีพ่บในประเทศไทย หรอืฮ่องกง คอื ขณะทีส่ดัส่วนหญงิทีค่รองโสดในวยั 40 ปีข้ึนไปเพิม่ข้ึนมากกว่าทีพ่บในประชากร

ชายกลุ่มอายุเดียวกัน สัดส่วนการครองโสดของชายกลับพบมากในกลุ่มอายุช่วง 30 ปี ส่วนในเกาหลี อินโดนีเซีย  

และฟิลิปปินส์ อัตราการครองโสดที่เพิ่มขึ้นในระดับกลางๆ พบว่า ไม่มีความแตกต่างมากนักระหว่างชาย และหญิง  

ที่น่าสนใจคือ ชายที่มีการศึกษาสูงในสิงคโปร์เมื่อมีอายุย่างเข้าปลาย 30 และต้น 40 ปี มักรีบเข้าสู่การครองคู่ในสัดส่วน

ที่สูงมาก และพบว่า มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างชายและหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัญหาการไม่สามารถหาคู ่

ที่เหมาะสม โดยชายอาจพึงใจแต่งงานกับหญิงที่อายุน้อยกว่าแม้มีการศึกษาด้อยกว่าตน ขณะท่ีหญิงท่ีมีการศึกษาสูง 

จะไม่แต่งงานกับชายที่การศึกษาที่ด้อยกว่า (Jones, 2002 อ้างใน ภัสสร, 2548) 

การชะลอการแต่งงาน ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมากต่ออายแุรกสมรสของประชากรในเกือบทกุประเทศ

สมาชิกประชาคมอาเซียน การแต่งงานในสังคมชาวมาเลย์ในมาเลเซียอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลาม (Shariah) ซึ่งผนวกไว้

ในกฎหมายครอบครัวของรัฐมาเลเซีย และแต่ละรัฐจะมีการให้อ�านาจแก่ Islamic Religious Council ในการบังคับ 

ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน การหย่าร้าง การแบ่งทรัพย์สิน การจัดการเรื่องค่าเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงดูบุตร  

การแต่งงานในกลุม่มสุลมิในอดตีแม้ว่าได้มกีารก�าหนดอายทุีเ่หมาะสมในการแต่งงาน แต่พบว่า หญงิและชายในมาเลเซยี 

มีการเปลี่ยนแปลงจากแต่งงานเมื่ออายุน้อยไปเป็นแต่งงานเมื่ออายุมากข้ึน เช่นในปี พ.ศ. 2490 อายุแต่งงานเฉลี่ย 

ของหญิงคือ 17.2 ปี และชายคือ 23.5 ปี เพิ่มสูงขึ้นเป็น 23.2  ปีส�าหรับหญิง และ 26.2 ปี ส�าหรับชายในปี พ.ศ. 2523 

โดยมคีวามแตกต่างกนัอยูบ้่างระหว่างประชากรในเขตชนบทและเขตเมอืง และจากข้อมูลส�ามะโนประชากรปี พ.ศ. 2543 

อายเุฉลีย่เมือ่แรกสมรส (SMAM) เพิม่สงูขึน้เป็น 25.3 ปีส�าหรบัหญงิ และ 28.8 ปีส�าหรบัชาย (Kling, 1995; Tey, 2007) 
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ส�าหรับในอินโดนีเซีย ข้อมูลเปรียบเทียบจากส�ามะโนประชากรเสริมกับการส�ารวจเชิงคุณภาพในเมือง  

Yogyakarta และ Medan แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการครองโสด (เลื่อนการแต่งงาน) ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มหญิงวัย 30 - 49 ปี 

ส่งผลให้อายุแต่งงานมัธยฐานระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2000 เพิ่มสูงขึ้นจาก 24.4 ปี เป็น 27.4 ในเมือง Yogyakarta  

และเพิ่มขึ้นจาก 23.2 ปี เป็น 26.1 ในเมือง Medan (Situmorang, 2007) ส�าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยก็เช่นกัน 

พบว่า อายเุฉลีย่เมือ่แรกสมรส (SMAM) ของประชากรไทยทัง้ชายและหญงิเพิม่สงูขึน้ประมาณ 3 ปีจากช่วงปี พ.ศ. 2490 

ถึงปี พ.ศ. 2543 คือ ชายเพิ่มจาก 24.3 ปี เป็น 27.2 ปี และหญิงเพิ่มจาก 21.4 ปีเป็น 24.0 ปี แต่พบว่า สตรีในเขต

กรุงเทพมหานครในปี 2543 มีอายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสสูงสุดคือ 27 ปี (ภัสสร, 2548) 

ส�าหรับสถานการณ์การหย่าร้างในหลายประเทศของเอเชีย พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น แม้ว่าภาพของสถานการณ์นี้

จะไม่ชดัเจนมากเท่ากบัปรากฏการณ์การชะลอการแต่งงาน การเพิม่ขึน้ของอายแุรกสมรสและการครองโสดถาวร Chan 

Soo Sen รัฐมนตรีว่าการแห่งรัฐ (Minister of State) ของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า การหย่าร้างในสิงคโปร์กลายเป็น

ปรากฏการณ์ทีพ่บเหน็ได้ไม่ยากทัง้ในกลุม่ของผูท้ีเ่พิง่แต่งงาน หรอืกลุม่ทีแ่ต่งงานมาแล้วนานนบัสบิๆ ปี (Bangkok Post 

2004, อ้างใน ภัสสร, 2548) ส�าหรับประเทศไทย ข้อมูลจากส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย และข้อมูลจากส�ามะโนประชากร ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ก็ได้ให้ภาพไปในทิศทางเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่า

ชีวิตสมรสของประชากรไทยส่วนหนึ่งในปัจจุบัน ไม่ได้มีความมั่นคงนัก เห็นได้จากอัตราการหย่าร้าง (จากข้อมูล 

ที่จดทะเบียน) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ามีจ�านวนการหย่าร้างที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในสัดส่วนที่สูงมากเช่นกัน 

(ภัสสร, 2548) หรือแม้แต่ในสังคมมุสลิมปากีสถาน ซึ่งชายเป็นใหญ่ และการหย่าร ้างเป็นเรื่องต้องห้าม  

และถือเป็นการลบหลู่เกียรติของครอบครัวอย่างรุนแรงนั้น มีรายงานจาก Islamabad Arbitration Council ว่าอัตรา

การหย่าร้าง (ที่หญิงร้องขอ) ในเมืองหลวงอิสลามาบัดมีเพิ่มขึ้นจากจ�านวน 208 คู่ในปี พ.ศ. 2545 เป็นจ�านวน 557 คู่

ในปี 2554 (Reuters, 2013) 

งานวิจัยของ Jones (2004, อ้างใน Jones, 2007b) เกีย่วกบัพฤตกิรรมการแต่งงานของประชากรในเอเชีย พบว่า 

การอยู่ก่อนแต่ง หรือการอยู่กินของคู่หญิงชายโดยยังไม่ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการหรือตามประเพณี

ปฏิบัติทางสังคม หรือทางศาสนา (cohabitation, living together, not involving formal marriage) ได้มีการปฏิบัติ

กันในวงกว้าง เช่น ในประเทศสิงคโปร์ ความสัมพันธ์ของคนหนุ่มสาวยุคใหม่จ�านวนมากมีลักษณะเป็นการครองคู่แบบ 

‘informal partnering’ หรือในอินโดนีเซีย พบว่า หนุ่มสาวที่อาศัยในชุมชนที่สามารถหลีกเลี่ยงการควบคุมทางสังคม 

และของพ่อแม่ เช่น ในหอพักนอกชานเมืองจาการ์ตา ห้องพักของผู้มีรายได้ปานกลางในจาการ์ตา หรือบนเกาะ Batam 

ใกล้สิงคโปร์ ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่น และไม่ค่อยรู้จักกัน เหล่านี้ มักจะมีหนุ่มสาวจ�านวนไม่น้อยเลือกใช้ชีวิตคู่

โดยยังไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการหรือเป็นที่รับรู้ของครอบครัว 

ในฟิลิปปินส์ การอยูก่นิกนัในลกัษณะดงักล่าวก�าลังเร่ิมเข้ามาแทนทีว่ธิกีารหนตีามกนั (tanan หรอื elopement) 

ซึง่เป็นการปฏบิตัทิีเ่คยมมีาในอดตีหากการเลอืกคูไ่ม่ได้รบัการยอมรบัจากครอบครวั แม้ว่าการครองคูแ่บบใหม่นีพ้บเหน็

ได้อย่างแพร่หลายในยุโรปและอเมริกา แต่ก็มีแนวโน้มท่ีพบเห็นได้ชัดเจนมากข้ึนในฟิลิปปินส์ และเป็นภาพสะท้อนถึง

การบริหารจัดการแบบใหม่ของสถาบันการสมรส (institutional arrangement) ที่มีความเชื่อมโยงกับความเป็นปัจเจก 

การไม่ยึดติด และถอยออกห่างจากประเพณีปฏิบัติที่เคยท�ากันมา และได้กลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแบบแผน 

การแต่งงานช้าซึ่งพบมากในกลุ่มประชากรในเขตเมือง และคนที่มีการศึกษาสูงที่มีวิถีชีวิตแบบคนสมัยใหม่ (Xenos & 

Kabamalan, 2007) เนื่องจากการครองคู่อยู่กินกันในรูปแบบใหม่นี้มีการปฏิบัติกันในวงกว้าง และมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น 

ส่งผลให้ส�ามะโนประชากรปี 2000 ของฟิลิปปินส์ต้องแยกประชากรกลุ่มนี้ออกจากกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด (single)  

และจัดไว้เป็นกลุ่มที่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า ‘live in’ และในการส�ารวจพบว่า ผู้ตอบที่แต่งงานแล้วมีมากถึง

ร้อยละ 22 เคยอยู่กินกับคู่มาก่อนแต่งงานอย่างเป็นทางการกับคู่ปัจจุบัน และมีผู้ตอบประมาณร้อยละ 10 อยู่กินกับคู่
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โดยยังไม่ได้แต่งงานกัน และเมื่อแยกกลุ่มของผู้ที่มีสถานภาพสมรสแบบ ‘live in’ ออกจากกลุ่มผู้ท่ีมีสถานภาพโสด 

(single) ส่งผลให้สัดส่วนของกลุ่มนี้ลดลงมากถึงร้อยละ 26.7 (Jones, 2007) 

หรือในกรณีของประเทศไทยแม้ว่าการอยู่ก่อนแต่งของหนุ่มสาวในลักษณะน้ียังไม่เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป  

แต่มีหลักฐานจากข้อมูลหลายแหล่งว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีการปฏิบัติกันโดยเปิดเผยมากขึ้นกว่าในอดีต  

ผลจากการส�ารวจโครงการศึกษาภาวะสมรส และทัศนคติต่อการสมรสของสตรีไทยในสังคมยุคใหม่ที่สัมภาษณ์สตรี

ข้าราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ และเอกชน ทกุสถานภาพสมรส จ�านวน 4,305 คนใน 12 จงัหวดั พบว่า มผีูต้อบจ�านวน 

320 คน (ร้อยละ 7.4) ตอบว่า “เป็นโสด แต่อยู่กินกับคนรัก” (อยู่ก่อนแต่ง) ซึ่งในท้ายที่สุดอาจจะแต่งงานกันหรือเลิกรา

กันไป แล้วแต่สถานการณ์ (ภัสสร และคณะ, 2553) 

 การแต่งงานข้ามชาติ (cross - border marriage หรือ transnational marriage หรือ marriage migration) 

เป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในภมูภิาคเอเชยีเป็นวงกว้าง และเหน็ได้ชดัเจนในประเทศ “รบัเข้า” แถบเอเชยีตะวนัออก 

(ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น) และสิงคโปร์ ที่ประชากรชายในสัดส่วนค่อนข้างสูงแต่งงานกับหญิงชาวต่างชาติที่มาจาก

หลากหลายประเทศ “ส่งออก” ทัง้จากเอเชยีตะวนัออกคอื จนี และจากเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ 

อินโดนีเซีย และไทยซึ่งมีแนวโน้มว่ามีหญิงแต่งงานกับชาวต่างชาติชาวยุโรป และเอเชียเพิ่มมากขึ้นเป็นล�าดับ 

ผลการวิเคราะห์ของ Gavin W. Jones (Jones, 2012) ท่ีรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง แสดงให้เห็นว่าการ

แต่งงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในช่วง 5 ปีแรกของศตวรรษที่ 21 กล่าวคือในกรณีของประเทศ

ปลายทาง หรือประเทศ “รับเข้า” เช่น ญี่ปุ่น พบว่า การแต่งงานที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2547 - 2551 ประมาณร้อยละ 

4 - 5 เป็นการแต่งงานของชายญ่ีปุ่นกับหญิงต่างชาติ ท่ีมาจากจีน เกาหลี และฟิลิปปินส์ (ซ่ึงมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 

ของหญิงญี่ปุ่นที่แต่งกับชายต่างชาติประมาณเกือบสี่เท่าตัว) ส่วนเกาหลีใต้ ใน พ.ศ. 2553 ร้อยละ 11 ของการแต่งงาน

ทั้งหมดเป็นการแต่งงานของชายเกาหลีกับเจ้าสาวจากต่างแดน โดยสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 3.5  

ใน พ.ศ. 2543 จนถึงระดับสูงสุดที่ร้อยละ 13.5 ใน พ.ศ. 2548) 

ส่วนอีกสองประเทศ “รับเข้า” คือ สงิคโปร์ และไต้หวนั นัน้ พบว่า สงิคโปร์มสัีดส่วนของผู้ท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ

จากจ�านวนการแต่งงานทั้งหมดสูงที่สุดคือ ร้อยละ 38.7 ใน พ.ศ. 2551 (โดยในจ�านวนนี้ ร้อยละ 30.2 เป็นการแต่ง 

ของชายสิงคโปร์กับหญิงต่างชาติ) และไต้หวันมีร้อยละ 28.4 (หรือ 48,633 คน) ใน พ.ศ. 2547 แต่จ�านวนลดลงกว่าครึ่ง 

เหลือประมาณร้อยละ 12.8 (หรือ17,709 คน) ใน พ.ศ. 2553 ท้ังนี้เพราะรัฐบาลไต้หวันได้วางกฎเกณฑ์การแต่งงาน 

ข้ามชาติที่เข้มงวดมากขึ้นเพ่ือป้องกันการแต่งงานบังหน้าของผู้ที่ต้องการเข้ามาท�างาน หรือเข้ามาด้วยเหตุผลอื่นๆ 

นอกจาก 3 - 4 ประเทศหลักๆ ที่มีการรับเข้าเจ้าสาวจากต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น การแต่งงานข้ามชาติในประเทศ

มาเลเซียกเ็ร่ิมมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะการแต่งงานของชายมาเลย์กบัหญงิต่างชาต ิรัฐมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงการครอบครัว (Ministry of Home Affairs) รายงานว่า มีชายชาวมาเลย์จ�านวน 7,500 คน แต่งงานกับหญิง

ต่างชาติระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นจ�านวนที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ คือ จ�านวน 5,565 คน 

ใน พ.ศ. 2547 และจ�านวน 7,459 คนใน พ.ศ. 2548 (Star 2007 อ้างใน Tey, 2007) 

ส�าหรับประเทศต้นทางหรือประเทศ “ส่งออก” เจ้าสาว (เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย)  

แม้ว่าจะยังไม่มีระบบข้อมูลสถิติเป็นทางการเกี่ยวกับจ�านวนผู้หญิงที่แต่งงานกับชายต่างชาติ แต่จากแหล่งข้อมูลที่มี 

อยูบ้่างยนืยนัให้เหน็ว่าการเดนิทางด้วยเหตุผลของการแต่งงานข้ามชาตยิงัเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง เช่น ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวม

โดย Commission on Filipinos Overseas แสดงให้เหน็ว่าระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2552 มหีญงิชาวฟิลปิปินส์จ�านวน

ประมาณ 14,000 - 25,000 คนเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับสามีชาวต่างชาติ (ประเทศปลายทาง

หลักๆคอื สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ และออสเตรเลยี) อย่างไรกต็าม ตวัเลขสถตินิีค้าดว่าน่าจะต�า่จากความเป็นจรงิมาก เพราะ

30



โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

การแต่งงานจ�านวนไม่น้อยไม่ได้จดทะเบยีนหรอืมกีารแจ้งกบั Commission ส่วนในอนิโดนเีซียพบว่า ในพืน้ท่ี Pontianak 

มีหญิงจ�านวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิงเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนเดินทางออกไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ (หลักๆ คือ ชายชาว

ไต้หวัน) และหญิงไทยส่วนใหญ่ ที่แต่งงานกับชายต่างชาติ (จากยุโรป) จะมีพื้นเพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส�าหรับเจ้าสาวจากจีนท่ีแต่งงานไปอยู่ไต้หวันมีเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 65 ใน พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 69  

ใน พ.ศ. 2553 ในขณะที่เจ้าสาวจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลงจากร้อยละ 33 ใน พ.ศ. 2547  

เหลือร้อยละ 26 ใน พ.ศ. 2553 (Chen, 2011 อ้างใน Jones, 2012) โดยมีหญิงเวียดนามประมาณร้อยละ 74 - 77  

ของจ�านวนหญิงท้ังหมดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีแต่งงาน และขอวีซ่าเพื่อตั้งรกรากในไต้หวันระหว่าง  

พ.ศ. 2543 - 2552 (Wang, 2010 อ้างใน Jones, 2012) ข้อมูลปี 2008 ระบุว่าหญิงเวียดนามที่แต่งงานไปอยู่ไต้หวัน 

มีจ�านวนทั้งหมดเกือบ 100,000 คน (Bélanger, Linh, & Duong, 2011) ส่วนในเกาหลี หญิงที่เดินทางมาด้วยเหตุผล

เพราะการแต่งงานมีกลุ่มหลักมาจากจีน รองลงมาคือกลุ่มหญิงจากเวียดนามท่ีมีมากถึงร้อยละ 34 ในปี พ.ศ. 2549  

และลดลงไปเหลือประมาณร้อยละ 29 ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553 ส่วนหญิงท่ีมาจากญ่ีปุ่น และฟิลิปปินส์ ลดลง 

จากร้อยละ 15.5 เหลือร้อยละ 4.5 และจากร้อยละ 18.6 เหลือร้อยละ 4.5 ตามล�าดับในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2551 

ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศปลายทางของการแต่งงานข้ามชาตินั้น ในช่วงระหว่างทศวรรษ 1990  

และ 2000 มีหญิงสาวมาจาก 3 ประเทศหลักคือ เกาหลี จีน และฟิลิปปินส์ แต่ช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

คือ ใน พ.ศ. 2552 เจ้าสาวต่างแดนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากจีน (ร้อยละ 47.6) รองลงมาคือ จากฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 21.5) 

เกาหลี (ร้อยละ 15.4) ไทย (ร้อยละ 4.6) และบราซิล (ร้อยละ 1) ที่น่าสนใจคือ จ�านวนหญิงจากเวียดนามที่มาแต่งงาน

กับชายญี่ปุ่นมีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับที่พบในเกาหลี และไต้หวัน คาดว่าน่าจะมาจากสาเหตุที่ระบบนายหน้าหาคู่

แต่งงานจากเวยีดนามยงัไม่ได้ลงหลกัปักฐานอย่างเป็นระบบในญีปุ่น่เหมอืนเช่นทีเ่กดิขึน้ในประเทศปลายทางอืน่ๆ (Jones, 

2012) 

3. ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง: สถานการณ์ในเอเชีย
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาวิจัย และข้อเขียนมากมายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่วนก�าหนด

โครงสร้างครอบครัว หรือปัจจัยที่ท�าให้การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครอบครัว ตัวอย่างจากงานเขียนคลาสสิกของ  

William J. Goode (Goode, 1963) ได้ตั้งข้อสันนิษฐานส�าคัญที่น�าไปสู่การอภิปรายในวงกว้างทั้งในสมัยนั้น และในยุค

ถดัๆ มา ว่าการเกดิขึน้ของระบบอตุสาหกรรม (industrialization) เป็นปัจจัยส�าคญัส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และรปูแบบ

ของครอบครวั (family structure and types) โดยท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงจากครอบครวัขยาย (extended) มาเป็น

ครอบครัวเดี่ยว (conjugal type) ที่มีคุณลักษณะเด่นต่างจากครอบครัวแบบเดิมหลายประการคือ การเลือกคู่ และการ

ตั้งครัวเรือน (neolocal) เป็นไปโดยอิสระมากขึ้น การสืบทอดสกุลเป็นไปได้ทั้งสองฝ่าย (คือฝ่ายพ่อหรือแม่) และการ

เปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะเกิดขึ้น และพบเห็นได้ในวงกว้างจนเกือบเป็นปรากฏการณ์สากล (universal) ในทุกสังคม

อุตสาหกรรม 

นอกจากงานเขียนของ Goode แล้วยังมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมจากนักคิดหลายๆ คนเก่ียวกับปัจจัยท่ีท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัว (family relations) เช่น จากการที่สังคมเปลี่ยน

จากระบบเกษตรกรรมมาเป็นระบบอุตสาหกรรมท�าให้ความเป็น ‘ปัจเจก’ (individualism) มคีวามส�าคัญในการตดัสนิใจ 

หลายเรื่องของบุคคลเหนือกว่าความเป็น ‘ชุมชน’ และ ‘เครือญาติ’ ที่เคยมีอิทธิพลมาก่อน การหย่าร้างท�าให้ครอบครัว

ล่มสลายได้ง่ายขึน้ นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงสถานภาพ และบทบาทของสตร ีส่งผลให้ความเท่าเทียมทางเพศมมีากกว่าเดมิ 
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และการเปลี่ยนแปลงนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะและความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัว (Bumpass, 1990 

อ้างใน Richter & Podhisita, 1992) 

ส�าหรับสังคมในภูมิภาคเอเชียนั้น ก็ไม่ต่างจากสังคมในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ที่สถาบันครอบครัวได้รับผลกระทบ

จากพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด�าเนินไปภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ไม่ว่าจะมอง 

จากแง่ทีเ่ป็นรูปธรรม คือ โครงสร้าง และรปูแบบครอบครวั หรอืจากแง่นามธรรมคอืความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครวั 

นอกจากนี้ หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์จากหลายแหล่งได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในภูมิภาค

เอเชียนั้น เป็นผลมาจากอีกสองปัจจัยส�าคัญ คือ ภาวะเจริญพันธุ์ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลากว่า 4 ทศวรรษ 

ที่ผ่านมา และการย้ายถิ่น โดยเฉพาะกระแสการย้ายถิ่นข้ามชาติ (transnational migration) ที่เติบโตขยายวงกว้าง 

ไปอย่างรวดเร็ว

4. การลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุและผลกระทบต่อครอบครัว
ในช่วงเวลาประมาณ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ภาวะเจริญพันธุ์ (วัดจาก TFR) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 

ได้ลดระดบัลงอย่างรวดเรว็แม้ว่าจ�านวนปีทีใ่ช้มากน้อยต่างกนัในการลดจากระดบัสงู (5.5) มาสูร่ะดบัทดแทน (2.2) เช่น

กลุม่ประเทศทีใ่ช้เวลาน้อยเพียง 15 ปีในการลดระดับ TFR คอื อหิร่าน และสงิคโปร์ ประเทศทีใ่ช้เวลานานกว่าคอืประมาณ 

20 - 26 ปี ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ จีน และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ใช้เวลานานมากถึง 35 - 40 ปีขึ้นไป ได้แก่ เมียนมาร์ 

ศรลัีงกา อนิโดนเีซยี (Jones, 2011) ในปัจจบุนั หลายประเทศในภมูภิาคนี ้มภีาวะเจรญิพนัธุอ์ยูใ่นระดับทีต่�า่มาก (ultra 

low หรือlowest low level) ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง ในหลายประเทศภาวะเจริญพันธุ์ลดลงมา 

ต�่ากว่าระดับทดแทน หรือใกล้เคียงกับระดับทดแทน เช่น อิหร่าน ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และเมียนมาร์  

ขณะที่อีกหลายประเทศภาวะเจริญพันธุ์ค่อยลดระดับลงไปเรื่อยๆ แม้จะไม่รวดเร็วเท่าสองกลุ่มแรก เช่น ฟิลิปปินส ์

มาเลเซีย เนปาล บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน (Jones, 2007) 

การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ในเอเชีย ที่ส่งผลโดยท�าให้ขนาดครอบครัวโดยเฉลี่ยเล็กลงกว่าเดิม ส่วนใหญ ่

เป็นผลจากนโยบายการวางแผนครอบครัวที่เน้นการลดจ�านวนบุตร คนแต่งงานเมื่ออายุมากข้ึน (แม้ว่าความสัมพันธ์

ระหว่างการแต่งงานกับภาวะเจริญพันธุ์จะมิได้เป็นเส้นตรงเสมอไปในทุกประเทศก็ตาม) นอกจากนี้ สัดส่วนที่เพิ่มข้ึน 

ของคูท่ีอ่ยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานกย็ิง่ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่างการแต่งงานกบัภาวะเจรญิพนัธุใ์นภมูภิาคนีย้ิง่มคีวาม 

ซับซ้อนมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น พบว่า อายุเฉลี่ยการมีบุตรคนแรกเพิ่มสูงขึ้นมาก และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคู่สมรส 

ที่เลือกจะมีบุตรเพียงคนเดียว หรือไม่มีบุตรเลยก็มีจ�านวนเพิ่มขึ้นด้วย (Jones, 2007b) 

ประเทศสงิคโปร์ใช้เวลาเพียงประมาณ 10 ปี คอื ระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2518 ในการลดภาวะเจริญพนัธ์ุจากระดบั

ค่อนข้างสูง (4.62) ลงมาถึงระดับทดแทน (2.0) และจากนั้นก็ได้ลดลงมาถึงระดับต�่าสุด (lowest low level) คือ 1.26 

ใน พ.ศ. 2547 ผลที่ได้จากการแจงนับส�ามะโนประชากร พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2543 และจากโครงการ General 

Household Survey พ.ศ. 2548 ให้ผลท่ีสอดคล้องกนั คอื จ�านวนบุตรเกดิรอดลดลงอย่างต่อเนือ่ง คอื จากจ�านวน 3.0 คน 

ที่เกิดจากคนรุ่นปี พ.ศ. 2484 - 2488 ลดลงมาเหลือ 1.8 ในคนรุ่นปี พ.ศ. 2504 - 2508 และพบว่า ผู้หญิงรุ่นถัดๆ มา 

ในทกุกลุม่เช้ือชาตต่ิางกม็จี�านวนบตุรเกิดรอดทีล่ดลง โดยหญงิท่ีมเีช้ือชาตจินีรุ่นปี พ.ศ. 2504 - 2508 มจี�านวนบุตรต�า่สดุ 

คอื 1.6 ส่วนหญิงเชือ้ชาตมิาเลย์รุน่เดยีวกนัมจี�านวนบตุร 2.6 และภาวะเจรญิพนัธุข์องหญงิเชือ้ชาตมิาเลย์ได้ลดลงมาต�า่

กว่าระดับทดแทนใน พ.ศ. 2547 พฤติกรรมการเจริญพันธุ์ของหนุ่มสาวสิงคโปร์ที่ปรับเปลี่ยนไปเช่นนี้นับว่าเป็นแรง 

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภาวะแวดล้อม รวมทั้งทัศนคติต่อการแต่งงาน และการสร้าง

ครอบครัวที่ต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ (Chuan, 2010) 
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ส�าหรับเวียดนาม ผู้หญิงในช่วงทศวรรษท่ี 1970 มีจ�านวนบุตรโดยเฉลี่ย 6 คน และได้ใช้เวลาประมาณเกือบ  

40 ปี ในการลดระดับภาวะเจริญพันธุ์ลงมาต�่าถึงระดับทดแทนในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า

อัตราการเจริญพันธุ์ (TFR) ลดลงจาก 2.6 ใน พ.ศ. 2542 เหลืออยู่ที่ระดับทดแทนคือ 2.0 ใน พ.ศ. 2548 เป็นผลจาก

การใช้การวางแผนครอบครวัในระดับปานกลาง และเป็นผลจากการท่ีสัดส่วนของผูท่ี้ไม่มีบุตรชายเพ่ิมข้ึน (คอืยตุกิารมบีตุร 

แม้จะยังไม่มีบุตรชาย) อย่างไรก็ตามพบว่า ขนาดครอบครัวยังแตกต่างกันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และในกลุ่มชนชั้น

ทางสงัคม เช่น อตัราการเจรญิพนัธุข์องสตรใีน Ho Chi Minh City และจงัหวดัใกล้เคยีงอยูท่ี่ระดับ 1.5 ขณะทีป่ระชากร

กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพื้นท่ีราบสูงภาคกลาง ยังมีอัตราการเจริญพันธุ์สูงระดับ 3.0 และ 

ในจงัหวดัอืน่ๆ อตัราการเจรญิพนัธุเ์ฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 1.5 - 2.5 ซึง่อาจกล่าวได้ว่าช่วงเปลีย่นผ่านทางประชากรของเวยีดนาม

ใกล้เสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นในพื้นที่อีกไม่กี่แห่งท่ียังไม่ได้มีการพัฒนามากนัก ประชากรยังยากจน และอัตราตายทารก 

ยังสูงอยู่ (Guilmoto, 2012) 

ภาวะเจริญพันธุ์ของมาเลเซียในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ในระดับสูงมากจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2500  

ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละของการเปลี่ยนแปลง (percentage change) ของจ�านวนการเกิด 

ลดลงจากประมาณร้อยละ 16 ใน พ.ศ. 2490 มาถึงระดับต�่ากว่าร้อยละ 1 ใน พ.ศ. 2526 ผลการส�ารวจของโครงการ 

Family Survey 1984 - 1985 ชีใ้ห้เหน็ว่าคนรุ่นท่ีแต่งงาน (married cohort) ในช่วง พ.ศ. 2523 - 2527 มขีนาดครอบครวั

เล็กคือ มีจ�านวนบุตรคาดหวังอยู่ที่ 4.2 คน และมีบุตรจริงจ�านวน 1.1 คน เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดครอบครัวของรุ่น 

ที่แต่งงานก่อนหน้า (พ.ศ. 2498 - 2502) มีจ�านวนบุตรคาดหวังอยู่ที่ 6.6 คน และมีบุตรจริงจ�านวน 6.4 คน ซึ่งจ�านวน

บุตรของคนต่างรุ่นแต่งงานที่แตกต่างกันมากประมาณ 5 คน เป็นผลจากการใช้การวางแผนครอบครัวอย่างแพร่หลาย 

ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Kling, 1995) 

กรณขีองประเทศไทย แม้ว่าในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง อตัราการเจรญิพนัธุจ์ะอยูใ่นระดบัสงูมากเช่นเดียว

กบัประเทศอ่ืนๆ ในภมูภิาค หากแต่ภายหลงัการประกาศนโยบายประชากรเน้นการใช้การวางแผนครอบครวัโดยสมคัรใจ 

ใน พ.ศ. 2513 อตัราการเจริญพนัธุ ์(TFR) หรอืจ�านวนบุตรโดยเฉลีย่ของหญิงไทยลดลงอย่างรวดเรว็ จากประมาณ 6.4 คน 

ในช่วงปลายทศวรรษ 2503 เหลอือยูท่ีร่ะดบัทดแทนเมือ่ พ.ศ. 2534 และลดลงมาต�า่กว่าระดบัทดแทน (1.8 คน) ในช่วง

ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2548 ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนเกิด พบว่า อัตราการเจรญิพันธุข์องไทยอยูท่ี่ระดบัต�า่ 

ประมาณ 1.5 ใน พ.ศ. 2552 (Jones, 2011) ส่งผลให้ขนาดของครอบครัวไทย (family size) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัว

เด่ียวมีขนาดเล็กลง กล่าวคือ จากส�ามะโนประชากร พ.ศ. 2503 ขนาดครอบครัวไทยในเขตชนบทคือ 5.7 คน และ 

ในเขตเมอืงคอื 5.5 คน ส�ามะโนประชากร พ.ศ. 2533 พบว่า ขนาดครอบครวัไทยลดลงมาเหลอื 4.4 คน และจากส�ามะโน

ประชากร พ.ศ. 2543 ขนาดครอบครัวไทยลดลงมาเหลือเพียง 3.9 คน และข้อมูลจากส�ามะโนประชากรครั้งล่าสุด  

พ.ศ. 2553 รายงานว่าขนาดครอบครัวไทยลดลงอีกเหลือเพียง 3.2 คน

นอกจากภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลงอย่างมากในภูมิภาคเอเชียได้ส่งผลกระทบเชิงรูปธรรมท�าให้ขนาดครอบครัว 

ลดลงชัดเจนในหลายสังคมแล้ว ยังมีอีกปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนามธรรม 

ของครอบครัวในหลายด้าน นั่นคือ การเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของประชากร ซึ่งอาจเป็นการย้ายถิ่นภายในประเทศ  

หรือการย้ายถิ่นข้ามชาติ ที่มีกระแสขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าท่ีเคยมีมาในอดีต และมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ทั้งในรูปแบบ และทิศทางของการย้าย รวมถึงสาเหตุการย้าย และผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบที่เกิดจากการย้าย
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5. การย้ายถิ่นและผลกระทบต่อครอบครัว
ปัจจัยที่เร่งให้กระแสการย้ายถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (transnational migration) ขยายตัว

เติบโตอย่างรวดเร็วมีหลายประการ เช่น กระบวนการท่ีรู้จักกันในนาม ‘โลกาภิวัตน์’2 ประชากรมีการศึกษามากข้ึน  

การเติบโตของการค้า และธุรกิจระหว่างประเทศ การขยายตัวของตลาดสินค้าท่ีต้องการแรงงานท้ังท่ีเป็นวิชาชีพ และ

แรงงานด้อยทักษะ นโยบายการรวมตัวของประเทศต่างๆ ในระดับภูมิภาค (regional integration) เพื่อสร้างความ

แขง็แกร่งทางเศรษฐกจิ เปิดให้มกีารย้ายถ่ินข้ามพรมแดนโดยลดเงือ่นไข และข้อจ�ากดัการเข้าเมอืงของประชากรต่างชาติ 

มีการปรับปรุง และสร้างความก้าวหน้าด้านการคมนาคมขนส่งท�าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ง่ายกว่าเดิม ปัจจุบัน 

ทุกประเทศท่ัวโลกต่างมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะใดฐานะหนึ่งกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ เช่น เป็นประเทศต้นทางในการ 

ส่งออกแรงงาน เป็นประเทศปลายทางที่รับเข้าแรงงาน หรือเป็นประเทศทางผ่านการย้ายถ่ิน (United Nations  

Population Fund, 2006) 

ข้อมูลจาก UN Population Division รายงานว่า ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเพิ่มจ�านวนจาก 79 ล้านคนใน พ.ศ. 2503 

เป็น 175 ล้านคนใน พ.ศ. 2543 และเพิ่มขึ้นเป็น 191 ล้านคนใน พ.ศ. 2548 (International Migration Report 2006 

อ้างใน พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 2553) นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ (2545) คาดประมาณว่าจากจ�านวนผู้ที่พ�านัก

อาศยัอยูน่อกประเทศทีไ่ม่ใช่บ้านเกดิของตวัเอง 175 ล้านคนนัน้ มจี�านวนประมาณ 50 ล้านคน เป็นผูย้้ายถิน่จากภมูภิาค

เอเชีย (ซึ่งตัวเลขนี้คาดว่าต�่ากว่าความเป็นจริงมากเพราะขาดการจดทะเบียนท่ีเป็นระบบในเกือบทุกประเทศ และยัง 

ไม่ได้รวมผู้ย้ายถิ่นชั่วคราว ผู้ย้ายถ่ินผิดกฎหมาย หรือย้ายโดยไม่ผ่านระบบทางการ) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีอยู่  

แสดงให้เห็นว่าบางประเทศในเอเชยีอาจนบัได้ว่าเป็นประเทศของการย้ายถ่ิน เช่น สงิคโปร์ ทีม่ปีระชากรประมาณร้อยละ 34 

เป็นผู้ที่เกิดในประเทศอื่น หรือประเทศบรูไนมีประชากรที่เกิดในประเทศอื่นมากถึงร้อยละ 32 ในกลุ่มประเทศ OECD  

มีชุมชนชาวเอเชียที่ใหญ่ที่สุดโดยมีประเทศต้นทางคือจีน ฟิลิปปินส์ อินเดีย เกาหลี ปากีสถาน และเวียดนาม ส�าหรับ

แรงงานสัญญาจ้างท�างานที่ย้ายถิ่นไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน และกระจุกตัว

เน่ืองจากมีเครือข่ายทางสังคมที่ชักจูงกันไป หรือมีการย้ายเพราะการชักจูงของบริษัทนายหน้าจัดหางานให้ไปท�างาน 

ในที่เดียวกัน ประเทศที่เน้นหนักการส่งออกแรงงานคือ ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ กัมพูชา ลาว จีน ศรีลังกา อินโดนีเซีย 

เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน เมียนมาร์ และเนปาล ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียที่รับแรงงานเข้า ได้แก่ เกาหลี ไต้หวัน 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และบรูไน ส่วนประเทศที่ทั้งส่งออก และรับแรงงานเข้าคือ ไทย และมาเลเซีย (Hugo, 2005) 

นอกจากประเด็นที่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับแล้ว การย้ายถิ่นข้ามชาติของประชากรหญิง

ก็เพิ่มสัดส่วนมากขึ้นเช่นกัน แม้ว่าชายจะยังคงครองสัดส่วนสูงสุดในการย้ายถ่ินข้ามชาติท่ัวโลกอยู่ท่ีร้อยละ 51 และมี 

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติหญิงร้อยละ 49 ใน พ.ศ. 2543 หรือหากดูจากจ�านวน จะเห็นได้ว่าผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติหญิงทั่วโลก 

เพิ่มจาก 35 ล้านคนใน พ.ศ. 2508 เป็น 95 ล้านคนใน พ.ศ. 2548 จากการคาดประมาณขององค์การสหประชาชาติ  

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2543 พบว่า มีผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติหญิงจากภูมิภาคเอเชียมากเป็นอันดับสองรองจากทวีปอเมริกาเหนือ 

(พัชราวลยั, 2553) ส�าหรบัในภมูภิาคเอเชยี กระแสการย้ายถิน่ข้ามชาตขิองหญงิทีเ่ด่นชัดมากคอื เส้นทาง South - North 

(คือย้ายจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกา คานาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) โดยมีจ�านวนผู้ย้ายถิ่นหญิงมากกว่าชาย 

2 โลกาภิวัตน์ (Globalization) คือ ผลจากการพัฒนาการติดต่อ สื่อสารการคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดนี้เริ่มมีมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2487 แต่เริ่มน�ามาใช้มากขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2524 มีวิธีการวัดความเป็นโลกาภิวัตน์จาก ความต้องการทรัพยากร และบริการการ
ย้ายถ่ินของแรงงานคน การหมนุเวยีน และการเปลีย่นแปลงการเงนิ และเงนิทนุ อ�านาจ (ความมัน่คง และการย้ายขัว้ทางการเมอืง) เทคโนโลยี 
และการใช้เทคโนโลยีท่ีเกิดใหม่ โลกาภิวัตน์จึงไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังมีมิติอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วยคือ สังคม 
การเมือง การติดต่อของผู้คน และการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร
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(Hugo, 1977 อ้างใน Hugo, 2005) ) และข้อมูลจากช่วง พ.ศ. 2542 - 2546 พบว่า ในหลายประเทศ  

การย้ายถิน่ข้ามชาติของหญิงมจี�านวนมากกว่าผูย้้ายถ่ินชาย เช่น ในฟิลปิปินส์ ศรลีงักา ไทย อนิโดนเีซยี บังคลาเทศ โดยที่

การย้ายถิ่นข้ามชาติของหญิงมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การรับจ้างท�างานแม่บ้านในประเทศเอเชียด้วยกัน หรือในกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลาง หรือเพื่อท�างานในธุรกิจบันเทิง หรือขายบริการทางเพศในประเทศปลายทางที่พัฒนาแล้ว หรือ

ย้ายถิน่เพือ่แต่งงานกบัชายต่างชาต ิซึง่พบมากในผูย้้ายถิน่หญงิจากไทย ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม อนิโดนเีซยี ทีเ่ดนิทางไปยงั

ประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย หรือไปในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน เช่น ในญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน (Hugo, 2005) 

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น การย้ายถิ่นไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ หรือการย้ายถิ่นข้ามชาติที่เกิดขึ้นภายใต้กระแส

โลกาภิวัตน์ และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในภูมิภาคเอเชีย นอกจากจะส่งผลดีอย่างมากต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับมหภาคคือประเทศ และช่วยลดระดับความยากจนในระดับจุลภาคคือครอบครัวด้วยเงินส่งกลับ  

(remittances) ของผู้ย้ายถิ่นในแต่ละปีที่มีจ�านวนมหาศาลแล้ว การย้ายถ่ินยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

วฒันธรรม และวถิกีารด�ารงชวีติของผู้คนในสงัคม รวมถงึสถาบนัครอบครวั การย้ายถิน่ท�าให้ครอบครวัต้องเปลีย่นแปลง 

และปรับตัวใหม่เมื่อสมาชิกบางคน หรือหลายคนต้องแยกย้ายไปอยู ่แดนไกล การเปลี่ยนแปลงท้ังเชิงรูปธรรม  

และนามธรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวมีหลายด้านรวมถึง รูปแบบครอบครัว (family types) ฐานะเชิงอ�านาจ และล�าดับ

ความส�าคญัของสมาชกิครอบครวั (authority and hierarchy) การปรบัเปลีย่นสถานภาพ และบทบาทรวมทัง้อตัลักษณ์

ของหญิงเมื่อเปลี่ยนฐานะจากผู้ที่เคยท�างานบ้าน ดูแลเด็ก และผู้สูงอายุในบ้าน กลายเป็นผู้ย้ายถิ่นที่ต้องหารายได้ 

เลี้ยงดูครอบครัวหรือเมื่อหัวหน้าครัวเรือนชายย้ายถ่ิน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก และการปรับตัวภายในครอบครัว 

(family relations) และแบบแผนการอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกครอบครัว (residential arrangement) 

รูปแบบครอบครวั ฐานะเชงิอ�านาจ และล�าดบัความส�าคญัของสมาชกิในครอบครวันบัว่าได้รบัผลกระทบค่อนข้าง

มากเมื่อสมาชิกครอบครัวบางคน หรือหลายคนย้ายถ่ินออกไปตั้งรกราก ไปอยู่อาศัย หรือไปท�างานยังที่ห่างไกล  

การศึกษาของ Hugo (2002) เก่ียวกับกระบวนการย้ายถ่ินข้ามชาติ และครอบครัวในบริบทของสังคมอินโดนีเซีย  

เห็นว่าการย้ายถิ่นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบทางกายภาพคือการเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวเท่านั้น 

แต่ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัว รวมท้ังการบริหารจัดการภายใน

ครอบครัว เช่น ในครวัเรอืนขยาย ความสมัพนัธ์ของสมาชกิเป็นแบบแนวดิง่ และมศีนูย์รวมอ�านาจอยูท่ีพ่่อแม่ซึง่มบีทบาท

เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้ตัดสินใจหลัก และมีอ�านาจในการควบคุมสมาชิกครอบครัวเกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าการท�างาน 

การรวบรวมรายได้ของทกุคนไว้ การศกึษา การเลอืกคู ่ฯลฯ แต่ผลจากการย้ายถ่ินข้ามชาต ิและการกลายเป็นครอบครวัเดีย่ว 

ท�าให้สมาชิกครอบครัวแยกจากกัน เกิดระบบการพึ่งพากันเฉพาะสมาชิกในครอบครัวขนาดเล็ก ศูนย์อ�านาจเปลี่ยนมือ

จากพ่อแม่มาอยู่ที่คู่สมรส และหญิงผู้เป็นภรรยาในครอบครัวเดี่ยวมีบทบาท และความรับผิดชอบมากขึ้น 

งานวจัิยของ Zainal Kling (Kling, 1995) เกีย่วกับครอบครัวในมาเลเซีย ได้ให้ความเห็นคล้ายคลงึกนัถึงผลกระทบ 

ทีค่รอบครวัได้รบัจากกระแสโลกาภวิตัน์ และการย้ายถ่ิน เพราะพบว่า แม้ว่ารปูแบบโครงสร้างของครอบครวัในมาเลเซยี

จะยังไม่เปลี่ยนไปมากนักคือ ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบครอบครัวขยาย และเครือญาติ แต่กระบวนการกลายเป็นเมือง  

การติดต่อกับโลกภายนอก (ต่างประเทศ) และการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของประชากร ได้ส่งผลให้บรรทัดฐาน ค่านิยม 

ของคนต่างรุน่ในครอบครัวเดียวกนัเริม่มคีวามแตกต่างกนัมากขึน้ อีกทัง้ความสมัพนัธ์ของสมาชิกแบบทีเ่คยมีในครอบครัว

ขยาย นับวันต้องเปิดทางให้กับการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ในแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีสามีและภรรยากลายเป็นหลัก 

ของครอบครัวแทนพ่อที่เคยเป็นศูนย์รวมอ�านาจในครัวเรือน 

ส�าหรับประเด็นที่เกี่ยวโยงระหว่างการย้ายถ่ินกับการเปลี่ยนแปลงฐานะเชิงอ�านาจของสมาชิกภายในครอบครัว 

กค็อืการปรบัเปลีย่นสถานภาพ และบทบาทรวมท้ังอตัลกัษณ์ ของผูห้ญงิอนัเนือ่งมาจากการย้ายถ่ินของหัวหน้าครวัเรือนชาย 
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หรือการย้ายถิน่ของตัวหญงิเอง จากการศกึษาของ Hugo ในสงัคมอนิโดนเีซยี (2002 อ้างใน Lam, Yeoh, & Law, 2002) 

พบว่า การย้ายถิน่ออกของชายไปท�างานทีอ่ืน่ กลายเป็นช่องทางให้หญงิทีถ่กูทิง้ให้อยูห่ลงั จ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นบทบาท

ของตน และรับผิดชอบภาระในบ้านเกือบทั้งหมดแทนชาย กลายเป็นเรี่ยวแรงส�าคัญ และมีอ�านาจตัดสินใจมากข้ึน 

ทั้งในครอบครัว และในชุมชน หรือในทางตรงข้าม การย้ายถิ่นออกของหญิงชาวอินโดนีเซียจากครอบครัวที่มีโครงสร้าง

ทางอ�านาจให้ชายเป็นใหญ่ (patriarchal household) ท�าให้หญิงสามารถเปลี่ยนฐานะจากผู้ที่เคยท�างานบ้าน ดูแลเด็ก 

และผู้สูงอายุในบ้าน มาเป็นผู้ย้ายถิ่นที่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในรูปของเงินส่งกลับ (remittance) ท่ีกลายเป็นปัจจัย

ช่วยเสริมสร้างอ�านาจหลายด้านด้วยกันให้แก่หญิงเหล่านี้ 

โดยเงนิส่งกลบัจากผูย้้ายถิน่ทีอ่ยูใ่นต่างแดนได้ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิทัง้การช่วยพฒันาประเทศโดยรวม 

และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อครอบครัวโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความยากจน หรือช่วยยกระดับความเป็นอยู ่

ของครอบครัวให้มั่งคั่งกว่าเดิม และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ทั้งนี้เพราะเงินส่งกลับซึ่งเป็นรายได้

จากการออกไปท�างานต่างประเทศของแรงงานย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชีย โดยรวมจะสูงกว่ารายได้ที่แรงงานได้รับจากการ

ท�างานในประเทศหลายเท่าตัว เช่น ในกรณีประเทศฟิลิปปินส์ เงินส่งกลับเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ใน พ.ศ. 2532 เป็น 8 พันล้านเหรียญสหรัฐใน พ.ศ. 2545 แรงงานหญิงชาวฟิลิปปินส์จ�านวน 6,500 คนที่ไปท�างานบ้าน 

ในสิงคโปร์ส่งเงินกลับบ้านประมาณ 106 ล้านเหรียญสหรัฐใน พ.ศ. 2538 ส่วนประเทศเวียดนาม ผู้ย้ายถิ่นทั้งที่ไปเป็น

แรงงานในเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และไต้หวัน หรือจากหญิงที่แต่งงานกับชายต่างชาติ มีบทบาทอย่างมากในการส่งเงิน 

กลับประเทศเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ใน พ.ศ. 2551 เงินส่งกลับที่ผ่านระบบทางการมีมากถึง 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากเงินส่งกลับใน พ.ศ. 2545 (Hugo, 2005) 

ในหลายกรณี เงินส่งกลับบ้านได้ช่วยเสริมสถานภาพทางสังคมของหญิงท่ีย้ายถ่ินไปเป็นแรงงาน หรือท่ีแต่งงาน

กับชายต่างชาติให้ดีขึ้นกว่าเดิมในสายตาและความรู้สึกของคนทั้งในครอบครัว และชุมชนในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาท 

ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงินส่งกลับบ้านในเวียดนาม โดยศึกษาครอบครัวจ�านวน 250 ครอบครัว

ในเขตชนบทภาคใต้ของเวียดนามที่มีลูกสาวหนึ่งคนหรือหลายคนย้ายถิ่นเพื่อแต่งงานกับชายต่างชาติ พบว่า ผู้หญิง 

ที่แต่งงานข้ามชาติ มีส่วนอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวในบ้านเกิด โดยส่วนใหญ่หลังจาก

เดินทางไปถึงประเทศปลายทาง จะส่งเงินกลับทันทีด้วยจ�านวนไม่น้อย ซึ่งเงินนี้อาจได้จากสามี หรือเป็นเงินที่ได้จาก 

ข้อตกลงก่อนแต่งงาน การส่งเงินกลบัมจุีดประสงค์หลายประการ เช่นการตอบแทนบญุคณุพ่อแม่ เพือ่ช่วยเหลอืครอบครัว 

รวมทัง้เป็นหลกัประกนัให้กบัชวีติตนเองหากเกดิการหย่าร้าง และต้องเดนิทางกลบับ้านเกดิ และยิง่หากหลงัการแต่งงาน 

หญิงนั้นสามารถออกท�างานหารายได้นอกบ้านด้วยตัวเอง ก็มักจะมีเงินส่งกลับมากขึ้นกว่าเดิม 

อย่างไรกต็ามผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นก็ได้พบว่า เมือ่หญงิแต่งงานไปอยูใ่นประเทศปลายทาง และมอีายมุากข้ึน 

การส่งเงินกลับบ้านก็จะลดน้อยลงเพราะมีภาระรับผิดชอบในครอบครัวของตนในประเทศปลายทางมากข้ึนกว่าในช่วง

แรกๆ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ย้ายถิ่นหญิงได้ส่งเงินกลับมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ท�าให้สถานภาพของหญิงที่เคยถูกมอง

ให้เป็นเพียงลูกสาว - เมีย - สะใภ้ - เจ้าสาวต่างชาติ - คนท�างานบ้าน หรือผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุในบ้านของครอบครัวสามี  

ก็จะถูกปรับเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น และมีสถานภาพที่คนในครอบครัวทั้งที่อยู ่ในประเทศต้นทาง และปลายทาง 

เห็นความส�าคัญมากขึ้นกว่าเดิมเพราะอยู่ในฐานะของผู้ผลิต - คนท�างาน - และผู้มีรายได้ท่ีสามารถเลี้ยงดูครอบครัว  

(Bélanger et al., 2011) 

ผลกระทบท่ีเป็นนามธรรมจากการย้ายถิ่นอีกประการหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว 

ข้ามชาติ (transnational family) ทั้งน้ีเพราะในครอบครัวประเภทนี้ สมาชิกต้องแยกกันอยู่คนละประเทศ หรือ

กระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศ (geographic dispersed family) เนื่องจากการย้ายถิ่นไปท�างาน หรือการแต่งงาน 

หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ท�าให้สมาชิกต้องกลายเป็นคนของสองครอบครัว อยู่ในสองวัฒนธรรม และสองระบบเศรษฐกิจ 
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ในเวลาเดียวกัน (United Nations Population Fund, 2006) จริงๆ แล้ว ครอบครัวข้ามชาติลักษณะนี้ไม่อาจนับว่า

เป็นปรากฏการณ์ใหม่เสียทีเดียว เพราะในอดีต ก็มีการย้ายถิ่นของชาวจีนจ�านวนมากที่เดินทางไปท�างานทั่วทุกมุมโลก

เพือ่เป็นแรงงานในเหมอืงแร่ ขดุทอง วางรางรถไฟ สร้างถนน เป็นแรงงานรบัจ้างภาคเกษตร หรอืแรงงานท่ัวไป ซ่ึงผูย้้ายถิน่ 

มักจะต้องทิ้งลูกเมียไว้ที่ประเทศจีน และมาสร้างครอบครัวใหม่ในประเทศปลายทาง (Elsiwe Ho, 2002 อ้างใน Yeoh, 

Graham, & Boyle, 2002) แต่ที่ต่างกันกับในอดีตก็คือ จากหลักฐานงานวิจัยจ�านวนไม่น้อยท�าให้เห็นว่า ครอบครัว 

ข้ามชาติ ในสังคมปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ในหลากหลายรูปแบบกว่า3 เช่น seasonal orphans, solo parents,  

flexible citizen, shadow households, astronaut husband, parachute kids (Cruz 1987; Ong 1999 อ้างใน 

Lam et al., 2002; Tyner, 2002) รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนท้ังโครงสร้าง และเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับบทบาทหน้าที่ 

เป็นหัวหน้าครัวเรือนแทนสามี และ/หรือภรรยาที่กลายเป็นผู้ย้ายถิ่น ในหลายกรณีอาจเป็นพ่อแม่สูงวัย หรือญาติผู้ใหญ่

หญิง หรือลูกที่อยู่ในวัยเยาวชนท�าหน้าที่รับภาระดูแลคนในบ้านแทน หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือพ่อแม่ที่เป็นผู้ย้ายถิ่น 

อาจทิ้งลูกไว้ที่ประเทศปลายทาง และใช้วิธีเดินทางกลับไปมากับประเทศต้นทางท่ียังอาจมีพ่อแม่สูงวัย และเครือญาติ 

หรือธุรกิจเหลืออยู่ 

กรณีตัวอย่างของครอบครัวลักษณะดังกล่าวนี้พบเห็นได้ค่อนข้างมากในกลุ่มผู้ย้ายถ่ินจากกลุ่มประเทศเอเชีย 

ตะวันออก (เกาหลี ญ่ีปุ่น ไต้หวัน) รู้จักกันในช่ือ East Asian Astronuat ท่ียังคงต้องเดินทางกลับมาดูแลพ่อแม่  

และธุรกจิในบ้านเกดิ แต่มคีรอบครวัลกูเมยีใช้ชวีติเป็นหลกัแหล่งในประเทศปลายทาง หรอืในกรณีของประเทศฟิลปิปินส์

ซึ่งเป็นประเทศส่งแรงงานออกไปอยู่ และท�างานในต่างประเทศจ�านวนมากกว่า 8 ล้านคน ท�าให้การด�าเนินชีวิตของคน

ฟิลิปปินส์ภายใต้ความเป็น “ครอบครัวข้ามชาติ” ก�าลังกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้ว (United Nations  

Population Fund, 2006) นอกจากนี้ ในสังคมเหล่านี้ก็ได้เกิดมีครอบครัวท่ีกลายเป็นเครือข่ายทางสังคม (family 

 - derived social network) ทีท่�าหน้าทีค่อยให้ข้อมลูกบัเครอืญาตเิกีย่วกบัช่องทางการเดนิทางเข้าสูป่ระเทศปลายทาง 

โอกาสในการท�างาน และการได้งานท�า รวมทั้งช่วยเรื่องการปรับตัวในสังคมปลายทาง (Tyner, 2002) 

สิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับครอบครัวข้ามชาติในสังคมปัจจุบัน คือ การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ทางไกล ระหว่าง

สมาชิกครอบครัวที่ต้องแยกกันอาศัยอยู่ในสองสังคมท้ังต้นทาง และปลายทางที่มีความแตกต่างกันหลายด้าน ไม่ว่าจะ

เป็นนโยบายระหว่างประเทศ เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Elsiwe Ho 2002 อ้างใน Yeoh, et al., 

2002) การศึกษาของ Lam, Yeoh and Law (2002) เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นชาวจีน - มาเลย์ ที่อาศัย และท�างานในสิงคโปร์ 

พบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ใน ”ครอบครัวข้ามชาติ” เห็นพ้องกันว่า ยิ่งอยู่ห่างไกลกันยิ่งต้องเพิ่มความใส่ใจต่อกันมากขึ้น  

ด้วยความคิดนี้ท�าให้ทั้งผู้ย้ายถิ่น และสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวในประเทศต้นทาง ต้องปรับตัว และหาวิธีการต่างๆ  

ที่จะช่วยด�ารงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันเอาไว้ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “transnationalism”4 ที่อาจพบได้

ในหลายรูปแบบ เช่น transnational marriage คือ การที่สามี และภรรยาไม่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ในประเทศเดียวกัน (ในการ

ศึกษานี้มีร้อยละ 19) transnational parenting คือ พ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นส่ง/ฝากลูกให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ 

ช่วยเล้ียงดอูยูใ่นประเทศปลายทาง (ในการศกึษานีม้ร้ีอยละ 32) และ transnational caring of elderly/ sick parents 

3 เนื่องจากค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย ผู้เขียนจึงขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตามบทความที่อ้างอิง
4 เนื่องจากค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องน้ียังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย ผู้เขียนจึงขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตามบทความที่อ้างอิง 
Yoeh (2009) ได้ให้ค�าอธบิายเก่ียวกบั Transnationalism ว่าคอืกระบวนการ และยทุธวธีิของครอบครัวทีเ่กีย่วข้องกบัการย้ายถิน่ข้ามชาติ 
ทีส่ามารถดงึออกมาให้เหน็ได้ชดัตามแต่ละช่วงเวลา เช่นจากจดุเริม่ของกระบวนการสร้างครอบครัวผ่านการแต่งงานข้ามชาต ิหรอืจากช่วง
เวลาที่สมาชิกครอบครัวย้ายออก หรือย้ายกลับ หรือจากการท่ีผู้ย้ายถิ่นไปตั้งรกรากในต่างแดนแต่มีกลยุทธต่างๆ มาปฏิบัติในการติดต่อ 
สื่อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวในประเทศต้นทางไว้ได้ 
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โดยมีผู้ตอบที่ย้ายถิ่นร้อยละ 92 มีพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศต้นทาง แม้ว่าพ่อแม่เข้าใจ และยอมรับการตัดสินใจ 

ย้ายถิ่นของตน แต่ก็ต้องมีภาระในการเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียน และให้การดูแลพ่อแม่ วิธีปฏิบัติการทั้งหมดนี้ นักวิจัย

ของโครงการถือว่าเป็นหนทางปรับตัวที่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติสามารถก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้านพรมแดนทางภูมิศาสตร์ในการ

แสดงความผูกพันต่อกันระหว่างสมาชิกครอบครัวคือ ความห่วงใยที่มีต่อลูก และความกตัญญูที่มีต่อพ่อแม่โดยไม่จ�าเป็น

ต้องอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน 

ในประเด็นที่เกี่ยวโยงกันนี้คือ การอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกครอบครัว (co - residence) และการดูแลพ่อแม่

สูงวัย อาจมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ยังเชื่อว่าในสังคมเอเชียปัจจุบัน ครอบครัวยังคงเป็นสถาบันทางสังคมที่ท�าหน้าที่ในการ

ดูแล ปกป้องคุ้มครอง และให้ความเคารพ และกตัญญูต่อพ่อแม่สูงวัยเช่นท่ีผ่านมาในอดีต อย่างไรก็ตาม เมื่อเกือบ 

ทุกสังคมในภูมิภาคนี้ต่างได้ผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (การลดการตาย และการเกิด) ถึงระดับค่อนข้าง

เสถียร กอปรกับสังคมมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และมีการย้ายถิ่นออกของสมาชิกในครัวเรือน ท�าให้

ลกูหลาน หรอืสะใภ้ซึง่เคยท�าหน้าทีร่บัผดิชอบในการดแูลผูส้งูวยัในบ้านไม่สามารถ หรอืคดิว่าไม่ได้เป็นหน้าทีข่องตนเอง

อกีต่อไป ท�าให้พ่อแม่สงูวยัจ�านวนไม่น้อยในหลายประเทศต้องถูกทอดท้ิงให้อยูต่ามล�าพงั รฐับาลหลายประเทศเช่น เกาหลี 

สิงคโปร์ พยายามออกมาตรการจูงใจหลากหลายเพื่อให้พ่อแม่ผู้สูงวัยได้อยู่อาศัยร่วมในบ้านเดียวกันกับลูกหลาน 

การศกึษาโดย Arifin Evi Nurvidya (Nurvidya, 2006) พบว่า ครอบครวัในชวาตะวนัออก อนิโดนเีซยีเปลีย่นแปลง

ไปค่อนข้างมากในแง่การดูแลพ่อแม่สูงวัยอันเป็นผลจากภาวะเจริญพันธุ์ลดลง สมาชิกหญิงในครอบครัวท่ีเคยท�าหน้าที่

ดูแลบ้าน มุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อหารายได้ ท�าให้มีการย้ายถิ่นออกค่อนข้างสูงทั้งภายในประเทศ และออกไป 

นอกประเทศ ท�าให้โอกาสที่พ่อแม่สูงวัยจะได้รับการดูแล หรืออยู่ร่วมกับบุตรมีน้อยลง อย่างไรก็ตาม พบว่า ในเขต 

เมืองใหญ่ พ่อแม่และลูกยังคงอยู่อาศัยร่วมกันในสัดส่วนสูงเนื่องจากราคาที่ดินและบ้านในเขตเมืองเป็นอุปสรรคต่อการ 

แยกกันอยู่ ในทางตรงข้าม ในเขตชนบทพบว่า มีผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล�าพังจ�านวนค่อนข้างมากเนื่องจากการย้ายถ่ิน 

ของลกูหลาน ประเทศไทยกไ็ด้เริม่เหน็ภาพผูส้งูอายอุาศยัอยูใ่นบ้านตามล�าพงัโดยเฉพาะในเขตชนบทเนือ่งจากลกูหลาน

ย้ายถิ่นไปท�างานที่อื่น เช่น การส�ารวจในปี 2529 ผู้สูงอายุร้อยละ 77 อาศัยกับลูกหลาน ขณะที่การส�ารวจในปี 2551  

ผู้สูงอายุน้อยกว่าร้อยละ 60 อาศัยกับลูกหลาน (นภาพร, 2551 อ้างใน กุศล, 2553) 

6. การแต่งงานและครอบครัวข้ามชาติภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน: 

การศึกษาวิจัยในมิติใหม่
การทบทวนวรรณกรรม และงานวจัิยเกีย่วกบัการแต่งงาน และครอบครวัในภมูภิาคเอเชยี (โดยเน้นประเทศสมาชกิ

ประชาคมอาเซยีนตามข้อมลูทีม่)ี ท�าให้เหน็ค่อนข้างชัดเจนว่า สถาบนัพืน้ฐานทางสงัคมทัง้สองนีต่้างได้มพีฒันาการ และ

การเปล่ียนแปลงมาเป็นล�าดับอันเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น การลดลงอย่างรวดเร็วของท้ังภาวะการตาย และภาวะ

เจริญพันธุ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากระบบเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรม และ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความเป็นเมือง และความทันสมัยมากขึ้น และการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของประชากร  

ท�าให้วิถีการด�ารงชีวิต และทัศนคติของผู้คนปรับเปล่ียนไปมากหรือน้อยต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่ไม่อาจปฏิเสธได้

ว่าการเปลี่ยนแปลงของทุกประเทศทั่วทั้งภูมิภาคนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่อง 

การแต่งงาน ทีพ่บว่า หนุม่สาวแต่งงานด้วยอายทุีส่งูขึน้โดยชะลอการแต่งงาน มผีูค้รองโสดถาวรในสดัส่วนสงูขึน้ มจี�านวน

ผูท้ีเ่ลิกราด้วยการหย่าร้างสงู หนุม่สาวจ�านวนมากเลอืกการอยูก่นิกนัก่อนแต่งโดยไม่พะวงถงึการแต่งงานสร้างครอบครวั

ตามความหมายที่ยึดถือกันมาแต่ดั้งเดิม ในส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวในภูมิภาคเอเชีย 
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แม้จะพบว่า โครงสร้าง และประเภทของครัวเรือนในหลายสังคมมิได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะท่ีเป็นสากล 

ตามความเห็นของ William J. Goode (Goode, 1963) คือ จากครอบครัวขยายไปสู่ครอบครัวเดี่ยวเนื่องจากมีวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติเกี่ยวกับการต้ังครัวเรือน ที่ฝังรากลึกเป็นตัวก�าหนด แต่การที่ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง 

อย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาค ก็ได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อขนาดของครอบครัวที่เล็กลงอย่างมาก นอกจากนี้ นโยบาย

การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคโดยการรวมตัวกันของ 10 ประเทศเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่มีจุดต้ังต้นเมื่อเกือบ 50 ปีก่อนได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ผู้คนจ�านวนมหาศาล 

ในประชาคมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหลายด้าน และได้ท�าให้กระแสการย้ายถิ่นข้ามเขตแดนของประชากร

เตบิโต และขยายตวัอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าเป็นการย้ายถิน่ภายในภมูภิาคเดยีวกนั หรอืการย้ายถิน่ไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ ทัว่โลก 

ซึ่งก็ได้ส่งผลอีกต่อหนึ่งให้เกิดปรากฏการณ์กระบวนการข้ามชาติ (transnationalism) ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองสถาบัน 

ทางสงัคมนีค้อื ‘การแต่งงานข้ามชาติ’ ระหว่างคนต่างเช้ือชาต ิและ ‘ครอบครวัข้ามชาต’ิ ท่ีสมาชิกครอบครวัต้องแยกย้าย 

จากกันเพราะการย้ายถิ่น 

ซึง่ปรากฏการณ์ใหม่นี ้นบัว่าเป็นกระบวนการทีม่พีฒันาการน่าสนใจอย่างยิง่ และมนียัยะส�าคญัทัง้ในเชงิวชิาการ 

และเชิงนโยบาย และในอีกเพียงไม่ถึง 3 ปีข้างหน้าการเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) ก็คาดว่าน่าจะเป็นปัจจยัเร่งทีอ่�านวยให้สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมโดยรวมในภมูภิาคนี้  

ซึ่งรวมถึงสถาบันการแต่งงานและครอบครัว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ความเป็น “หนึ่งเดียว”  

มากขึ้น ปรากฏการณ์ใหม่ทางประชากร และทางสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้

จึงนับว่าเป็นช่องทางที่สร้างโอกาสในการเปิดเส้นทางใหม่ด้านการวิจัย และนับว่าเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับนักวิจัยไทย 

ในการริเร่ิมศึกษาวจัิยเชงิลกึในประเด็นทีเ่กีย่วข้องกบัสองสถาบันนี ้ด้วยการใช้มมุมองใหม่ๆ ในการวเิคราะห์ เพือ่ให้เข้าใจ

ปรากฏการณ์ใหม่ทีเ่กดิขึน้จนสามารถสร้างฐานข้อมลู และองค์ความรูใ้นประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสองสถาบนันี ้และ

ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นส�ามะโนประชากร ทะเบียนราษฎร หรือการ

ส�ารวจโครงการต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสถาบันการแต่งงาน และ

ครอบครัวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยยะส�าคัญทาง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน

ส�าหรบัข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะในการศกึษาวจิยัโดยอาศยัมมุมองใหม่เพือ่สร้างความเข้าใจกบั ‘การแต่งงาน 

และครอบครัวข้ามชาติ’ ที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย และในประชาคมอาเซียน ที่น�ามาเสนอในส่วนนี้  

ได้มาจากการทบทวนผลงานวิจัยขั้นก้าวหน้า (advanced stage) ที่ด�าเนินการในต่างประเทศ และประเด็นส�าคัญๆ  

ทีร่วบรวมได้จากการเข้าร่วมประชุมหลายครัง้ ท�าให้ได้เหน็พฒันาการด้านวชิาการในการศกึษาวจิยัเรือ่งนีท้ีน่บัว่ามีความ

ก้าวหน้าค่อนข้างมากกว่าที่เป็นอยู่ในประเทศไทย สามบทความวิจัยท่ีหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาครั้งนี้ มีความโดดเด่น 

ในด้านกรอบแนวคิด วธิกีารวเิคราะห์ข้อมลู และการใช้มมุมองใหม่เข้าช่วยเพือ่ให้เกดิความเข้าใจเชงิลกึในประเดน็ทีศึ่กษา

จนสามารถติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ และหวังว่าประเด็นส�าคัญเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวิชาการ และช่วยสร้างมุมมองใหม่แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยได้น�าไปพัฒนาต่อยอดในการท�างานวิจัยเก่ียวกับการ

แต่งงาน และครอบครวัภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกจิ และสงัคมท่ีประเทศไทยร่วมอยูเ่ป็นส่วนหนึง่ของประชาคมอาเซยีน 
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บทความเรื่อง Marriage Migration and Social Change in Asia: Side - door Migration and  

Transnationalism from Below โดย Daniele Belanger และ Hong - zen Wang5 (2011) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 

การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงชาวเวียดนามกับชายชาวไต้หวัน โดยใช้มุมมองที่ต่างจากการวิจัยในเรื่องนี้ที่ผ่านๆ มา 

ที่มักเน้นการบรรยายถึงสาเหตุ แรงจูงใจ กระบวนการของการแต่งงานข้ามชาติ ในขณะที่ Belanger และ Wang ได้ใช้

กรอบแนวคดิเร่ืองกระบวนการข้ามชาติ (transnationalism) และบทบาทเพศ (gender roles) เป็นหลกัในการวเิคราะห์

ข้อมลูเชงิคณุภาพทีเ่กบ็รวบรวมจากงานภาคสนาม ในประเดน็ต่างๆ ทีเ่ชือ่มโยงกบัการแต่งงานข้ามชาต ิและได้วิเคราะห์ 

ให้เห็นว่ากระบวนการข้ามชาติและบทบาทเพศ สามารถท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมได้อย่างไรท้ังในประเทศ

ต้นทางที่ส่งออกเจ้าสาวคือ เวียดนาม และในประเทศปลายทางที่รับเข้าหญิงต่างชาติคือ ไต้หวัน

กรอบแนวคิดเรื่อง ‘กระบวนการข้ามชาติ’ ที่ Belanger และ Wang น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ หมายถึง 

เขตแดนทางสังคม (social border) ที่ใช้แทนกรอบแนวคิดเรื่อง “nationalism” ที่หมายถึงเขตแดนการปกครอง  

และการเมือง ด้วยเหตุผลท่ีว่ากรอบแนวคิด “nationalism” ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักกับประเด็นเร่ืองชนชั้น  

เพศภาวะ ความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ หรือศาสนา ในขณะที่กรอบแนวคิดเรื่อง ‘กระบวนการข้ามชาติ’ ช่วยให้เกิดความ

เข้าใจถึงกระบวนการที่ได้ค�านึงประเด็นต่างๆ พร้อมกันไป ไม่ว่าจะเป็น สาเหตุ และผลท่ีเกิดจากการย้ายถ่ินข้ามชาต ิ

อันเน่ืองมาจากการแต่งงาน กระบวนการตัดสินใจของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังในระดับตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

กล่าวคือผู้วิจัยได้ใช้ ‘transnationalism’ เป็นแนวทางวิเคราะห์ให้เห็นว่า ‘การแต่งงาน’ ในรูปแบบใหม่นี้สามารถ 

ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกเชือ่มโยงครอบครวั ชมุชน และประเทศทัง้สองปลายทางเข้าด้วยกนัได้โดยผ่านการมกีจิกรรมข้ามชาติ 

(transnational activities) ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ (การส่งเงนิกลบั การลงทนุท�าธรุกจิขนาดย่อมในประเทศต้นทาง) 

ด้านสังคม (การช่วยเหลือครอบครัว การติดต่อส่ือสาร หรือการฝากลูกเล็กให้พ่อแม่ในประเทศต้นทางช่วยเลี้ยงด ู

และเรียนหนังสือ ขณะที่คู่สมรสต้องการใช้เวลาต้ังตัว) ด้านวฒันธรรมและประเพณปีฏบัิตท่ีิครอบครวัท้ังสองฝ่ายอาจต้อง

เรยีนรูจ้ากกนัเพือ่ให้เกดิความราบรืน่ในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างไว้หลายกรณี 

เพื่อแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ของคู่สมรส) ทั้งใน

ชุมชนต้นทางและปลายทางได้ และในหลายกรณี พบว่า กิจกรรมข้ามชาติได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

(win - win situation) และในการวิจัยนี้ได้พบว่า การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งสองมักเป็นผลมาจาก

การริเริ่มของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่เรียกว่า ‘transnationalism from below’ ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มาจากชนชั้นล่างทางสังคม

ที่มักถูกภาครัฐประเทศปลายทางมองว่าเป็นปัญหาของสังคม กิจกรรมข้ามชาติท้ังหมดนี้ได้ด�าเนินการไปอย่างเงียบๆ  

และเป็นไปอย่างกลมกลืนกับสังคมรอบข้าง จนท�าให้ไม่เกิดแรงต่อต้านจากคนท่ัวไปในสังคมปลายทางท่ีมักมีทัศนคติ 

หมิน่แคลนผูย้้ายถิน่โดยเฉพาะผูท้ีม่าจากสงัคมทีม่สีถานด้อยกว่าว่าเป็น ‘คนนอก’ ในขณะที ่‘เจ้าสาวจากต่างชาต’ิ ค่อยๆ 

ได้รับการยอมรับจากครอบครัวฝ่ายชาย และจากชุมชนที่คู่แต่งงานข้ามชาติอาศัยอยู่ 

5 รายงานน�าเสนอในการประชุมนานาชาติ IUSSP Conference on Global Perspectives on Marriage and International 
Migration จัดโดย IUSSP Panel on the Process and Dynamics of Cross-Border Marriage, statistics Korea and Korean  
Institute for Health and Social Affairs (KIHASA), Seoul, Korea October 2011 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ภัสสร ลิมานนท์  
เป็นผู้วิพากษ์รายงาน ต่อมาได้แก้ไขน�ามาตีพิมพ์ในบทความชื่อ Transnationalism from Below: Evidence from Vietnam-Taiwan 
Cross-border marriage 2012 in Doo-Sub Kim (ed.) Cross-Border Marriage: Global Trends and Diversity. Seoul:  
KIHASA. 
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นอกจากนี้ Danièle Bélanger และ Hong - zen Wang (Bélanger & Wang, 2012) ยังได้น�าประเด็นบทบาท

เพศเข้าร่วมวิเคราะห์กับเร่ืองการแต่งงานข้ามชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เจ้าสาวจากเวียดนามท่ีมักได้รับการปฏิบัต ิ

ทีไ่ม่ค่อยดนีกัจากครอบครวัของสาม ีและจากผูค้นรอบข้างในชมุชนเพราะถอืว่ามสีถานภาพด้อยกว่าในหลายด้าน สามารถ

แสดงบทบาททีช่่วยให้เธอยกระดับสถานภาพทางเศรษฐกจิและทางสงัคมจนได้รบัการยอมรบัจากทกุฝ่าย หญงิเวยีดนาม

ทีแ่ต่งงานกบัชายชาวไต้หวนั เมือ่แรกเข้ามาอยูใ่นครอบครวัสาม ีภาพทีป่รากฏโดยทัว่ไปกค็อืการมสีถานะเป็นเพยีง ภรรยา 

ลูกสะใภ้ แม่ของลูกๆ หรือคนท�างานบ้านที่มีหน้าท่ีดูแลสวัสดิภาพของทุกคนในครอบครัว แต่จากหลายกรณีที่ผู้วิจัย 

ได้หยบิยกมาเป็นตัวอย่างแสดงให้เหน็ว่าหญงิทีเ่ดนิทางมาจากต่างแดนด้วยเหตจุากการแต่งงานนัน้ ได้มวีธิกีารชาญฉลาด

หลากหลายทีด่�าเนนิการไปอย่างช้าๆ ในการปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อดในสงัคมไต้หวนัทีย่กย่องชายเป็นใหญ่ จนได้รบัการ

ยอมรับจากแม่สามีที่ยอมผ่อนคลายความเข้มงวดในประเพณีปฏิบัติ และปรับเปลี่ยนมุมมองท่ีมีต่อลูกสะใภ้ซึ่งเป็น 

ชาวต่างชาติไปในทางบวกมากขึ้นกว่าเดิม 

ในขณะเดียวกัน ตัวหญิงเองก็มีวิธีการแนบเนียนที่สามารถท�าให้วิถีทางวัฒนธรรมเวียดนามหลายเรื่องแทรกซึม

เข้าสู่สังคมไต้หวันได้ ผ่านเครือข่ายทางสังคมที่หญิงเวียดนามในฐานะเจ้าสาวต่างชาติร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นในสังคม 

ปลายทาง ในหลายกรณี ‘เจ้าสาวจากต่างชาติ’ ก็ได้ท�าให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเธอได้ด�าเนินการ 

แม้จะไม่ได้อยู่ในระดับใหญ่โต ก็สามารถมีส่วนช่วยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายได้อย่างมาก ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ  

เจ้าสาวต่างชาติที่เคยถูกมองว่าอยู่ในฐานะด้อยได้เริ่มมีบทบาทอย่างส�าคัญ และมีอ�านาจในตัวเองมากขึ้นตามล�าดับ  

รวมทั้งได้รับการยอมรับมากขึ้นในครอบครัวของสามี ส่วนในประเทศต้นทางคือ เวียดนามซึ่งสังคมในอดีตเคยมีทัศนคติ

เชิงลบกับหญิงที่แต่งงานกับคนต่างชาติ แต่จากการที่ได้ประจักษ์ว่าหญิงที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศเพราะแต่งงาน 

กบัชาวต่างชาตไิด้มส่ีวนช่วยอย่างมากในการยกระดบัคณุภาพชวีติของครอบครวัตนเองโดยการส่งเงนิกลบับ้าน หรือการ

มาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พร้อมกับมีเงินทอง ของฝากครอบครัวและเพื่อนบ้านในฐานะผู้ที่อยู่ดีกินดีมากกว่าเดิม เหล่านี้ท�าให้

สถานภาพของหญิงย้ายถิ่นเหล่านี้ดีขึ้นมาก และได้รับการยอมรับนับถือจากทุกฝ่าย รวมทั้งอาจเป็นแรงกระตุ้นให้มีการ

แต่งงานข้ามชาติมากขึ้นอีกด้วย

ส�าหรับประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวในภูมิภาคเอเชีย มี 2 บทความท่ีมีข้อเสนอน่าสนใจมากในการ 

ใช้มุมมองใหม่ส�าหรับการวิเคราะห์วิจัยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

ในครอบครัวอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ และการย้ายถ่ินข้ามชาติ บทความแรกคือ “Sustaining families  

transnationally: Chinese - Malaysians in Singapore” โดย Lam, Yeoh and Law (2002) และบทความเรื่อง 

“Making sense of ‘Asia’ families in the age of migration: Commentary” โดย Yeoh (2009) 

ในบทความแรก Lam, Yeoh and Law (2002) เป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นชาวจีน - มาเลย์ ที่ท�างาน และ

ตัง้รกรากในสงิคโปร์ โดยเน้นประเด็นเกีย่วกบัวธิกีารต่างๆ ทีผู้่ย้ายถิน่ข้ามชาตสิร้างขึน้เพือ่ด�ารงรกัษาความเป็นครอบครวั 

และความสมัพนัธ์ของสมาชกิในครอบครวัให้ยงัคงเป็นหนึง่เดยีวแม้ว่าจะต้องอยูแ่ยกจากกนัคนละประเทศ โดยได้หยบิยก

หลายกรณีศึกษาจากกลุ่มผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้มาให้เห็นเป็นตัวอย่าง และในหลายกรณีพบว่า การสนับสนุนของครอบครัว 

กม็อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบคุคลทีจ่ะย้าย หรอืไม่ย้าย และในกระบวนการตดัสนิใจย้ายถิน่ สมาชกิในครอบครวักจ็ะ

ร่วมกันพัฒนากลวิธีต่างๆ กันขึ้นมา เช่น การเลือกสถานที่ในประเทศปลายทาง เวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ครอบครัวควรจะ

กลบัมาพร้อมหน้ากนั การวางแผนเยีย่มครอบครัว ฯลฯ เพ่ือให้ครอบครวัได้รับผลประโยชน์สงูสดุ และให้ได้รับผลกระทบ 

น้อยที่สุดจากการย้ายถิ่น อีกทั้งความสัมพันธ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวอาจต้องมีการปรับเปลี่ยน

ไปตามสถานการณ์ เช่น หากภรรยาต้องย้ายถิ่นเพื่อไปท�างาน สามีอาจต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกแทน หรือหากต้องย้ายถิ่น

ทั้งคู่ก็อาจต้องให้ญาติช่วยดูแลลูก 
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สถานการณ์ทีเ่กดิข้ึนในครอบครวัรปูแบบใหม่นี ้อาจท�าให้เกดิสภาวะยากล�าบาก แต่หากมคีวามปรารถนาทีจ่ะให้

ครอบครัวยังคงด�ารงอยู่ได้ภายใต้เงื่อนไข และสภาวะแวดล้อมใหม่ ครอบครัวก็อาจต้องมีการ ‘คิดใหม่ ท�าใหม่’ เพื่อให้

ทุกคนผ่านความยากล�าบากนีไ้ปถงึเป้าหมายทีว่างไว้ร่วมกนั ทัง้นีเ้พราะส�าหรบัหลายคนแล้ว การย้ายถิน่คอืกระบวนการ

ท่ีผ่านการคิดค�านวณมาแล้วอย่างดีว่าเป็นสิ่งที่จะท�าให้ครอบครัวดีขึ้น จากการศึกษาเกี่ยวกับความซับซ้อนที่เกิดขึ้น 

ในครอบครัว ข้ามชาติ นี้ ผู้วิจัยคือ Lam, Yeoh and Law ได้เสนอว่านักวิจัยควรต้องให้ความสนใจในการศึกษา 

เกีย่วกบัพฤตกิรรม และวิธกีารทีเ่ชือ่มโยงความสัมพนัธ์สมาชกิครอบครวัทัง้หมดไว้ด้วยกนั จงึจะช่วยให้เข้าใจความเป็นไป 

ภายในครอบครัวข้ามชาติภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์มากยิ่งขึ้น

ในบทความที่ 2 คือ “Making sense of ‘Asia’ families in the age of migration: Commentary” (Yeoh, 

2009) นับว่าเป็นบทความที่ช่วยให้ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ‘ข้ามชาติ’ ในสังคมยุค 

โลกาภิวัตน์6 โดยผู้เขียนได้กล่าวถึงผลกระทบ และความซับซ้อนที่เกิดขึ้นจากกระแสการย้ายถิ่นขนาดใหญ่ทั้งภายใน  

และภายนอกภูมิภาคเอเชียที่ได้กลายเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้านในเอเชีย  

ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวจนท�าให้เกิดครอบครัว และความสัมพันธ์ของสมาชิกในรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้เขียน

บทความนี้เสนอว่า นักวิจัยท่ีท�างานในประเด็นเก่ียวกับการแต่งงาน และครอบครัวอาจต้องท�าความคุ้นชินกับค�าศัพท์ 

ใช้เรียก (terminology) ครอบครัวยุคใหม่ให้มากขึ้นกว่าที่เคยพบเห็นจากงานวิจัยในอดีต (เช่น nuclear, extended, 

joint, stem, stem - joint, neolocal, matrilocal, patrilocal, uxirolocal) เพือ่ให้สามารถศกึษาวจิยัได้อย่างครอบคลมุ 

ครบถ้วน และสามารถติดตามปรากฏการณ์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับครอบครัวในแต่ละช่วงเวลา  

อีกทั้งยังจะช่วยให้เข้าใจถึงเงื่อนไขหรือประเพณีปฏิบัติเฉพาะอย่างท่ีท�าให้เกิดครอบครัวแต่ละรูปแบบในแต่ละพ้ืนท่ี  

หรือในแต่ละช่วงเวลา 

ในบทความน้ี Yeoh ได้ยกตัวอย่างค�าศัพท์ใหม่หลายค�าพร้อมกบัอธบิายความหมายไว้ เช่น global householding 

ที่เน้นแนวคิดว่าการก่อตัว และการคงอยู่ของครัวเรือนในสังคมปัจจุบัน จะยิ่งต้องข้ึนอยู่กับการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นท่ี 

ของผูค้น และการเชือ่มโยงตดิต่อระหว่างสมาชกิทีย้่ายไปอยูต่่างแดนมากขึน้ (อ้างจาก Douglas, 2007), หรอือกีค�าศพัท์

ท่ีเชื่อมโยงกันคือ flexible family ที่หมายถึงความยืดหยุ่นของครอบครัว หรือครัวเรือนที่สามารถขยายตัวออกไป  

และก้าวข้ามข้อจ�ากัดที่เคยมีในอดีตคือเขตแดนทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากการย้ายถิ่นของสมาชิกไปอยู่ในที่ต่างๆ ของโลก 

(รวมถึงการย้ายกลับของสมาชิกอีกด้วย) หรือค�าว่า transnational family ที่หมายถึงครอบครัวข้ามชาติที่ยังคงแบ่งปัน 

และรกัษาความผกูพนัทีม่อียูเ่ดมิระหว่างสมาชกิไว้ได้อย่างแน่นหนาด้วยวธิกีารต่างๆ แม้ว่าสมาชกิจะแยกย้ายอยูห่่างไกล

กันคนละประเทศ นอกจากนี้ ยังมีค�าศัพท์อื่นๆ ที่พบในงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับการแต่งงาน ครอบครัว และการย้ายถิ่น 

เช่น sending family, left behind family, family with absentee parents, host family, surrogate family, 

frequent flyer family, international marriage, marriage migration, cross - cultural marriage, cross - border 

marriage, long distant marriage ฯลฯ และยงัมคี�าศพัท์อืน่ๆ ทีเ่ป็นประเด็นพ่วงท้ายมากับการเกดิขึน้ของการแต่งงาน 

และครอบครัวข้ามชาติ อาทิ assimilation, acculturation และ integration เป็นต้น ซึ่งค�าศัพท์ทั้งหมดนี้ต่างมี 

ความหมายที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไปของครอบครัวในสังคมยุคใหม่

6 เนื่องจากค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย ผู้เขียนจึงขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษตามบทความที่อ้างอิง
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7. บทส่งท้าย
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน (ASEAN) เมื่อเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยส�าคัญที่เอื้อให้ประชากรในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในเกือบทุกด้านตามสามนโยบายหลักในการสร้าง

ความร่วมมอืระหว่างประเทศตามปฏญิญากรงุเทพฯ 2510 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านไปเกือบคร่ึงศตวรรษนี ้ทัง้ 10 ประเทศ

สมาชิกที่อยู่ภายใต้บริบทของประชาคมอาเซียน (รวมทั้งประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย) ต่างก็ได้ผ่านประสบการณ์การ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันบ้างก็ตามคือ มีการ

พฒันาทางเศรษฐกจิทีร่ดุหน้าท�าให้ประชากรโดยรวมมคุีณภาพชวิีต และความเป็นอยูท่างสงัคมทีด่ขีึน้ มกีารเปิดรบั และ

มีการติดต่ออย่างเสรีในหลายด้านกับประเทศต่างๆ ท้ังท่ีอยู่ในภูมิภาค และนอกภูมิภาคภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  

กลายเป็นประชาคมไร้พรมแดน ส่งผลให้กระแสการย้ายถ่ินข้ามชาติเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ขยาย

เป็นวงกว้างทั่วทั้งภูมิภาค 

นอกจากนี ้เกอืบทกุประเทศในกลุม่ประเทศสมาชกิประชาคมอาเซียนต่างกไ็ด้ผ่านกระบวนการเปลีย่นแปลงทาง

ประชากรคอื การลดการตาย และการลดลงอย่างรวดเรว็ของภาวะเจรญิพนัธ์ุ ฯลฯ สถานการณ์ทัง้หมดนีไ้ด้ส่งผลกระทบ

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมากในแต่ละสงัคม รวมทัง้สถาบนัพืน้ฐานทางสงัคม คอื การแต่งงาน และครอบครวักไ็ด้รบั

ผลกระทบไปด้วย ท�าให้ต้องกลายรปูแบบจากทีเ่คยเป็นอยูเ่ดมินมนานเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบักระบวนการ ‘การข้ามชาต’ิ 

มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การท่ีประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้มีนโยบายจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เน้นการเพิม่ศกัยภาพด้านเศรษฐกจิ และการเคล่ือนย้ายเสรขีองเงนิทนุ และทรพัยากรมนษุย์ภายในกลุม่ประเทศสมาชกิ 

และจะเริม่ด�าเนนิการอย่างเป็นทางการในไม่ช้า กส็ามารถคาดการณ์ได้ว่าบรบิทใหม่ทางเศรษฐกจิในภมูภิาคนีน่้าจะเป็น

ปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากยิ่งขึ้น และรวดเร็วขึ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

บทความนี้น�าข้อมูลที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยจากหลากหลายแหล่งเพื่อ เสนอประเด็น

ส�าคญัเก่ียวกบัสองสถาบนัพืน้ฐานทางสังคม ได้แก่ การแต่งงาน และครอบครวั โดยเน้นในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบักลุม่ประเทศ

สมาชิกอาเซียนเป็นหลัก เนื้อหาที่น�าเสนอครอบคลุมทั้งในแง่สถานการณ์โดยรวม และการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลา 

4 - 5 ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สามารถติดตาม และคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับทั้งสอง

สถาบันทางสังคมในภูมิภาคย่อยแห่งนี้ ภายใต้บริบทใหม่ของประชาคมอาเซียนคือ การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน จะยิง่ท�าให้ทกุประเทศกลายเป็นประชาคมไร้พรมแดนมากกว่าเดมิ ส่งผลให้ปฏสิมัพนัธ์ของประชากรหลายร้อย

ล้านคนในประชาคมแห่งนี้เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ท�าให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นในหลายด้านด้วยกัน 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบันพื้นฐานทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงาน หรือครอบครัว  

ย่อมส่งผลลัพธ์ด้านบวก และมีผลกระทบเชิงลบต่อตัวบุคคล ชุมชน และสังคมโดยรวม ดังนั้น การศึกษาวิจัยในประเด็น

ต่างๆ เกีย่วกบัสถาบนัทางสงัคมทัง้สองนี ้นักวจิยัจ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจอย่างลกึซึง้ และอย่างรอบด้านโดยใช้ประโยชน์

จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ และแสวงหาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีอาศัยมุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการ และความ 

ซับซ้อนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือที่ก�าลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ในส่วนท้าย 

ของบทความ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะส�าคัญๆ จากนักวิจัยต่างประเทศที่ได้ท�างานวิจัยขั้นก้าวหน้า

ในประเด็นการแต่งงาน และครอบครัวมาสรุปให้เห็นว่าการวิจัยโดยใช้มุมมองใหม่ แบบ ‘คิดใหม่ ท�าใหม่’ (re - think 

and re - work) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมอะไรได้อีกบ้างเกี่ยวกับการแต่งงาน และครอบครัวภายใต้บริบทใหม่

ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประชาคมอาเซียน โดยคาดหวังว่าประเด็นที่ได้สรุปมาน�าเสนอไว้ในบทความครั้งนี้จะช่วย
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จุดประกายความคิดให้กับนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ในการพัฒนาต่อยอด และท�างานวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับเรื่องการแต่งงาน  

และครอบครัวในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกหนึ่งของประชาคมอาเซียน ให้กว้างข้ึนกว่ามุมมองท่ีเคยมีมา 

ในอดีตเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมทั้งสอง ความเข้าใจท่ีต้ังอยู่บนฐานข้อมูลหรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีผ่านการวิจัยมาแล้ว 

อย่างดี น่าจะช่วยให้การก�าหนด หรือการพัฒนาแผนงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องสามารถเป็นไปได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
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ประชากร เศรษฐกิจ และอนาคตอาเซียน
Population, Economy, and the ASEAN Prospect

มนสิการ	กาญจนะจิตรา1 
Manasigan	Kanchanachitra

Abstract

 This paper examines the effects of different population factors on the rate of economic growth 

of ASEAN countries between 1971 and 2010 using data from the World Bank and the Penn World 

Table Version 7.1. The findings from multiple regression and time series analyses suggest that  

population size does not have a statistically significant effect on the economic growth of ASEAN 

countries. However, population age structure and life expectancy are important factors that  

contribute to economic growth. Moreover, the composition of the dependent population is also an 

important determinant of economic growth as elderly populations can have larger negative effects 

than younger populations. The ASEAN community can accelerate its economic growth, particularly if 

there is mutual agreement among the states to promote the free flow (and fair treatment) of labor 

migration and other resources within the region.

Keywords: ASEAN, population, economy, age structure, population size
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางประชากร ต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยควบคมุอทิธพิลของปัจจัยอืน่ๆ ของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนในช่วงปี พ.ศ. 2514-2553 โดยใช้ข้อมลูจากธนาคารโลก

และ Penn World Table Version 7.1 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบการถดถอยพหุคูณ และแบบจ�าลองส�าหรับ

สหสัมพันธ์เชิงอนุกรม พบว่า ปัจจัยด้านขนาดของประชากร ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ  

แต่โครงสร้างอายุของประชากร และอายุคาดเฉลี่ย เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค

อาเซียน นอกจากนี้ ยังพบว่าองค์ประกอบของประชากรวัยพึ่งพิง ส่งผลที่แตกต่างกันต่อเศรษฐกิจ คือ การมีประชากร

วัยพึ่งพิงที่ประกอบด้วยวัยสูงอายุมาก จะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจมากกว่าหากประชากรวัยพึ่งพิงประกอบด้วยวัยเด็กมาก 

ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของอาเซียนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากมข้ีอตกลงระหว่างประเทศท่ีอนญุาตให้แรงงานทุกระดับและทรพัยากรต่างๆ 

ในภูมิภาคสามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

ค�ำส�ำคัญ:	 อาเซียน ประชากร เศรษฐกิจ โครงสร้างอายุ ขนาดประชากร 
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1. น�าเรื่อง
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีความหลากหลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมือง วัฒนธรรม และศาสนา  

เป็นอย่างสูง

ในด้านเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศท่ีมีระดับความร�่ารวยเป็นอันดับต้นๆ  

ของโลก เช่น สงิคโปร์ และบรไูน ไปจนกระทัง่ประเทศท่ียากจน เช่น เมยีนมาร์ กัมพชูา และลาว ซ่ึงหากพจิารณาตวัชีวั้ด 

ทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อหัวแล้ว ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศกัมพูชามีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ต่อหวัประมาณ 897 เหรยีญสหรฐั ในขณะทีป่ระเทศทีร่�า่รวย เช่น สงิคโปร์ ในปีเดยีวกนันัน้ มผีลติภณัฑ์มวลรวมประเทศ

ต่อหัวประมาณ 46,241 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าประเทศกัมพูชาประมาณ 50 เท่า 

นอกจากน้ี หากพิจารณาความแตกต่างทางฐานะเศรษฐกิจตามสัดส่วนของผู้ที่อยู่ต�่ากว่าเกณฑ์ความยากจน 

พบว่า ประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย มีจ�านวนผู้ท่ีอยู่ในเกณฑ์ยากจนน้อยกว่าร้อยละ 4 ในขณะท่ีประเทศ 

เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว มีสัดส่วนผู้ที่อยู่ต�่ากว่าเกณฑ์ความยากจนประมาณร้อยละ 30 (World Bank, 2012) 

ความแตกต่างทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ปัจจัยด้านการเมือง และความมั่นคง

ในประเทศที่เป็นตัวแปรส�าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซียมีความมั่นคงภายใน

ประเทศสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ท�าให้ระบบเศรษฐกิจสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในขณะที่ประเทศ เช่น เมียนมาร์ และกัมพูชา ยังคงประสบปัญหาความไม่สงบสุขในประเทศ (โครงการสุขภาพคนไทย, 

2556) จึงขาดความมั่นคงภายในซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ เช่น 

นโยบายของประเทศในการค้าขาย พัฒนาการด้านเทคโนโลยี อัตราการออมของประชาชน การสะสมทุนของสังคม 

การศึกษา สุขภาพ และวัฒนธรรม ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักเศรษฐศาสตร์มักน�ามาใช้ในการอธิบายการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานข้างต้น ท่ีมักน�ามาใช้ในการอธิบายความแตกต่างของสมรรถนะ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจได้เช่นกัน นั่นคือ

ปัจจัยทางด้านประชากร ปัจจัยทางด้านประชากรนี้หมายถึงขนาด อัตราเพิ่มธรรมชาติ และโครงสร้างทางอายุและเพศ 

เหล่าประเทศสมาชิกท่ีก�าลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน มีความแตกต่างในด้านขนาดของประชากร 

ค่อนข้างสูงคือ ประกอบด้วยประเทศที่มีขนาดประชากรที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เช่น อินโดนีเซีย (ประมาณ 241 

ล้านคน) ไปจนกระทัง่ประเทศทีม่ขีนาดประชากรทีเ่ลก็เพยีงไม่กีแ่สนคน เช่น บรไูน (ประมาณ 4 แสนคน) (Population 

Reference Bureau, 2012) 

นอกจากความแตกต่างทางด้านขนาดของประชากรแล้ว อัตราเพิ่มธรรมชาติของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน

ยังคงมีความแตกต่างเช่นเดียวกัน ประเทศลาว และฟิลิปปินส์มีอัตราเพิ่มธรรมชาติสูงสุดในภูมิภาคท่ีร้อยละ 2.0 และ 

1.9 ตามล�าดับ ในขณะที่ประเทศไทย และสิงคโปร์มีอัตราเพิ่มธรรมชาติที่ต�่าที่สุดในภูมิภาคที่ร้อยละ 0.5 (Population 

Reference Bureau, 2012) 

นอกเหนอืจากความแตกต่างด้านขนาด และอตัราการขยายตวัของประชากรแล้ว ประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีน

ยังมีความแตกต่างทางด้านโครงสร้างอายุและเพศของประชากรอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศลาว และฟิลิปปินส ์

เป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนประชากรเด็กที่อายุต�่ากว่า 15 ปีซ่ึงสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคท่ีร้อยละ 38 และ 35  
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ตามล�าดับ ในขณะที่สองประเทศนี้มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (15 - 64 ปี) ต�่าที่สุดที่ร้อยละ 58 และ 61 ตามล�าดับ 

ดังนั้น ประเทศลาว และฟิลิปปินส์จึงเป็นประเทศที่มีปิรามิดประชากรที่มีฐานกว้าง เพราะมีสัดส่วนเด็กเป็นจ�านวนมาก

ในทางตรงกนัข้าม หากเปรยีบเทยีบระหว่างประเทศสงิคโปร์ และไทยทีม่อีตัราเจรญิพนัธุร์วมต�า่กว่าประเทศอ่ืนๆ 

ในภูมิภาคอาเซียนแล้ว จะมีสัดส่วนประชากรเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 17 และ 21 ตามล�าดับ ในขณะที่มี

สัดส่วนประชากรวัยแรงงานสูงที่สุดในประชาคมอาเซียนที่ร้อยละ 74 และ 70 ตามล�าดับ ปิรามิดประชากรของทั้งสอง

ประเทศน้ี จึงมีลักษณะป่องกลาง และด้วยแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์ท่ีลดลงเช่นนี้ ในอนาคตสัดส่วนผู้สูงอายุของสอง

ประเทศนี้จะเพิ่มสูงยิ่งขึ้น (Population Reference Bureau, 2012) 

ปิรามิดประชากร สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนเพศในแต่ละกลุ่มอายุ ซึ่งสัดส่วนทางเพศ ของแต่ละประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในประเด็นเรื่องเพศ 

ในภูมิภาคอาเซียนจะอยู่ทีโ่อกาสของสตรี ซึ่งหมายถึงโอกาสในการได้รับการศึกษา และโอกาสในการมีส่วนร่วมในตลาด

แรงงาน

ระดบัการศกึษาของสตรีสามารถสะท้อนถงึระดบัการศึกษาของประชาชนในประเทศทีก่�าลงัพฒันาได้เป็นอย่างดี 

ระดับการศึกษาของสตรีในแต่ละประเทศในภูมิภาค ค่อนข้างมีความหลากหลาย เช่น ในปี พ.ศ. 2553 สตรีอายุ 15 ปี 

ขึ้นไปในประเทศลาว มีจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยอยู ่ท่ี 4.46 ปี เปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ท่ี 9.92 ปี  

(World Bank, 2010) 

นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของสตรีในภูมิภาคนี้ มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2554 

สัดส่วนสตรีในวัยแรงงาน (อายุ 15 - 64 ปี) ที่มีส่วนร่วมในตลาดแรงงานในประเทศค่อนข้างต�่า เช่น มาเลเซีย ที่ร้อยละ 

45 ในขณะท่ีประเทศกัมพชูา และลาว มสีดัส่วนสตรใีนวยัแรงงาน ทีม่ส่ีวนร่วมในตลาดแรงงานสงูท่ีสุดในภูมภิาคอาเซยีน 

ที่ร้อยละ 81.7 และ 80.2 ตามล�าดับ (World Bank, 2011) 

ลักษณะทางประชากรทั้งด้านขนาด อัตราการเจริญเติบโต โครงสร้างอายุ และบทบาททางเพศของประเทศ 

สมาชิกในประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจหรือไม่ หากยกตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบสองประเทศคือ ไทย 

และฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2513 ประชากรของทั้งสองประเทศ มีขนาดที่ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 36.9 ล้านคน และ 

35.5 ล้านคน ตามล�าดับ (World Bank, 2012) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงนั้นเป็นต้นมาประเทศไทยได้มีนโยบาย 

การคุมก�าเนิดเพื่อควบคุมการขยายตัวของประชากร ท�าให้อัตราเพิ่มของประชากรในประเทศไทยชะลอตัวลง 

เมื่อเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ ในปัจจุบันประชากรของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 64.5 ล้านคน (IPSR, 2012)  

ในขณะที่ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 96.2 ล้านคน (Population Reference Bureau, 2012) ซึ่งความแตกต่าง 

ของประชากรกว่า 30 ล้านคนนี้เป็นผลพวงจากนโยบายการคุมก�าเนิดในประเทศไทยเป็นหลัก 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศไทย และฟิลิปปินส์มีโครงสร้างอายุของประชากรที่แตกต่างกันด้วย โดยฟิลิปปินส์

ยังคงมีอัตราเจริญพันธุ์ที่สูงกว่าไทย จึงท�าให้มีสัดส่วนเด็กที่อายุต�่ากว่า 15 ปีร้อยละ 35 ซึ่งสูงกว่าไทยที่มีสัดส่วนเด็ก 

ร้อยละ 21 และในทางกลบักัน เน่ืองจากอตัราเจริญพนัธุข์องไทยมแีนวโน้มลดลงมาในระยะหนึง่ ประกอบกบัอายคุาดเฉลีย่ 

ที่สูงขึ้น ประเทศไทยจึงมีสัดส่วนผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) สูงกว่าฟิลิปปินส์กว่าเท่าตัวที่ร้อยละ 9 และร้อยละ 4 ตามล�าดับ

ในส่วนของความแตกต่างของเพศนั้น สัดส่วนของเพศหญิงในทั้งสองประเทศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก คือ 

ร้อยละ 49.84 ในฟิลิปปินส์ เทียบกับร้อยละ 50.85 ในไทย (World Bank, 2010) แต่มีความแตกต่างที่จ�านวนปีการ

ศึกษาเฉลี่ยของผู้หญิง ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศฟิลิปปินส์มีระดับการศึกษาเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 9.2 ปี เปรียบเทียบ 

กับประเทศไทยที่ 7.3 ปี ในขณะที่สัดส่วนผู้หญิงวัยแรงงาน 15 - 64 ปี ที่อยู่ในก�าลังแรงงานนั้น ประเทศไทยมีสัดส่วน 

สูงกว่าที่ ร้อยละ 70 เปรียบเทียบกับประเทศฟิลิปปินส์ ที่ร้อยละ 51 
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ท่ีประเทศไทย และฟิลิปปินส์เริ่มมีความแตกต่างด้านอัตราเพิ่มของประชากร และ

โครงสร้างอายุและเพศของประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศก็เริ่มมีความแตกต่างด้วยเช่นเดียวกัน 

ในปี พ.ศ. 2513 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศไทยอยู่ที่ 192 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ฟิลิปปินส์ค่อนข้างใกล้เคียง

กันที่ 189 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของทั้งสองประเทศนี้ 

มีความแตกต่างกันมาก โดยประเทศไทยอยู่ที่ 4,972 เหรียญสหรัฐ และฟิลิปปินส์น้อยกว่าไทยกว่าครึ่งที่ 2,370 เหรียญ

สหรัฐ (World Bank, 2012) 

ปัจจัยทั่วไปที่ส่งผล ให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมือง การปกครอง 

ปัญหาคอร์รัปชั่น ความมั่นคงภายในประเทศ นโยบายด้านการค้า และการศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามความแตกต่าง

ด้านประชากรของเหล่าประเทศสมาชิกในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ไม่ควรถูกมองข้ามไปเช่นเดียวกัน เนื่องจากความแตกต่าง

ทีพ่บทางประชากร โดยเฉพาะด้านอตัราการขยายตวั และโครงสร้างทางอายแุละเพศนี ้อาจเป็นตวัแปรส�าคญัตัวแปรหนึง่ 

ที่สร้างความแตกต่างทางสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนนี้ได้

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านประชากรต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2553 โดยจะท�าการศึกษาผ่านการวิเคราะห์แบบจ�าลองเชิงประจักษ์

ทางเศรษฐมิติ โดยใช้ข้อมูลจากธนาคารโลก และ Penn World Table Version 7.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

ในคร้ังน้ีคอื หลกัฐานเชงิประจักษ์ทีจ่ะเสรมิสร้างความเข้าใจในบทบาทของประชากร โดยเฉพาะด้านขนาด และโครงสร้าง 

ต่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเข้าใจถึงโอกาส และความท้าทาย ของการ 

ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายด้านประชากร ทั้งในระดับประเทศ  

และภูมิภาคต่อไป

2. ความเช่ือมโยงระหว่างประชากรและเศรษฐกิจ

2.1 ขนาดของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในช่วงกว่าหน่ึงศตวรรษที่ผ ่านมา ได้มีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในวงนักประชากรศาสตร์ และ 

นักเศรษฐศาสตร์ ถึงความส�าคัญของขนาดประชากรต่อปัจจัยด้านต่างๆ ของประเทศ ซึ่งประเด็นหลักที่ได้รับการสนใจ

เป็นอย่างยิง่คือ ผลกระทบของอตัราการขยายตวัของประชากร ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ และการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

ที่มีอยู่จ�ากัดของประเทศ โดยมีแนวคิดหลักด้วยกันสามแนวทาง กล่าวคือ อัตราการเติบโตประชากรนั้น 1) ส่งผลลบ 

ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 2) ส่งผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 3) ไม่ส่งผลโดยตรงต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

แนวคดิแรกทีม่องว่า การเตบิโตของขนาดประชากรส่งผลเชงิลบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้ ริเร่ิม

มาตัง้แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2513 โดย ทอมสั โรเบร์ิต มาลธสั (Thomas Robert Malthus) ด้วยทฤษฎทีีว่่า โลกนีม้ทีรพัยากร

ทีจ่ะใช้ผลิตอาหารอย่างจ�ากดั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีป็นไปอย่างเช่ืองช้า ดังนัน้ การเตบิโตของประชากรในอตัรา

ทีร่วดเรว็ จะท�าให้เกดิภาวะขาดแคลนอาหาร ซึง่จะน�าไปสูอ่ตัราการตายทีส่งู ดงันัน้ การพฒันาประเทศจงึเป็นไปได้ยาก 

หากประชากรมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ทฤษฎีของมาลธัสที่เชื่อมโยงขนาด และอัตราการเติบโตของประชากร กับความล้มเหลวในการผลิตอาหาร และ

ทรพัยากรธรรมชาติต่างๆ น้ันส่งผลในวงกว้าง โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2523 ทีห่ลายๆ ประเทศรวมถงึประเทศไทย

ด้วยน้ัน ตืน่ตัวในการออกนโยบายวางแผนครอบครวั เพือ่มใิห้ประชากรขยายตวัเร็วเกนิไป โดยเช่ือว่าการจ�ากดัการเตบิโต

51



ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ของประชากรน้ี จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้ทรัพยากรของชาติจะเป็นไปได้อย่าง 

คุ้มค่ายิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงนั้นเอง มีผลการวิจัยอื่นๆ ที่ออกมาสนับสนุนแนวความคิดว่า อัตราการขยายตัวของประชากร  

จะส่งผลลบต่ออตัราการเติบโตของเศรษฐกจิประเทศ (National Academy of Sciences,1971; United Nations, 1973) 

แนวคดิทีส่องทีก่ล่าวว่า ขนาดของประชากรจะช่วยส่งเสรมิอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจินัน้ เริม่ได้รบัการยอมรบั

มากขึน้ในช่วง 30 ปีทีผ่่านมา ทีป่ระชากรของโลกเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ แต่ไม่พบว่า ปัญหาการขาดแคลนอาหารมมีากขึน้ 

แนวคิดที่สองจึงมองว่า ขนาดของประชากรเองนั้นเป็นทรัพยากรรูปแบบหนึ่งของสังคม โดยขนาดของประชากรจะเป็น

ตัวผลักดันให้เกิดโอกาสการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มากข้ึน และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยก็ลดลง จากขนาด 

ที่ใหญ่ขึ้น (Economies of scale) (Kuznets, 1960) ดังนั้น การเติบโตของประชากรจึงส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ (Simon, 1981) 

ในส่วนแนวคิดสุดท้ายนั้นเชื่อว่า การเติบโตของประชากรไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างมี

นัยส�าคัญ ซึ่งในปัจจุบันแนวคิดนี้เริ่มได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในวงนักเศรษฐศาสตร์ที่มีงาน

ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่ซับซ้อนข้ึน และพบว่า การขยายตัวของประชากร ไม่ได้มีส่วนในการลดหรือ

เพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะในระยะยาว นอกจากนี้ งานศึกษาในระยะหลังพบว่า  

ขนาดของประชากรไม่ได้มผีลกระทบต่อการใช้ทรพัยากรมากเท่าทีค่าด เนือ่งด้วยเทคโนโลยทีีก้่าวหน้า ประกอบกบัความ

พยายามที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ และการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การศึกษาโดย Eastwood & Lipton (2012) กล่าวว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จ�ากัด ไม่ใช่อุปสรรคส�าคัญ 

ของการเติบโตของประชากร หากการสะสมทุนเป็นไปอย่างเพียงพอ การพัฒนาของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

และสังคมสามารถผลิตทุนท่ีมาทดแทนทุนทางธรรมชาติได้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากร จึงจะไม่น�าไปสู่การ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ตามทฤษฎีของมาลธัสที่กล่าวไว้ 

การส�ารวจโดยธนาคารโลกพบว่า ในหลายๆ ประเทศของโลกโดยเฉพาะในเอเชีย อัตราการออม และอัตรา 

การสะสมทุนต่อหัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จ�านวนประชากรจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ตาม (World Bank, 2006)  

ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจ�ากัด ไม่ส�าคัญเท่ากับการสะสมทุนให้เพียงพอ 

กับอัตราการเติบโตของประชากร หากในอนาคตเกิดความไม่ยั่งยืนในการบริโภค สาเหตุนั้นมีแนวโน้มท่ีจะมาจากการ 

ที่ประเทศนั้นสะสมทุนไม่เพียงพอ มากกว่ามาจากสาเหตุของทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ�ากัด

จากแนวโน้มการศึกษาที่พบว่า ขนาดของประชากรไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท�าให้นักวิชาการ 

ในปัจจบัุนโดยมาก ให้ความสนใจกบัขนาด และอตัราขยายตวัของประชากรน้อยลง ประเทศต่างๆ ในช่วงหลงั จงึได้ผ่อน

นโยบายควบคุมการเกิด (ยกเว้นประเทศจีน) 

อย่างไรก็ตาม การถกเถียงในเรื่องขนาด และอัตราขยายตัวของประชากรน้ัน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษา

ผลกระทบของประชากรต่อเศรษฐกจิ เนือ่งจากยงัมอีกีมติหินึง่ของประชากรศาสตร์ ทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก ได้แก่ 

โครงสร้างอายุและเพศของประชากร ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างอายุและเพศประชากรเป็นท่ีได้รับความสนใจมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะเมื่อหลายประเทศก�าลังก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ

2.2 โครงสร้างอายุเพศประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างอายุทางประชากรน้ันกล่าวถึงสัดส่วน และอัตราการเติบโตของประชากรในกลุ่มอายุต่างๆ ดังนั้น 

โครงสร้างอายุจึงเป็นการพูดถึงการกระจายตัวด้านอายุของประชากร และขนาดของกลุ่มประชากรในวัยต่างๆ  

เมื่อเปรียบเทียบกัน แต่ไม่ใช่ขนาดของประชากรหรืออัตราการขยายของประชากรโดยรวม 
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ลักษณะโครงสร้างอายุประชากรของประเทศนั้น สามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากประชากร

แต่ละกลุ่มวัย มีความต้องการ และมีบทบาทในสังคมท่ีแตกต่างกันไป กลุ่มเด็กต้องการการลงทุนสูงท้ังในด้านสุขภาพ 

และการศึกษา กลุ่มวัยท�างานเป็นก�าลังแรงงานท่ีส�าคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นวัยท่ีมีการออม ในขณะท่ีกลุ่มผู้สูงอายุ

ต้องการการดูแลด้านสุขภาพ และต้องการความช่วยเหลือด้านรายได้หลังวัยท�างาน ดังนั้น หากประชากรในกลุ่มอายุใด

อายหุนึง่ มขีนาดทีเ่ปลีย่นไปโดยเปรยีบเทียบกบักลุม่อืน่แล้ว ลกัษณะกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศ ย่อมจะเปลีย่น

ตามไปด้วย และการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมทางเศรษฐกิจนี ้สามารถส่งผลต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ

ในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอายุประชากร สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านประชากร ซึ่งเกิดจาก

พัฒนาการทางด้านสาธารณสุข ที่ท�าให้อัตราการตายในทารก และเด็กเริ่มลดลง และประชากรโดยรวมมีอายุคาดเฉลี่ย

ที่ยืนยาวขึ้น เมื่ออัตราการตายลดลงในช่วงแรก อัตราส่วนพึ่งพิงจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสัดส่วนเด็กที่ต้องการการพ่ึงพิง 

เพ่ิมขึ้น และเมื่อกลุ่มเด็กเหล่านี้โตจนเข้าสู่วัยแรงงาน ประกอบกับอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้โครงสร้างอายุ 

ของประชากรในวัยแรงงานป่องคือ มีสัดส่วนที่สูงกว่าวัยอื่น อัตราส่วนพึ่งพิงช่วงนี้จึงลดลง และเมื่อกลุ่มประชากรนี ้

แก่ตัวลง สัดส่วนประชากรในช่วงนี้จึงหนักไปทางผู้สูงอายุ อัตราส่วนพึ่งพิงจึงกลับเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอายุประชากร จึงส่งผลให้เกิดอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่แตกต่างกันไป (Lee, 2003) 

ในช่วงทีป่ระเทศมสีดัส่วนวยัแรงงานสงูเทียบกบัวยัพึง่พงิ เป็นช่วงทีป่ระเทศสามารถได้รบัการปันผลทางประชากร 

(Demographic dividend) ได้อย่างดีทีส่ดุ ซึง่การปันผลทางประชากรนีมี้ผลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผ่านสามช่องทาง 

คือ อุปทานแรงงาน การออม และทุนมนุษย์ 

ในส่วนแรกคือผ่านทางอปุทานแรงงาน เกดิจากการทีป่ระชากรในวยัแรงงานเทยีบกบัวยัพึง่พงิเพิม่ขึน้ ท�าให้จ�านวน

ประชากรท่ีอยู่ในก�าลังแรงงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การท่ีอัตราการเจริญพันธุ์ลดลง ส่งผลให้ผู้หญิงท�างานมากขึ้น 

เนื่องจากไม่ต้องเลี้ยงลูก ก�าลังแรงงานของประเทศจึงยิ่งเพิ่มขึ้น ในส่วนที่สองคือการออม ซึ่งเมื่อประชากรมีลูกน้อยลง  

ความสามารถในการออมจึงเพิ่มขึ้น ประกอบกับอายุคาดเฉลี่ยท่ียาวนานข้ึน และการมีลูกท่ีจะมาดูแลเมื่อชราน้อยลง 

ประชากรในช่วงนีจึ้งมแีนวโน้มในการออมสงู ช่องทางสดุท้ายคอืการสะสมทนุมนษุย์ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร 

ส่งผลให้ครอบครัวสามารถลงทุนในการศึกษาของลูกได้มากข้ึน เนื่องจากมีจ�านวนบุตรน้อยลง ซ่ึงการเพิ่มการศึกษา 

ให้กับประชากรรุ่นใหม่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของก�าลังแรงงานในอนาคต

อย่างไรก็ดี ผลจากการปันผลทางประชากรท่ีจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น ข้ึนกับปัจจัยภายนอกที่จะ

ช่วยเอื้อหนุนด้วย เช่น ตลาดแรงงานต้องมีความยืดหยุ่นมากพอ ที่จะรองรับการขยายตัวของจ�านวนแรงงานที่เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือไม่ให้น�าไปสู่ปัญหาการว่างงาน การมีนโยบายมหภาคเพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุน การมีระบบการคลังที่น่าเชื่อถือ  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการออม และการวางระบบการศึกษาท่ีมั่นคง เพื่อให้ครอบครัวสามารถลงทุน

ในการศึกษาของบุตรหลานได้ (RAND, 2002) 

งานศึกษาเชงิประจักษ์โดย Bloom & Williamson (1997) ศึกษาถึงการเปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างอายปุระชากร

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก การศึกษานี้ ได้รวมตัวแปรการกระจายตัวด้านอายุ

ประชากรเข้าไปในแบบจ�าลองแล้วพบว่า การท่ีประเทศในเอเชียตะวันออกประสบความส�าเร็จนั้น เป็นผลส่วนหนึ่ง 

จากการที่ในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2553 ประชากรวัยท�างานในประเทศเหล่านี้เติบโตรวดเร็วมากกว่าประชากร 

วัยพึ่งพิงมาก ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตต่อหัวในประเทศ การศึกษานี้พบว่า โครงสร้างอายุประชากร 

ที่เปลี่ยนไปในประเทศเอเชียตะวันออก สามารถอธิบายการเติบโตของเศรษฐกิจได้ถึงหนึ่งในสาม ซึ่งส่วนหนึ่งของความ

ส�าเร็จทางด้านเศรษฐกิจนี้เป็นเพราะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีสถาบัน และนโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ  

และการเมืองที่ดีด้วย
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ในส่วนโครงสร้างเพศของประชากรนั้น สามารถส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน ถ้าหาก

ประเทศใดเริ่มมีอัตราเจริญพันธุ์รวมลดลง ผู้หญิงจะมีโอกาสในการท�างานมากขึ้น เนื่องจากภาระในการเลี้ยงลูกลดลง 

ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อขนาด และโครงสร้างของก�าลังแรงงานในประเทศ และจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของสตรี ได้แก่ สังคม ค่านิยม ศาสนา และวัฒนธรรม 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อทั้งโอกาสในการได้รับการศึกษาของสตรี และบทบาทหน้าที่ในสังคม ที่จะน�าไปสู่การประกอบ

อาชีพในอนาคตของสตรี เช่น การท�างานในแรงงานขั้นพื้นฐานที่มีรายได้ต�่า หรือการถูกกีดกันจากตลาดแรงงาน 

ดงันัน้ ปัจจยัด้านโครงสร้างอายแุละเพศประชากร จงึเป็นปัจจยัท่ีคาดว่า จะมผีลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

เพราะกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัไปของประชากรในแต่ละช่วงอาย ุและแต่ละเพศ ตามทีไ่ด้อธบิายไปในข้างต้น 

การวิเคราะห์ผลกระทบของประชากรต่อเศรษฐกิจจึงต้องค�านึงถึงโครงสร้างอายุและเพศของประชากรประกอบกันด้วย

3. ลักษณะทางประชากรและเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกที่ก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย เมยีนมาร์ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ไทย และเวยีดนาม ประเทศเหล่านีล้้วนผ่านการเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 

และประชากรเป็นอย่างมากในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา 

จากข้อมูลของธนาคารโลกด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2553 พบว่า ผลิตภัณฑ์

มวลรวมต่อหัวของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูง โดยในระยะแรกความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิก

ยังคงมีไม่สูงมากนัก แต่ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศบรูไน และสิงคโปร์

เริม่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ในขณะทีป่ระเทศอืน่ๆ ผลติภัณฑ์มวลรวมต่อหัวจะเพ่ิมขึน้ด้วยอตัราทีช้่ากว่ามาก ท�าให้ช่องห่าง

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวระหว่างประเทศมากข้ึนเรื่อยๆ ในปัจจุบันสิงคโปร์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสูงที่สุด

ในภูมิภาค ตามด้วยบรูไน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ในขณะที่ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม

มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวที่ต�่ากว่า (ไม่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศเมียนมาร์) 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553
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ที่มา: The World Bank, 2012
หมายเหตุ: หน่วย: Current U.S. dollar
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ในด้านลกัษณะทางประชากร ตวัชีว้ดัทีส่�าคญัในด้านสขุภาพ และความเป็นดอียูด่ขีองประชากรคอื อายคุาดเฉล่ีย

ของประชากร ซึ่งนอกจากเป็นตัวสะท้อนที่ส�าคัญถึงสุขภาวะของประชากรในประเทศแล้ว อายุคาดเฉลี่ยของประชากร

ยังเป็นตัวแปรหน่ึงที่ส�าคัญในการก�าหนดรูปร่างของโครงสร้างอายุประชากรอีกด้วย ดังแสดงในรูปท่ี 2 ประชากร

ในทุกประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 50 ปี

ที่ผ่านมา ยกเว้นประเทศกัมพูชาที่ในช่วงปี พ.ศ. 2513 - 2530 อายุคาดเฉลี่ยของประชากรลดต�่าลง 

โดยเฉลี่ยแล้วประชากรของสิงคโปร์มีอายุคาดเฉลี่ยสูงที่สุดตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็น

ถึงคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของประชากร ในทางตรงกันข้ามกัมพูชา เมียนมาร์ และลาวมีอายุคาดเฉลี่ยโดยรวม

ต�่าที่สุดในภูมิภาค ในขณะที่เวียดนามมีพัฒนาการของอายุคาดเฉลี่ยที่เห็นได้ชัดกว่าประเทศอื่นคือ เป็นประเทศที่มีอายุ

คาดเฉลี่ยต�่าเป็นอันดับสามของภูมิภาคในปี พ.ศ. 2508 จนกระทั่งสูงเป็นอันดับสามในภูมิภาคในปี พ.ศ. 2553

รูปที่ 2 อายุคาดเฉลี่ยของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553
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ที่มา: The World Bank, 2012

ตัวแปรที่ส�าคัญท่ีสุดที่ส่งผลต่อโครงสร้างอายุประชากรคือ อัตราเจริญพันธุ์รวม ในทุกประเทศอัตราเจริญพันธุ์

รวมมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน แต่อัตราการลดเป็นไปในความเร็วที่แตกต่างกัน หากพิจารณาตามรูปที่ 3 แนวโน้ม

การลดลงของอตัราเจรญิพนัธุร์วมในประเทศเวยีดนาม และไทยมคีวามเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจนทีส่ดุ เวยีดนามจากประเทศ

ที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมสูงที่สุดในภูมิภาคในปี พ.ศ. 2508 ที่ประมาณ 7.4 แต่ปัจจุบันอัตราเจริญพันธุ์รวมได้ลดลง

เหลือเพียง 1.8 ซึ่งเกือบต�่าที่สุดในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2508 

อัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เช่นเดียวกันกับเวียดนามที่แนวโน้ม

การลดของอัตราเจริญพันธุ์เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ท�าให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์น้อย

เป็นอันดับสองในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ส่วนประเทศสิงคโปร์เองนั้นจ�านวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนต�่ากว่า

ทุกประเทศในภูมิภาคมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และยังคงต�่าที่สุดในปัจจุบัน
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ส�าหรับประเทศลาว และกัมพูชามีแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์ลดลงเช่นเดียวกัน แต่เพิ่งเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ และมาเลเซียถือเป็นประเทศที่อัตราเจริญพันธุ์ลดลงน้อยที่สุด

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค โดยเฉพาะฟิลิปปินส์จากที่เคยสูงเป็นอันดับสองเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ในปัจจุบัน

ได้เป็นประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุ์สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแล้ว

รูปที่ 3 อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553
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ที่มา: The World Bank, 2012
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลของสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2543 แต่จะใช้ข้อมูลเฉลี่ยของปี พ.ศ. 2542 และ 2544

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุประชากรสามารถวัดได้จากอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ กล่าวคืออัตราส่วน

ของประชากรที่อยู่ในวัยนอกแรงงานต่อประชากรที่อยู ่ในวัยแรงงาน ซึ่งประชากรที่อยู ่ในวัยนอกแรงงาน ได้แก่ 

เด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี และกลุ่มประชากรสูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป การที่อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุสูงจึงหมายความว่า

ในสังคมนั้นมีสัดส่วนผู้ที่ต้องพึ่งพิงทางเศรษฐกิจมาก หรือมีสัดส่วนผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ที่ไม่ได้

อยู่ในวัยแรงงาน 
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

รูปที่ 4 อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ*ของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553
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* ต่อประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 64 ปี 100 คน
ที่มา: The World Bank, 2012

รูปท่ี 4 แสดงแนวโน้มอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุของประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยรวมแล้วแนวโน้มอัตราส่วน

พ่ึงพิงทางอายนุ้อยลง ซึง่สาเหตุหลกัมาจากการทีป่ระชากรมีบุตรน้อยลงจงึมปีระชากรวยัเดก็ทีต้่องการพ่ึงพงิเป็นสดัส่วน

ที่ลดลง สังเกตได้จากประเทศที่อัตราเจริญพันธุ์ต�่าเช่นประเทศสิงคโปร์ และไทย ท่ีมีอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุน้อย

ตามไปด้วย

รูปที่ 5 อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุเด็ก*ของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553
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* ต่อประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 64 ปี 100 คน
ที่มา: The World Bank, 2012 
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

รูปที่ 6 อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุคนชรา*ของประเทศในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2508 - 2553
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* ต่อประชากรวัยแรงงานอายุ 15 - 64 ปี 100 คน
ที่มา: The World Bank, 2012 

หากจ�าแนกตามประเภทของประชากรวัยพึ่งพิงแล้ว จะเห็นได้ว่าประเทศสิงคโปร์ และไทยมีอัตราส่วนพึ่งพิง

ทางอายุของเด็กที่ต�่าที่สุด และมีแนวโน้มลดลงไปอย่างรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆ (รูปท่ี 5) ในขณะท่ีอัตราส่วนพึ่งพิง

ทางอายุของผู้สูงอายุสูง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน (รูปท่ี 6) ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางอายุ

ประชากรของสองประเทศนี้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ อยู่ในระดับที่สูง และมีการเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว 

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะทางประชากร และเศรษฐกิจ เป็นอย่างมาก

ในช่วงเกือบ 50 ปี ที่ผ่านมา ในส่วนต่อไปนี้ จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ด้านประชากร 

และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรและอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

เน่ืองจากแต่ละประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการเติบโตนี้มี

หลากหลาย ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนากล่าวว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพ

ของประเทศนั้นเป็นหลัก โดยที่ศักยภาพนี้เป็นตัวก�าหนดระดับเพดานรายได้ (Ceiling income) คือ ระดับรายได้สูงสุด

ที่ประเทศน้ันจะสามารถมีได้โดยค�านึงถึงศักยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึงปัจจัยท่ีก�าหนดศักยภาพของประเทศ คือ 

ระดบัการศกึษาของประชากร ระดับการเปิดประเทศเพือ่การค้าขาย และระบบโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ ในประเทศเป็นต้น 

ดังนั้น แต่ละประเทศจึงมีระดับเพดานรายได้ที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน 

นอกจากระดบัเพดานรายได้แล้วอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ ยงัขึน้อยูก่บัระดบัรายได้เริม่ต้น (Initial income) 

หรือระดับเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ระดับรายได้เริ่มต้นจะอยู่ต�่ากว่าระดับเพดานรายได้ ทฤษฎีทาง
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เศรษฐศาสตร์กล่าวว่าแต่ละประเทศ ระดับรายได้เริ่มต้นจะมีการพัฒนา จนเข้าใกล้ระดับเพดานรายได้ของประเทศนั้น

เรื่อยๆ ดังนั้น ช่องว่างระหว่างระดับรายได้เริ่มต้น และระดับเพดานรายได้ จึงจะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ โดยที่ขนาด 

ของช่องว่างระหว่างระดับรายได้เริ่มต้น และระดับเพดานรายได้นั้น จะลดลงด้วยความเร็วของอัตราส่วนท่ีคงท่ี ดังนั้น 

หากระดับเศรษฐกจิเร่ิมต้นอยูห่่างกบัระดับเพดานรายได้มาก อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะยิง่เป็นไปอย่างรวดเรว็ 

ในทางตรงข้าม หากระดับเศรษฐกิจเร่ิมต้นของประเทศใกล้เคียงกับระดับเพดานรายได้ท่ีเป็นศักยภาพของประเทศ 

อยู่แล้ว อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างช้ากว่า 

ดงันัน้ ในแบบจ�าลองทีใ่ช้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางประชากร และอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจนี ้จงึ

ได้รวมตัวแปรควบคุมที่จะส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคือ ระดับเพดานรายได้ และระดับเศรษฐกิจ 

ในช่วงเริ่มต้นเข้าไปด้วย

นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวในข้างต้นแล้ว บทความนี้ต้องการที่จะศึกษาผลกระทบของปัจจัยทางด้านประชากร

ต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ดังนั้น ในส่วนของตัวแปรด้านประชากรที่จะน�ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

ต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิคือ อตัราการเตบิโตของประชากรโดยรวม และอตัราการเตบิโตของวยัแรงงาน ซึง่อตัรา

การเติบโตของวัยแรงงานจะเป็นตัวสะท้อนถึงโครงสร้างอายุประชากรที่คาดว่าน่าจะมีความส�าคัญต่อสภาวะเศรษฐกิจ

เน่ืองจากประชากรในแต่ละช่วงอายมุบีทบาททางเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั โครงสร้างอายปุระชากรจงึเป็นตวัเชือ่มระหว่าง

ลกัษณะทางประชากร และเศรษฐกจิได้ นอกจากนี ้ตัวแปรด้านการมส่ีวนร่วมในแรงงานของสตร ีเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีจ่ะ

น�ามาวิเคราะห์ เนื่องจากการมีส่วนร่วมในแรงงานของสตรี ส่งผลโดยตรงต่อขนาด และโครงสร้างของก�าลังแรงงานด้วย

ปัจจัยอื่นๆ ทางด้านประชากรที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายทางเศรษฐกิจ คือ อายุคาดเฉลี่ยประชากร เนื่องจาก

อายุคาดเฉลี่ยเป็นตัวที่สะท้อนถึงสุขภาพของประชากร หากประชากรมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น การท�างานจะเป็นไปได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การขาดงานก็จะมีน้อยลง นอกจากนี้ หากประชากรมีอายุที่ยืนยาวขึ้น การลงทุน 

ดังเช่นในด้านการศึกษาจะมีระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทนที่ยาวขึ้น รวมท้ังท�าให้อัตราการออมของประชากร 

เพื่อใช้หลังเกษียณอายุสูงขึ้นตามไปด้วย ปัจจัยสุดท้ายด้านประชากรคือ สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

ลักษณะการกระจายตัวของประชากรน้ี สามารถสะท้อนได้ถึงลักษณะของงานในประเทศนั้นๆ ว่าส่วนใหญ ่

เป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นการเกษตร

แบบจ�าลองที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปรับมาจาก Bloom, Canning and Malaney (1999) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ควบคุมอิทธิพลของปัจจัยอื่นๆ 

โดย gy	คือ อัตราการเจริญเติบโตของล็อกผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว 

	 y	คือ ล็อกของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวในปี พ.ศ. 2514 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นการวิเคราะห์ (Initial income) 

	 L/P	คือ สัดส่วนวัยแรงงานต่อประชากรทั้งหมด 

 gL และ gP	คือ อัตราการเจริญเติบโตของประชากรวัยแรงงาน และประชากรทั้งหมดตามล�าดับ 

	 X	 คือ เวคเตอร์ของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อระดับเพดานผลิตภัณฑ์มวลรวมคือ ระดับการศึกษารวม ระดับ 

การศกึษาของสตรี ระดบัการเปิดการค้ากบัต่างประเทศ การมส่ีวนร่วมในตลาดแรงงานของสตร ีโครงสร้างอายปุระชากร 

สัดส่วนประชากรในเขตเมือง อัตราเจริญพันธุ์รวม และอายุคาดเฉลี่ยของประชากร

	 e	คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

การวิเคราะห์แบบจ�าลองในการศึกษานี้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ที่พิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ก�าหนดระดับเพดาน 

รายได้ และระดับรายได้เร่ิมต้น แต่ยังไม่รวมตัวแปรด้านประชากร (แบบจ�าลองท่ี 1) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression) โดยใช้ cluster - robust standard errors 

เน่ืองจากในกรณนีีจ้�านวนระยะเวลาในการสงัเกตการณ์ (T=40) ค่อนข้างยาวเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ�านวนประเทศ 

จึงจ�าเป็นที่จะต้องก�าหนดแบบจ�าลองส�าหรับสหสัมพันธ์เชิงอนุกรม (Serial correlation) ของค่าคาดเคลื่อน ในแบบ

จ�าลองที่ 2 จึงเป็นการประมาณแบบจ�าลองโดยให้มีสหสัมพันธ์เชิงอนุกรม โดยระบุให้สหสัมพันธ์นี้เป็นแบบ AR (1)  

และให้มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ระบุให้ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนได้  

(Heteroskedastic) และค่าความคาดเคลื่อนนี้สามารถมีความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศได้

ต่อจากนั้นจึงค่อยพิจารณาตัวแปรด้านประชากรคือ สัดส่วนวัยแรงงาน อัตราการเติบโตของประชากร อัตราการ

เติบโตของวัยแรงงาน อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ สัดส่วนการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของสตรี อัตราเจริญพันธุ์ เป็นต้น 

โดยในแบบจ�าลองที่ 3 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และในแบบจ�าลองที่ 4 ใช้การวิเคราะห์ที่ก�าหนดสหสัมพันธ์

เชิงอนุกรมของค่าคาดเคลื่อน

ในแบบจ�าลองสุดท้าย (แบบจ�าลองที่ 5) ได้จ�าแนกปัจจัยด้านอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุในแบบจ�าลองที่ 4  

เป็นอัตราส่วนพึ่งพิงอายุในกลุ่มประชากรเด็ก และกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ

อย่างไรกต็าม ผลท่ีได้จากแบบจ�าลองนีม้ข้ีอพงึระวงัทีส่�าคญัคอื เรือ่งทศิทางของผลกระทบ (Causality) กล่าวคอื

ตัวแปรทางประชากร เช่น อตัราการเตบิโตของประชากร และวยัแรงงานอาจไม่ได้เป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่ออตัราการ

เติบโตของเศรษฐกิจ แต่อาจเป็นในทางกลับกัน คือ อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นตัวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ในประชากร ซ่ึงหากเป็นเช่นนัน้ ผลทีค่�านวณมาจะมคีวามเอนเอยีง (Bias) และไม่ตรงเป้า (Inconsistent) จงึได้ใช้ตวัแปร

เครื่องมือ (Instrumental variables) เพื่อจัดการกับปัญหาตัวแปรภายใน (Endogeneous variable) นี้ 

ตัวแปรท่ีน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือคือ อัตราการเติบโตของประชากร และวัยแรงงาน และอัตราเจริญพันธุ์ในปี  

พ.ศ. 2508 ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนช่วงระยะเวลาที่ท�าการวิเคราะห์ จึงเป็นตัวแปรที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับอัตรา

การเติบโตของประชากร และวัยแรงงานในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี  

เมื่อได้ทดสอบ Durbin - Wu - Hausman แล้วพบว่า ตัวแปรภายในไม่ได้เป็นปัญหา จึงไม่ได้รายงานผลท่ีได้จากการ 

ใช้ตัวแปรเครื่องมือในที่นี้

ตาราง 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2514 - 2553 

ตัวแปรตาม: อัตราการเติบโต 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม (ล็อก) ปี 2514  - 0.01127*  - 0.01972**  - 0.02446**  - 0.0301**  - 0.04715**

ระดับการศึกษาของประชากร 
วัย 15 - 64 ปี ในปี 2514

 - 0.00274  - 0.00713 0.003964  - 0.00056 0.00416

ระดับการศึกษาของประชากร วัย 15 - 64 ปี  - 0.0276  - 0.01513  - 0.00749 0.009808 0.009603

ระดับการศึกษาของสตรีวัย 15 - 64 ปี 0.01661 0.01239  - 0.00454  - 0.01417  - 0.01979

ระดับการค้าขายระหว่างประเทศ 0.000278** 0.000224** 0.000154* 6.59E - 05 0.000225**

อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ 0.001361** 0.000415

อัตราส่วนพึ่งพิงอายุ เด็กต�่ากว่า 15 ปี  - 2.1E - 05
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ตัวแปรตาม: อัตราการเติบโต 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

อัตราส่วนพึ่งพิงอายุ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  - 0.00848**

อัตราการเติบโตประชากร  - 0.00667  - 0.00804  - 0.00346

อัตราการเติบโตประชากรวัยแรงงาน 1.262626** 1.026685** 0.447069

สัดส่วนสตรีวัย 15 - 64 ปี ที่อยู่ในก�าลังแรงงาน  - 0.00016  - 8.5E - 05 0.000163

อัตราเจริญพันธุ์รวม (ย้อนหลัง 10 ปี)  - 0.01244**  - 0.00249 0.001189

อาศัยในเขตเมือง 9.63E - 05 0.000219  - 9.4E - 05

อายุคาดเฉลี่ยปี 2514  - 0.00045  - 0.00023 0.000721

อายุคาดเฉลี่ย 0.00215** 0.002219** 0.002897**

ค่าคงที่ 0.124488 0.123176  - 0.0159  - 0.01683 0.011657

จ�านวน 360 360 360 360 360

R2 12.3 20.8

* ระดับความเชื่อมั่น 90%
** ระดับความเชื่อมั่น 95%
หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลของตัวแปรรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2514 - 2553 หากไม่ได้ระบุปี พ.ศ. ของข้อมูล 

จากผลการประมาณค่าในตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิตใินทกุแบบจ�าลองคอื ลอ็กผลติภณัฑ์มวลรวมต่อหัวในปี พ.ศ. 2514 ซึง่เป็นปีทีเ่ริม่ท�าการวเิคราะห์จงึเป็นตวัแทน

ของสภาพเศรษฐกิจของเวลาเริ่มต้น (Initial income) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มีเครื่องหมายติดลบ ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานคือ ยิ่งระดับรายได้เริ่มต้นสูงเท่าไหร่ (โดยที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจะยิ่งช้าเท่านั้น

ปัจจัยด้านการค้าขายระหว่างประเทศ มีผลต่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว อย่างมีนัยส�าคัญ 

ในทุกแบบจ�าลอง (ยกเว้นแบบจ�าลอง 4) โดยพบว่า หากประเทศมีมูลค่าการส่งออก และการน�าเข้าสูง เมื่อเปรียบเทียบ

กับระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศแล้ว จะส่งผลให้อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศนั้น 

เพิ่มขึ้นด้วย

บทความนี้ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ด้านประชากร และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

โดยปัจจยัด้านประชากรต่างๆ ได้ถูกรวมอยูใ่นแบบจ�าลองท่ี 3, 4 และ 5 โดยผลจากการวเิคราะห์จากแบบจ�าลองเหล่าน้ี  

พบว่า การเติบโตของขนาดประชากรโดยรวม ไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ  

แต่ปัจจยัทีมี่ผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิคอื โครงสร้างอายขุองประชากร และอายคุาดเฉลีย่ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน  

ว่าความเชื่อมโยงระหว่างประชากร และเศรษฐกิจนั้น เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของประชากร 

ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งขนาดของประชากรไม่อาจสะท้อนให้เห็นความแตกต่างนี้ได้

ปัจจัยด้านโครงสร้างอายุของประชากร เป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ แบบจ�าลอง 

ที่ 3 และ 4 ใช้อัตราการเติบโตของประชากรวัยแรงงานเป็นปัจจัยที่ใช้สะท้อนถึงโครงสร้างอายุของประชากร 

ของแต่ละประเทศในแต่ละปี ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่า อัตราการเติบโตของประชากรวัยแรงงานนี้ เป็นปัจจัยที่มีผล 

กระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ และมีขนาดของผลกระทบที่ใหญ่ที่สุด คือ หากประชากร 

วัยแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 และ 1.03 (จากแบบ

จ�าลองที่ 3 และ 4 ตามล�าดับ) 

61



ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

อย่างไรก็ตาม ในแบบจ�าลองท่ี 5 ทีไ่ด้แยกอตัราส่วนพึง่พงิ ระหว่างกลุม่ประชากรเดก็ และผูสู้งอาย ุแทนอตัราส่วน

พึ่งพิงทางอายุโดยรวม พบว่า อัตราการเติบโตประชากรวัยแรงงานไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมี 

นยัส�าคญั แต่อตัราส่วนพึง่พงิทางอายใุนกลุม่ประชากรผูสู้งอาย ุกลายเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบ ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

อย่างมนัียส�าคญั ซึง่หมายความว่า หากมองในเชงิโครงสร้างอายุ การมองเพยีงอตัราพึง่พงิโดยรวม ไม่สามารถสะท้อนถงึ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเพียงพอ ผลการวิเคราะห์ในแบบจ�าลอง 3 และ 4 จึงแสดงให้เห็นเพียงว่า เมื่อสัดส่วน 

วัยแรงงานเพ่ิมข้ึน การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามไปด้วย แต่เมื่อแยกการวิเคราะห์ตามอัตราส่วนพึ่งพิงอายุ  

ตามกลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ ดังในแบบจ�าลองที่ 5 แล้ว พบว่า ปัจจัยด้านอัตราส่วนพึ่งพิงอายุ ของประชากรผู้สูงอาย ุ

วัย 65 ปี ขึ้นไป เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ มากกว่าสัดส่วนการเติบโตของประชากร 

วัยแรงงาน กล่าวคือเมื่อควบคุมปัจจัยอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุของผู้สูงวัยแล้ว การขยายตัวของประชากรวัยแรงงาน  

ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

นอกจากน้ี อายุคาดเฉลี่ยของประชากร เป็นตัวแปรที่แสดงถึงสุขภาพของคนในประเทศ โดยอายุคาดเฉลี่ยนี้  

ส่งผลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางตรง คือ การที่ประชากรในประเทศมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง ย่อมส่งผลให้การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนผลกระทบทางอ้อมนั้นคือ การที่อายุคาดเฉลี่ย

ของประชากรเพิ่มข้ึน จะส่งผลให้สังคมเห็นความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพของประชากรในสังคมมากข้ึน 

เน่ืองจากระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนยาวนานขึ้น และนอกจากนี้ เมื่อประชากรคาดว่าตนจะมีอายุ 

ยืนยาวขึ้น การออมเพื่อชีวิตบั้นปลายจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงส่งผลดีต่อระดับการสะสมทุนของประเทศ 

เพื่อการพัฒนา ดังนั้น อายุคาดเฉลี่ยจึงเป็นอีกปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ  

ดังผลที่แสดงในแบบจ�าลองที่ 3, 4 และ 5 

ปัจจัยอื่นๆ ด้านประชากร เช่น บทบาทของสตรีในตลาดแรงงาน ไม่มีผลต่ออัตราการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่าง

มีนัยส�าคัญ ในส่วนหนึ่งอาจมีสาเหตุจาก ประเทศที่สตรีมีการศึกษาสูง การมีส่วนร่วมของสตรีในตลาดแรงงานกลับต�่า

กว่าประเทศที่สตรีมีการศึกษาต�่า เช่น ประเทศมาเลเซีย ที่ระดับการศึกษาเฉลี่ยของสตรีสูง แต่สัดส่วนสตรีที่อยู่ในก�าลัง

แรงงานต�่า ซ่ึงตรงกันข้ามกับประเทศลาว ที่ระดับการศึกษาเฉลี่ยของสตรีต�่า แต่สัดส่วนสตรีท่ีอยู่ในก�าลังแรงงานสูง  

จึงมีความเป็นไปได้ ที่ผลกระทบจากระดับการศึกษาของสตรี หักล้างกับผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของสตรีในตลาด

แรงงานโดยรวมแล้ว ผลกระทบจึงไม่ปรากฎเมื่อท�าการวิเคราะห์ 

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านประชากรท่ียังคงมีสัดส่วนวัยแรงงานสูง 

จึงมีจ�านวนแรงงานเหลือเฟือ การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานของสตรี จึงอาจไม่ได้สร้างความแตกต่างต่อการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจมากนัก แต่หากในอนาคต เมื่อหลายประเทศเริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่สัดส่วนวัยแรงงานลดลง  

การมีส่วนร่วมของประชากรสตรีอาจมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญมากขึ้นได้

ในส่วนของอัตราเจริญพันธุ์รวมนั้น ผลวิเคราะห์จากแบบจ�าลองที่ 3 แสดงให้เห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ของสตร ี

เม่ือย้อนเวลากลับไป 10 ปี มีผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ยิ่งสตรีวัยเจริญพันธุ์มีบุตรมากเท่าไร  

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะย่ิงเป็นไปอย่างช้า อย่างไรก็ตาม มีเพียงแบบจ�าลองที่ 3 เท่านั้น ที่ผลการวิเคราะห์ 

อัตราเจริญพันธุ์รวมมีผลเป็นลบอย่างมีนัยส�าคัญ

การวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลองเชิงประจักษ์นี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านประชากรนั้นมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง  

ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในภมูภิาคอาเซยีนในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านโครงสร้าง

อายุประชากร หากประเทศใดมีสัดส่วนวัยแรงงานสูง หรือมีสัดส่วนวัยพึ่งพิงที่เป็นประชากรผู้สูงอายุต�่า การพัฒนา 
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โครงสร้างประชากรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

ด้านเศรษฐกจิของประเทศมกัสงูตามไปด้วย นอกจากนัน้ประชากรของประเทศยงัต้องมีสขุภาพทีด่เีพือ่สามารถเป็นก�าลงั

ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. บทสรุปและประเด็นเชิงนโยบาย
บทความนี้ศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านประชากรต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในช่วงปี  

พ.ศ. 2514 - 2553 โดยวิเคราะห์ปัจจัยประชากรในสองมิติหลักคือ ขนาดและโครงสร้างของประชากรโดยได้พิจารณา

ประกอบกับปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมด้วย 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญคือ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศต่อหัว ปี 2514 ระดับการค้าขายระหว่างประเทศ อัตราส่วนพึ่งพิงอายุ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 

และอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด โดยที่ขนาดของประชากร ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญ

เมือ่ใช้ข้อค้นพบจากปัจจยัข้างต้นในการอธบิายระดบัการพฒันาของประเทศในภมูภิาค จะพบว่า ประเทศทีม่กีาร

ค้าขายระหว่างประเทศสงู เช่น สงิคโปร์มอีายคุาดเฉลีย่สงูทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน มรีะดับการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุ

เช่นกัน ถึงแม้ว่าอัตราส่วนพึ่งพิงผู้สูงอายุจะสูงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา แต่การ 

เตบิโตทางเศรษฐกจิกไ็ม่ได้ชะลอตัวลง ส�าหรบัประเทศฟิลปิปินส์ ลาว และกมัพชูา ทีย่งัคงมอีตัราเจรญิพนัธุท์ีค่่อนข้างสงู  

จงึท�าให้ประเทศเหล่าน้ีมสีดัส่วนประชากรวัยเดก็สูง ซ่ึงโครงสร้างอายปุระชากรเช่นนี ้ยงัไม่เอือ้ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ

มากนัก เนื่องจากยังคงมีอัตราพึ่งพิงทางอายุท่ีสูง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ในด้านประชากร  

พบว่า ประเทศไทยได้ผ่านช่วงปันผลประชากรท่ีเอื้อต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

ยังไม่ได้ประโยชน์จากปันผลประชากรเท่าไรนัก และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดระหว่าง 

ไทยกับฟิลิปปินส์ โดยในปี 2508 อายุคาดเฉลี่ยของไทย และฟิลิปปินส์ใกล้เคียงกันที่ 58 และ 59 ปี แต่ไทยเริ่มพัฒนา

คุณภาพประชากรจนกระทั่งอายุคาดเฉลี่ยเริ่มสูงกว่าฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา และส่วนต่างระหว่างประเทศ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ส่วนประเทศอินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย และเวียดนาม อัตราเจริญพันธุ์รวม และอัตรา 

การตายอยูใ่นระดับต�า่ ประเทศเหล่านีจึ้งมีสดัส่วนประชากรในวยัท�างานสงู (อัตราพึง่พิงทางอายตุ�า่) ซึง่เป็นช่วงท่ีสามารถ

รับปันผลทางประชากร ที่จะส่งผลบวกต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศเวียดนามเป็นการ

เฉพาะ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 47 ปี ในปี พ.ศ. 2508 เป็น 75 ปี ในปี พ.ศ. 2553 โดยที่

อัตราส่วนการพึ่งพิงกลุ ่มสูงอายุค่อนข้างคงที่มาตลอดช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ประการ เป็นปัจจัย 

เอื้อด้านประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในอนาคต ในขณะท่ีประเทศไทยมีปัจจัย 

เอ้ือด้านคุณภาพประชากรแต่มีปัจจัยด้านลบในเร่ืองอัตราส่วนการพึ่งพิงของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง 

จนปัจจุบันสูงที่สุดในอาเซียน จึงเป็นประเด็นส�าคัญท่ีประเทศไทยต้องเตรียมการในการพัฒนาปัจจัยเอื้อด้านอื่นๆ  

เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณภาพประชากร

การรวมตัวของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคภายใต้ประชาคมอาเซียน นับเป็นโอกาสอันดีต่อประเทศสมาชิก ในการ

เพิม่ความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิของภมูภิาคโดยรวม และยงัเป็นโอกาสทีจ่ะช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิในภูมภิาค

ได้อีกด้วย โดยอาศัยความแตกต่างทางโครงสร้างอายุประชากร กล่าวคือ ประเทศใดท่ีมีสัดส่วนแรงงานสูงเกินความ

สามารถในการรองรับของตลาดในประเทศ สามารถส่งออกแรงงานมายังประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งเป็นการส่งเสริม 

ให้ทรัพยากรแรงงานของประเทศเหล่านี้ ได้ท�างานอย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยทุเลาปัญหาการว่างงาน 
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ในประเทศ จึงส่งผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึนไปด้วย  

ในทางกลับกัน ประเทศที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน อาจเลือกท่ีจะลงทุนในประเทศท่ีมีแรงงานจ�านวนมาก หรือจ้าง

แรงงานจากประเทศอื่น เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ 

ดังนั้น การที่ภูมิภาคอาเซียนสามารถแบ่งปันแรงงาน และทรัพยากรต่างๆ ได้ เป็นการเพิ่มพูนโอกาสในการได้รับ

ประโยชน์จากปันผลทางประชากรร่วมกนัทัง้ภมูภิาค ไม่ว่าประเทศนัน้จะอยูใ่นระยะใดของการเปลีย่นผ่านทางประชากร

ก็ตาม เนื่องจากแต่ละประเทศสามารถช่วยเหลือกันในการเพิ่มพูนศักยภาพของทั้งประชากรวัยแรงงาน และทรัพยากร

ของภูมิภาคได้

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให้ภูมิภาคอาเซียนได้รับประโยชน์จากปันผลประชากรได้มากที่สุดคือ การมี 

นโยบายในระดับภูมิภาคที่เอื้อให้แรงงาน และทรัพยากรต่างๆ สามารถเคลื่อนย้าย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

การมีข้อตกลงด้านแรงงานระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานในทุกระดับทักษะจึงเป็นแนวทางหนึ่ง  

ในการช่วยส่งเสริมให้การจ้างงานภายในภมูภิาค เป็นไปตามกลไกตลาด และสามารถรองรับแรงงานได้อย่างเตม็ศกัยภาพ

ของตลาดมากยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากการมีนโยบายด้านแรงงานที่ยืดหยุ่นเพียงพอแล้ว นโยบายอื่นๆ ที่ส�าคัญในการช่วยให้ประเทศ

สามารถได้รับประโยชน์จากการปันผลทางประชากร ได้แก่ การลงทุนในการศึกษา และสุขภาพของประชากรทุกกลุ่ม  

ไม่ว่าจะมาจากประเทศใดในอาเซียน จะต้องได้รับการดูแลในด้านบริการสาธารณสุข และได้รับโอกาสในการศึกษา 

ที่เท่าเทียมกัน

โครงสร้างอายุของภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน อยู่ในช่วงท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีหากอยู่

ภายใต้เงื่อนไขการมีนโยบายระดับภูมิภาคที่เหมาะสม ส่วนในอนาคตนั้น โครงสร้างอายุประชากรในภูมิภาคอาเซียน 

มีแนวโน้มที่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในท่ีสุด ดังนั้น ประเทศต่างๆ  

ในภูมิภาคอาเซียนจึงจ�าเป็นต้องเตรียมการแต่เนิ่นๆ เพื่อรับมือส�าหรับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอายุประชากร 

ของภูมิภาคท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ด้วย โดยสิ่งส�าคัญคือ การส่งเสริมให้มีการสะสมทุนให้เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นทุน 

ทางด้านมนุษย์หรือทางทรัพยากรอื่นๆ และการมีโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคที่มั่นคง เพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
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Grassroot ASEAN:  
ASEAN in People’s Aspirations1

ยุกติ	มุกดาวิจิตร2 
Yukti	Mukdawijitra

Abstract

This article separates the regional organization called ASEAN from the grassroots people in 

ASEAN countries. The article argues that the grassroots people in ASEAN countries have never been 

confined to national boundaries. They have long connected in various aspects ranging from localism, 

geography, highland communities, linguistic diversity, cosmopolitanism, and contemporary conditions 

including human rights issues and the Internet. The article raises a question: Instead of expanding 

connectivity between the grassroots people, is it possible that the emerging ASEAN community will 

be a means to regulate or even control flows of grassroots people? In order to create an ASEAN  

community that benefits grassroots people, the author suggests that there is a need to understand 

better their well established connectivity in the past.

Keywords: grassroots people, grassroots ASEAN, ASEAN connectedness, ASEAN community, ethnicity

1 ปรับจากบทความที่เสนอในงานเสวนาครบรอบ 50 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2555 และปรับจาก
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจ�าปีมูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ว่าด้วย “อาเซียนศึกษา” เมื่อ 24-25 
มกราคม 2556
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทคัดย่อ

บทความน้ีแยกองค์การในภูมิภาคที่เรียกว่าองค์การอาเซียนออกจากประชาชนรากหญ้าในประเทศอาเซียน 

บทความชี้ว่าคนรากหญ้าในประเทศอาเซียนน้ันไม่ได้เคยถูกจ�ากัดอยู่ในเขตแดนของแต่ละประเทศ พวกเขาติดต่อ 

เชือ่มโยงกนัมานานแล้ว โดยดไูด้จากภาวะท้องถิน่นยิม ภมูศิาสตร์ ชุมชนบนท่ีสงู ความหลากหลายของภาษา ภาวะสงัคมเปิด 

(cosmopolitanism) และเงื่อนไขส�าคัญของสังคมโลกในปัจจุบัน ได้แก่ ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและสื่ออินเตอร์เน็ต 

บทความตั้งค�าถามว่า แทนที่การเกิดขึ้นของ “ประชาคมอาเซียน” จะขยายความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ประชาคม

นี้อาจจะก�ากับ ควบคุมการไหลเวียนของผู้คนรากหญ้ามากกว่าหรือไม่? เพื่อท่ีจะสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน 

ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนรากหญ้า ผู้เขียนเสนอว่า เราจะต้องท�าความเข้าใจความเช่ือมโยงท่ีมีมั่นคงอยู่แต่เดิมแล้ว

ของผู้คนรากหญ้าให้มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 คนรากหญ้า รากหญ้าอาเซียน ความเชื่อมโยงของอาเซียน ประชาคมอาเซียน ชาติพันธุ์
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1. รากหญ้าอาเซียน กับ องค์การอาเซียน
ผูเ้ขยีนแยกอาเซยีนทีเ่ป็นองค์การระหว่างประเทศ ออกจากรากหญ้าอาเซียน ซึง่หมายถึงอาเซยีนท่ีเป็นประชาชน 

เป็นสงัคมทีม่ผีูค้นรากหญ้าอยูม่ากมาย เราต้องไม่คดิถงึอาเซยีนว่าเป็นเพยีงเป็นการรวมตวัของประเทศกลุม่หนึง่ แต่ต้อง

มองให้เห็นชีวิตผู้คนในประชาคมอาเซียน และสิ่งที่ผู้เขียนก�าลังจะพูดต่อไปนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นชีวิตของผู้คนในอาเซียน 

หรือ“อาเซียนในระดับรากหญ้า” แต่ก็จะพจิารณาด้วยว่า “องค์การอาเซยีน” ก�าลงัจะก่อผลอะไรกบั “รากหญ้าอาเซยีน” 

และรากหญ้าอาเซียนจะมีกลไกต่อรองกับองค์การอาเซียนได้อย่างไรบ้าง

ที่กล่าวว่าสังคมวัฒนธรรมท่ีประชาคมอาเซียนจะถือก�าเนิดข้ึนมาเป็นสังคมวัฒนธรรมรากหญ้านั้น เนื่องจาก 

ธรรมชาตขิองสงัคมวฒันธรรมอาเซยีนเป็นสงัคมวฒันธรรมแบบรากหญ้าในหลายๆ ลกัษณะ ความเป็นรากหญ้าของสงัคม

วัฒนธรรมอาเซียนท�าให้รากหญ้าอาเซียนมีลักษณะไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และมีการแลกเปลี่ยนกัน  

และกันระดับรากหญ้าอยู่ทุกยุคทุกสมัย ผู้เขียนเสนอให้เห็นว่า ไม่ว่าจะในยุคสมัยใด ไม่ว่าจะก่อน ระหว่าง หรือหลังยุค

อาณานิคม จนกระทัง่ก้าวเข้าสู่ยคุไซเบอร์ รากหญ้าอาเซยีนมพีลวตัสงู ท�าให้ไม่สามารถก�ากับควบคมุโดยอ�านาจรวมศนูย์

ได้ง่ายๆ 

อย่างไรกดี็ ผูเ้ขยีนจะชีใ้ห้เหน็ว่า การสร้างเครอืข่าย ข่ายใย ความเช่ือมโยงอย่างใหม่ต่างๆ โดยองค์การอาเซยีนนัน้ 

เป็นเพยีงรปูแบบหนึง่ของการสร้างความเช่ือมโยง แต่ข่ายใยดังกล่าวเป็นข่ายใยทีเ่ป็นทางการ เป็นข่ายใยทีห่าได้สอดคล้อง

กบัข่ายใยของรากหญ้าอาเซยีน อกีทัง้ยงัเป็นข่ายใยท่ีอาจมส่ีวน ก�ากับ ควบคมุ ครอบง�าความเช่ือมโยงต่างๆ ของรากหญ้า 

อาเซียน เครือข่ายโยงใยที่องค์การอาเซียนสร้างขึ้นนี้ อาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับรากหญ้าอาเซียน มากเท่ากับเพิ่มโภคผล

แก่คนมั่งคั่งอยู่แล้วเพียงหยิบมือ ดังน้ัน ถึงท่ีสุดแล้ว ภาพท่ีผู้เขียนคิดว่าเราก�าลังจะประสบในอนาคตอันใกล้ คือ  

ภาพขัดแย้ง ต่อรองกัน ระหว่างเครือข่ายโยงใยแบบรากหญ้า กับเครือข่ายโยงใยที่อยู่ใต้การควบคุมขององค์การ

ในบทความนี้ ผู้เขียนจะพูดถึงรากหญ้าอาเซียนว่าเป็นสังคมท่ีไม่ได้มีรากเดี่ยว แต่เป็นสังคมรากฝอย ท่ีมีโยงใย 

เครือข่าย ที่พันเกี่ยวพาดผ่านกันไปมาอย่างยุ่งเหยิง ลักษณะสังคมดังกล่าวเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และน่าจะ 

ยังคงเป็นต่อไปในอนาคต ส่วนต่อไป ผู้เขียนจะตั้งข้อสังเกตว่าการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแบบท่ีองค์การอาเซียนเสนอ 

จะส่งผลในทางก�ากบัควบคุมรากหญ้าอาเซยีน ให้รบัใช้ผลประโยชน์ของคนบางกลุม่อย่างไร ส่วนท่ีสาม จะพิจารณาโอกาส 

และแนวโน้มใหม่ๆ ของรากหญ้าอาเซียน และตั้งค�าถามว่า รากหญ้าอาเซียนจะต่อรองกับองค์การอาเซียนอย่างไร  

และรากหญ้าอาเซียนควรจะได้อะไรจากการขยายบทบาท และอ�านาจขององค์การอาเซียน 

บทความน้ีจึงมีกระบวนของการน�าเสนอในมิติทางประวัติศาสตร์ ด้วยการเริ่มจากช่วงกลางเก่ากลางใหม่คือ  

ยุคสร้างชาติหลังอาณานิคม แล้วย้อนกลับไปไกลก่อนอาณานิคม และยุคอาณานิคม แล้วจึงวกกลับมาในปัจจุบัน  

ว่ามีความเป็นไปได้ในทางสังคมวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆ ทั้งที่สืบเนื่อง และก่อเกิดขึ้นใหม่อย่างไร

2. รัฐไร้รากในอาเซียน
อาเซยีนร่วมสมยัคอือาเซยีนทีไ่ม่ตดัขาดจากอาเซยีนก่อนหน้า แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า สงัคมวฒันธรรมอาเซยีนไม่ใช่

สังคมวัฒนธรรมที่ร่วมรากเดี่ยว หากแต่เป็นสังคมวัฒนธรรมที่อุดมไปด้วยรากแขนงมากมาย ที่ต่างแตกแยก พาดผ่าน 

และคาบเกี่ยวกันไปมา เวลาคิดถึงอาเซียนในเชิงสังคมวัฒนธรรม เราไม่ควรคิดถึงสังคมที่มีที่มาที่ไปเดียวกัน สังคม

วัฒนธรรมนี้จึงทั้งไม่เคยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน และมีความคาบเกี่ยวจนมีสาระของตัวตนบางอย่างร่วมกันอยู่ 

แอนโทนี รีด (Anthony Reid) นักประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนส�าคัญ ได้ให้ภาพรวมการก่อเกิดรัฐ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเชิงส�านึกชาติพันธุ์ไว้ในหนังสือ Imperial Alchemy: Nationalism and Political  
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Identity in Southeast Asia (Reid, 2010) บทแรกๆ ซึ่งสามารถน�ามาเป็นพื้นฐานการเข้าใจรากหญ้าอาเซียนได้ดี  

จึงขอเล่าโดยสังเขปในที่นี3้

หนงัสอืเล่มน้ีกล่าวถงึการก่อตัวของรัฐในทางส�านกึเชงิชาตพินัธุ ์จึงเป็นจุดเริม่ต้นทีด่ขีองการเข้าใจรากหญ้าอาเซยีน 

และองค์การอาเซียน แต่ก่อนอื่น ต้องเข้าใจด้วยว่า ส�านึกชาติพันธุ์ไม่ใช่ “เชื้อชาติ” หรือ race ในภาษาอังกฤษ แต่เป็น

ส�านึกทีส่งัคมสร้างขึน้มา จะโดยมมุมองของคนในเองหรอืโดยคนอืน่หรอืคนนอกก็ตาม เป็นการให้ความหมายแก่กลุม่คน

ที่อาศัยร่วมกัน ว่าเป็นชนชาติเดียวกัน เสมือนว่ามีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือด แต่อันที่จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะ

เป็นไปไม่ได้ทีค่นในชาติเดียวกนัจ�านวนเรอืนหมืน่เรอืนแสน จะมีความเกีย่วพนักนัทางสายเลอืดกนัหมด หากแต่อนัท่ีจรงิ 

การสร้างส�านึกร่วมของชนชาติ มักอาศัยแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

บางประการ มากกว่าที่จะเชื่อมโยงผูกพันกันโดยสายเลือด 

ในหนงัสอืเล่มดังกล่าว แอนโทนี รีด สร้างทฤษฎว่ีาด้วยการก่อเกดิของรฐัว่า รฐัสมยัใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

มีก�าเนิดที่เกี่ยวพันกับส�านึกทางชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยสรุปแล้ว รีดเสนอว่า ก�าเนิดนั้นสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุ่ม กลุม่แรกคอื กลุม่รฐัทีเ่กดิจากการมแีกนกลางของส�านกึชาติพนัธุร่์วมกนั ได้แก่ ไทย เมยีนมาร์ และเวยีดนาม 

กลุ่มที่สองคือ กลุ่มรัฐที่เกิดมาจากพื้นที่ซึ่งมีหลายรัฐซ้อนกันอยู่ก่อน จึงไม่มีแกนกลางของส�านึกชาติพันธุ์ร่วมกัน ได้แก่ 

ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย นี่คือตัวอย่างของรัฐตรงชายแดน ส่วนกลุ่มที่สามคือ รัฐที่เกิดมาจากการปฏิวัติชาตินิยม 

หลังสงครามโลก ซึ่งที่จริงเกิดจากสังคมที่ไม่เคยมีส�านึกร่วมกันมาก่อน แล้วสร้างตัวตนขึ้นมาในสังคมอาณานิคม  

โดยเจ้าอาณานิคมสร้างส�านึกร่วมนี้ขึ้นมา จากน้ันส�านึกร่วมนี้จึงถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อย 

จากเจ้าอาณานิคม รัฐลักษณะนี้ ได้แก่ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ถ้าเข้าใจตามข้อเสนอนี้ มีเพียงรัฐเดี่ยว 3 รัฐคือ ไทย เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่เกิดมาจากพื้นฐานทางชาติพันธุ์

ท่ีแลดูมีส�านึกร่วมกันอย่างกว้างขวาง และมีความสืบทอดมาอย่างยาวนาน ส่วนรัฐอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ล้วนเกิดจากการที่จะต้องสร้างส�านึกชาติพันธุ์ขึ้นมาใหม่ หรือจะเป็นส�านึกที่เจ้าอาณานิคมสร้างให้

แต่ผู้เขียนคิดว่าข้อเสนอของรีดยังมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของประเทศไทย เมียนมาร์  

และเวียดนาม ที่รีดเสนอว่ามีความสืบเนื่องทางชาติพันธุ์สูงกว่ารัฐอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงไม่จริง เนื่องจาก 

ข้อเท็จจริงที่เป็นลักษณะพิเศษของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ภาวะท้องถิ่นนิยม ภูมิประเทศ และกลุ่มชนที่สูง

ประการแรก ภาวะท้องถิ่นนิยม ทั้งในเวียดนาม และไทยมีพลังอย่างยิ่ง และยังมีอยู่ก่อนรัฐชาติ ในเวียดนาม  

นักประวัติศาสตร์เวียดนามหลายคนพบว่า เวียดนามถิ่นเหนือกับใต้มีอิทธิพลต่อกันเสมอ แต่ต้องไม่ลืมด้วยว่าความเป็น

เหนือ และใต้ของคนเวยีดนาม กแ็ตกต่างกนัตามยคุสมยั เช่น ในศตวรรษที ่11 ผูท้ีก่่อกบฏต่อราชส�านกัจนี จนได้อสิรภาพ

ต้ังตนเป็นกษตัรย์ิ กษัตรย์ิพระองค์นีเ้ป็นคนสามญัทีอ่อกจะเป็นนกัเลง และมพ้ืีนเพทีไ่ม่ใช่คนในลุม่น�า้แดง แต่มาจากเขต

จังหวัดแทงญ์ หวา และเหงะ อาน และที่จริงปรากฏการณ์ลักษณะนี้ก็อยู่ และสืบทอดในกรณีเวียดนาม4 

3 การท่ีผู้เขียนเลือกงานของแอนโทนี รีด ชิ้นน้ีมากล่าวถึงก็เนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนที่ให้ภาพรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เกี่ยวกับก�าเนิดของรัฐที่สัมพันธ์กับส�านึกทางชาติพันธุ์เล่มล่าสุดเล่มหนึ่ง โดยนัยนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนเห็นด้วยกับข้อเสนอของ
รีด แต่เพราะต้องการวิพากษ์ความคิดแบบน้ี จึงได้น�าเอาหนังสือเล่มนี้มากล่าวถึงเป็นแกนในการวิพากษ์แนวคิดชาติพันธุ์ในอาเซียน  
อันที่จริงมีงานเขียนทางมานุษยวิทยามากมายที่สามารถน�ามาใช้วิพากษ์แนวคิดลักษณะนี้ของรีดได้ เช่น หากจะย้อนกลับไปไกล ได้แก่ 
Chalres F. Keyes (1995 [1977]) หรือกระทั่งงานของนักรัฐศาสตร์ที่หันมาใช้ข้อมูลทางมานุษยวิทยาเพื่อแสดงให้เห็นความหลากหลาย
ของรากหญ้าชาติพันธุ์ในอาเซียนอย่างงานของ James C. Scott (2009) ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนก็ได้น�างานเล่มดังกล่าวของสก็อตต์มาใช้
เพื่อวิจารณ์งานของรีด
4 รออ่านผลงานของผู้เขียนเรื่อง “เวียดนามที่ไม่ใช่มังกรน้อย: อ่านประวัติศาสตร์เวียดนามผ่านพื้นผิวของอดีต” ที่ก�าลังจะตีพิมพ์เร็วๆ นี้
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พลเมืองอาเซียนในความเช่ือมโยงกับรัฐชาติ

ส่วนในไทย กรณีที่เห็นได้ชัดคือกรณีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ส่งจดหมายไปยังเจ้าเมืองตามหัวเมือง

ต่างๆ ทางอีสาน หว่านล้อมให้เจ้าเมืองเหล่านั้นสวามิภักดิ์ด้วย จดหมายดังกล่าวระบุให้เจ้าเมืองต่างๆ ยอมรับ 

ทางการเมอืงทางอ�านาจปกครองของสยาม ในฐานะท่ีเป็นคน “ไทย” ด้วยกนั ไม่ใช่ “ลาว” (ธงชัย, 2530:167) นีแ่สดงว่า 

ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเวียดนามหรือความเป็นไทย ไม่เคยมีอยู่อย่างเป็นภาพรวม เป็นเอกภาพ เหนือท้องถิ่นมาก่อนที่จะ

เป็นรัฐชาติ ดังนั้น ส�านึกก่อนรัฐชาติสมัยใหม่ที่รีดว่า จึงถูกสร้างขึ้นใหม่มากกว่าจะสืบทอดมาจากยุคก่อน

ประการที่สอง ภูมิประเทศ ทั้งพื้นที่สูง และอุทกภัย ท�าให้รัฐเมียนมาร์ ไทย และเวียดนามในอดีต ไม่ได้มีอ�านาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหนือดินแดนที่ครอบครองได้ตลอดรอบหนึ่งปี ในงานอีกชิ้นหนึ่งของเจมส์ สก็อตต์ ได้ให้ภาพไว้ว่า  

ในช่วงฤดนู�า้หลาก รฐัทีต้ั่งอยูบ่นทีร่าบลุม่แม่น�า้เหล่านีแ้ทบจะมอี�านาจหดเหลอืแคบเพียงประตพูระราชวงั (Scott, 2009: 

61) 

ประการที่สาม กลุ่มชนที่สูง ที่จริงทั้งสามรัฐนี้ไม่เคยมีอ�านาจเหนือพื้นที่บนที่สูงของชนกลุ่มน้อย กรณีเมียนมาร์ 

และเวยีดนามชดัเจนมาก กรณีไทยก็ม ีแต่ยงัมน้ีอยกว่า ดงันัน้ พืน้ท่ีท่ีอ�านาจรฐัพืน้ราบครอบครองจงึย่อย่น เลก็ลงมากกว่า

พื้นที่รัฐชาติแต่ละรัฐในปัจจุบันมากนัก (Scott, 2009) 

อย่างไรก็ดี ในพื้นที่สูงเหล่านี้นี่เอง ที่รัฐพื้นราบในอดีตอาศัยเป็นแหล่งส�าคัญในการกวาดต้อนแรงงานมาท�างาน

ในพื้นราบ มาเป็นไพร่เป็นทาส ความขาดแคลนประชากรท�าให้ในอดีต ก�าลังคนส�าคัญกว่าพื้นที่ ในแง่นี้ การรบในอดีต

เป็นไปเพื่อกวาดต้อนผู้คน คนไม่ได้รบกันรุนแรงเลือดสาดแบบในภาพยนตร์สมเด็จพระนเรศวร ไม่มีเจ้าคนไหน  

ชนชัน้น�าคนไหนอยากตดัคอศตัรกูระเดน็ในสงครามยคุโบราณ เพราะเขาอยากได้คนเหล่านัน้มาเป็นทาสเป็นไพร่ ดงันัน้ 

บางทีการชนช้างหรือแม้แต่เพียงชนไก่ ก็อาจจะดีเสียกว่าเสียเลือดเนื้อคนจ�านวนมากไปกับการสงคราม เนื่องจาก

วัตถปุระสงค์ของสงครามไม่ใช่เพ่ือท�าลายคน แต่เพือ่กวาดต้อนคน ทีส่�าคญัผลจากการกวาดต้อนผูค้นคอื การท่ีประชากร

ของรฐัพืน้ราบโบราณส่วนใหญ่ เป็นประชากรจากกลุม่ชนท่ีหลากหลาย มาอาศัยอยูเ่คยีงข้างกนั สงัคมพืน้ราบจงึมีลกัษณะ 

พหุนิยมสูงมาก

นอกจากนั้น พื้นท่ีสูงเหล่านี้เปิดโอกาสให้เกิดชุมชนบนที่สูงที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตพื้นที่แบบท่ีคนซึ่งอยู่ในพ้ืนราบ

จะเข้าใจได้ เช่น ชุมชนชาวม้ง ชาวเย้า ชาวห่าหยี่ ชาวโลโล ฯลฯ กลุ่มชนบนที่สูงเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกันหลากหลายกลุ่ม 

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และสินค้ากันในพื้นที่สูง พวกเขาอยู่อาศัยไกลจากกัน ข้ามพื้นที่ ข้ามภู ข้ามดอย แต่ก็คง

อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มได้ โดยผ่านการสื่อสารติดต่อกัน ผ่านตลาดนัด และเครือญาติขนาดใหญ่ ที่เชื่อมโยงกันด้วยต�านาน

ปรัมปรา พวกเขาแตกต่างกันบ้าง ตามแต่ถิ่นที่อยู่ และกลุ่มชนเพื่อนบ้าน 

ในหนงัสอืเล่มล่าสดุทีเ่ป็นทีว่พิากษ์วจิารณ์มากมายของเจมส์ สกอ็ตต์ (Scott, 2009) ชือ่ The Art of Not Being 

Governed: An Anarchist History of Southeast Asia ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มชนเหล่านี้ยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเอง

ไว้ได้ในอดีต เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอ�านาจรัฐ พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ซึ่งในแง่หนึ่ง ป้อนแรงงาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติให้กับรัฐในที่ราบ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็เป็นแหล่งลี้ภัยจากภาษี การขูดรีด หรือแม้แต่ภัยการเมือง 

จากรฐัพืน้ราบ ส�าหรับสกอ็ตต์ คนทีอ่ยูบ่นทีส่งูเหล่านีจ้งึเลอืกทีจ่ะอยูท่ีน่ัน่ ไม่ใช่ว่าพวกเขาเป็นสิง่ตกค้างทางประวตัศิาสตร์ 

หรือเป็นคนล้าหลังที่ไม่ยอมลงมาจากดอย พวกเขาเลือกท่ีจะอยู่บนดอยเนื่องจากบนดอยให้อิสระแก่พวกเขามากกว่า 

พวกเขาสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ดีกว่า ตรงกันข้าม พวกคนพื้นราบต่างหากที่จะต้องถูกควบคุมโดยรัฐอย่างเข้มงวด 

ถกูเกบ็ภาษ ีถกูเกณฑ์แรงงาน การเป็นคนพืน้ราบจงึไม่ได้เป็นอสิระเท่าคนท่ีบนพืน้ท่ีสงู (Scott, 2009) หากคิดตามสกอ็ตต์  

ผูเ้ขยีนเหน็ว่า การทีค่นไทยเรามกัเชือ่กนัว่าการเป็น “ไท” คอื การเป็นอิสระชนนัน้ เหน็จะไม่จรงิตามตรรกะแบบสกอ็ตต์ 

แต่คนบนดอยที่พวกไท/ไต มักเรียก “ข่า” “ข้า” ต่างหากที่เป็นอิสระกว่าไท
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สรุปแล้ว เดิมทีท้ังไทย เมียนมาร์ และเวียดนาม ต่างก็ไม่เคยมีเอกภาพ ไม่เคยมั่นคง มีเง่ือนไขของความไร้รัฐ 

(stateless) อยูสู่ง ดงันัน้ ไม่ว่าจะรฐัใดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ลกัษณะดงักล่าวชีใ้ห้เหน็ถงึสภาวะของสงัคมวัฒนธรรม

ที่เต็มไปด้วยสาแหรกความสัมพันธ์ที่พาดผ่าน เกาะเกี่ยวไปมา เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมมีความเคลื่อนไหว และมีความ

หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ดังจะได้อภิปรายต่อไป 

3. วัฒนธรรมข้ามฝ่ังในสังคมรากหญ้า
ท้องถิ่นนิยม ภูมิประเทศ และกลุ่มชนบนที่สูง เป็นปัจจัยส�าคัญที่แสดงให้เห็นว่า ในอดีต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไม่มเีอกภาพ มีเพียงกลุม่การเมอืงบางกลุม่ทีส่ามารถครอบครองอ�านาจในบางพืน้ท่ีได้เพยีงช่ัวคราว อย่างไรกดี็ นอกเหนอื

จาก 3 มิติดังกล่าว ลักษณะส�าคัญของการเป็นสังคมรากหญ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังได้แก่ เงื่อนไขทางภาษา  

และการเปิดรับอิทธิพลความคิดใหม่ๆ 

ประการที่สี่ ตระกูลภาษา ส�าคัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี 5 ตระกูล (1) ออสโตร - เนเชียน เช่น มาเลย์  

จาม ตากาลอ็ก (2) ออสโตรเอเชียติค เช่น มอญ เขมร (3) ไต - กะได เช่น ไท ลาว จ้วง (4) ม้ง - เย้า และ (5) ธเิบต - เมยีนมาร์ 

ปีเตอร์ เบลล์วดู (Peter Bellwood) นกัโบราณคดเีสนอว่า ภาษาทัง้ห้าตระกลูนีม้คีวามเกีย่วพนักบัการเคลือ่นทีข่องผูค้น

ในเชิงพันธุกรรม การแพร่กระจายของภาษาทั้งห้าตระกูลนี้ เกิดข้ึนในช่วงเดียวกันกับการแพร่ลงมาของพันธุกรรม 

สาย “มองโกลอยด์ใต้” ซึง่สอดคล้องกบัช่วงเวลาทีก่ารเกษตรพืน้ราบได้แพร่เข้ามาคอื ในราว 7,000 ปีทีแ่ล้ว (Bellwood, 

1992:78) การแพร่กระจายลงมาของคนสายพันธุ์นี้สอดคล้องกับการแพร่กระจายลงมาของภาษาอย่างน้อยสี่ตระกูล  

ไม่รวมม้ง - เย้า ซึ่งยังคงอยู่ทางเหนือ

ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อสืบสาวย้อนกลับไปไกลๆ โดยดูจากค�าศัพท์ และแบบแผนของการแปลงของเสียง 

ในค�าเดียวกันต่างภาษาแล้ว มีนักภาษาศาสตร์เริ่มสนใจที่จะสืบหาภาษาที่เป็นพื้นฐานให้กับภาษาปัจจุบัน ตระกูลภาษา

ห้าตระกูลน้ี มีแนวโน้มทีจ่ะเหลอืเพยีง 3 หรอื 4 ตระกลู เนือ่งจากมคีวามเป็นไปได้ท่ีภาษาออสโตร - เนเชียน ภาษาตระกูล

ไท - กะได และภาษาม้ง - เย้า ที่มีความเป็นไปได้ที่สุดคือ “มหตระกูลภาษา” ออสโตร - ไท (Austro - Tai) (Bellwood, 

1992:112) 

ไม่ว่าการมฐีานรากร่วมกนันัน้จะจรงิหรอืไม่ ผูเ้ขยีนคดิว่าอกีด้านหนึง่ของข้อพสิจูน์ถงึความมอียูร่่วมกนัของภาษา

ในภูมิภาคน้ีคือ การที่คนในภูมิภาคสามารถเรียนภาษาของคนในภูมิภาคเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากภาษา

เหล่าน้ีถ ้าไม่มีความพูกพันใกล้ชิดกัน ก็น ่าจะมาจากการแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งภาษามีลักษณะคล้ายกัน  

จากประสบการณ์ของผู้เขียน การเรียนภาษาเวียดนามใช้เวลาเพียงสองภาคการศึกษา นอกจากนั้น ระบบเสียงท่ีไม่ได้

แตกต่างกันนัก ก็ยังช่วยให้เรียนได้เร็ว แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือวัฒนธรรมที่ภาษานั้นถูกใช้อยู่ เช่น พื้นฐานทางวัฒนธรรม 

ในการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การใช้ลักษณะนาม การใช้ค�าลงท้าย เป็นต้น รายละเอียดของภาษาเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเรียน 

ได้ยากมากส�าหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานความเข้าใจทางวัฒนธรรมร่วมกัน เพราะฉะนั้น การเคลื่อนไหวของผู้คนดังที่กล่าว

มาข้างต้น จงึเป็นไปได้เน่ืองจากชาวรากหญ้าอาเซียนสามารถปรบัตวั เรยีนรูภ้าษาของกลุม่ชนเพือ่นบ้านได้ไม่ยากเยน็นกั 

ประการทีห้่า ความเป็นสงัคมเปิด สงัคมในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นสงัคมท่ีเปิด พ่อค้าต่างถิน่ เข้ามาแต่งงาน

กับลูกสาวผู้มีอ�านาจในท้องถิ่น นอกจากนั้นโอกาสของการแลกเปลี่ยน และรับวัฒนธรรมภายนอกยังเกิดจากการเป็นรัฐ

อาณานิคม และการย้ายถิ่นของคนจีน และอีกหลายๆ กลุ่มคนจากอินเดีย รากหญ้าอาเซียนในมิตินี้จึงเป็นอาเซียน 

ภาคพื้นสมุทร ที่เปิดโอกาสให้เกิดการติดต่อระหว่างประเทศ ระหว่างถิ่นที่กว้างใหญ่
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หลายคน เช่น โอลเิวอร์ โวลเทอร์ (Oliver Wolters) จงึเรยีกเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ว่า cosmopolitanism หรือ

สังคมสากล (Wolters, 1994) กล่าวคือ มีความหลากหลาย แต่ต่างก็รักษาความเป็นตัวเอง และไม่เอาตัวเอง 

ไปเปลี่ยนแปลงคนอื่น สังคมที่มีภาวะสากลเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการค้าขาย มีการติดต่อกันของผู้คนที่หลากหลาย 

เป็นเมอืงท่า เมอืงการค้า อดุมไปด้วยคนหลากหลายชาตพินัธุ ์ความคดิ ความเชือ่ ภาษา สงัคมแบบนีใ้นเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในงานชิ้นหนึ่งของเขา แอนโทนี รีด กล่าวว่า แม้แต่เมืองในยุโรปเองหลายๆ เมืองใน

ระยะเดียวกัน ยังไม่คับคั่งหนาแน่นหลากหลายเท่าเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ�านวนมาก (Reid, 1992:473) ว่าไป

แล้วสังคมลกัษณะนีไ้ม่ได้แตกต่างจากสงัคมของกลุม่ชนบนทีส่งูดงักล่าวข้างต้น ในแง่ของความหลากหลายของผูค้นทีอ่ยู่ 

ร่วมกัน

สังคมลักษณะนี้จึงเป็นสังคมเปิด น�ามาซ่ึงการเป็นชุมทางของความคิด รับผู้คนใหม่ๆ เสมอ จึงเป็นเหตุให้คน 

ในสังคมได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ พ่อค้าอินเดีย พ่อค้าจีน ท่ีเข้ามาแต่งงานกับชนพื้นเมือง จึงกลายเป็นตัวแทน 

ของผู้เผยแพร่ฮินดู พุทธ และขงจื้อ ก่อให้เกิดอิทธิพลของลัทธิฮินดู พุทธ ขงจื้อ และอิสลามแพร่ไปทั่ว นักประวัติศาสตร์

อย่างโอลิเวอร์ วอลเทอร์ มองว่า นี่ไม่ใช่การรับความเช่ือจากจีน อินเดีย หรืออาหรับเท่านั้น แต่ส�าหรับชาวเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ นี่คือการปรับให้ตัวเองเข้าสู่โลกสากลในแต่ละยุคสมัย (Wolter, 1994) 

ในยุคถัดมา ความคิดใหม่ๆ ไม่ได้หยุดหลั่งไหลเข้ามาปะทะกับความคิดความเชื่อพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด

ชาตินิยม เพื่อต่อสู้กับประเทศเจ้าอาณานิคม แนวคิดคอมมิวนิสต์ และแนวคิดประชาธิปไตย เพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคม 

หรือต่อสู้กับชนชั้นน�าในสังคมตนเอง เป็นต้น น่าสังเกตว่า ปัญญาชน นักปฏิวัติในสังคมต่างๆ เหล่านี้ ล้วนติดต่อสัมพันธ์

กันข้ามชาติ เช่น ปรีดี พนมยงค์ กับโฮจิมินห์ ที่ติดต่อช่วยเหลือกัน เป็นต้น 

เงือ่นไขทัง้ห้าประการดังกล่าว ท�าให้อาเซยีนคงลกัษณะของความเป็นสงัคมรากหญ้าไว้ กล่าวคอื มคีวามเคลือ่นไหว 

มีการติดต่อเช่ือมโยง มีโยงใยระหว่างผู้คน พื้นท่ี สังคม และวัฒนธรรมอยู่เสมอ โยงใยนี้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะอยู่ในพื้นที ่

ของภูมิภาค แต่ยังเชื่อมโยงกับโลกสากลนอกภูมิภาคอีกด้วย การเช่ือมโยงดังกล่าว ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องอยู่ใต้การก�ากับ

ของอ�านาจรัฐหรือองค์การข้ามชาติใดๆ 

4. ความเช่ือมโยงใต้การก�ากับ
องค์การอาเซยีนวางแผนจะบรรล ุ“ความเชือ่มโยง” (connectivity) ด้านต่างๆ นยัว่าเพือ่ยกระดบัชวีติผูค้น และ

เพิม่การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม แต่ในภาพรวม หากดจูาก Master Plan on ASEAN Connectivity (ASEAN 2011)5 

องค์การอาเซียนระบวุ่า จะจัดให้มคีวามเชือ่มโยงในด้านต่างๆ ดงันี ้(1) ความเชือ่มโยงทางกายภาพ ผ่านเครอืข่ายคมนาคม 

5 ผู้เขียนตระหนักดีว่า การท�าความเข้าใจอาเซียนจากมุมมองขององค์การอาเซียนผ่านเอกสารชุดนี้ชุดเดียวนั้นไม่เป็นธรรมกับอาเซียน  
และไม่เป็นธรรมกับประชาชนในประชาคมแห่งน้ี ในแง่ขององค์การอาเซียน แน่นอนว่าอาเซียนมีแผนต่างๆ มีแนวปฏิบัติต่างๆ มากมาย 
หากแต่เอกสาร ASEAN Connectivity เป็นเอกสารส�าคญัทีก่�าหนดทัง้ยทุธศาสตร์ และเป็นแม่บทในการด�าเนนิการพฒันาภมูภิาคอาเซยีน
จากมุมมองเบื้องบน ผู้เขียนจึงให้ความส�าคัญกับการวิพากษ์เอกสารนี้ ส่วนการเคลื่อนไหวของอาเซียนภาคประชาชนนั้น เป็นมิติที่ผู้เขียน
เห็นด้วย และต้องการร่วมผลักดัน หากแต่เนื่องจากบทความนี้มุ่งวิพากษ์อาเซียนที่เป็นองค์กร ว่ามีมุมมองที่มองข้ามการมีอยู่ของอาเซียน
รากหญ้า และบทความน้ีต้องการเสนออาเซียนในมุมมองแบบรากหญ้า จึงไม่ได้หยิบยกความเคลื่อนไหวต่างๆ มากมายของอาเซียน 
รากหญ้า ยกตวัอย่างส�าคญัของอาเซยีนรากหญ้าล่าสดุ ได้แก่ การเคลือ่นไหวเพือ่ผลกัดนัให้ปฏญิญาสทิธมินษุยชนอาเซียนสามารถปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในอาเซียนได้อย่างจริงจังเมื่อเร็วๆ นี้ (โปรดดู ประชาไท, 2555; 2556) แต่ผลที่สุดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็แทบจะ 
ไม่เป็นผล นี่แสดงให้เห็นว่า จากจุดยืนของรากหญ้าอาเซียน เรายังต้องวิพากษ์อาเซียนในฐานะองค์การที่มองข้ามมุมมองผลประโยชน์ของ
อาเซียนรากหญ้าอยู่
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(ถนน ทางรถไฟ) เครือข่ายเทคโนโลยีสื่อสาร และพลังงาน (2) ความเชื่อมโยงเชิงสถาบัน มีเสรีการค้า และการอ�านวย

ความสะดวกให้กบัการค้าเสร ีการลงทนุ และการอ�านวยความสะดวกการลงทุน มข้ีอตกลงร่วม ด้านการคมนาคม แนวทาง

การข้ามแดน โครงการสร้างศักยภาพ และ (3) ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งระบุว่ามีเพียงสองด้าน

คือ หนึ่ง การศึกษากับวัฒนธรรม และสอง การท่องเที่ยว

จะเห็นว่า สองในสามของความเชื่อมโยงในก�ากับขององค์การอาเซียน เน้นไปที่ความเชื่อมโยงอันเป็นประโยชน์

ต่อการขนส่ง การค้า และการลงทุนเป็นหลัก ส่วนด้านผู้คน ความเช่ือมโยงด้านการศึกษา ก็ยังถูกวางไว้ในกรอบ 

เพื่อตอบสนองการค้า และการลงทุน ส่วนการท่องเที่ยว แน่นอนว่าย่อมส่งผลดีในด้านการค้า และการลงทุนเป็นหลัก 

สุดท้ายในด้านวัฒนธรรม องค์การอาเซียนกล่าวถึงเพียงหลวมๆ เน้นในด้านมรดก และการพัฒนาวัฒนธรรม ศิลปะ และ

ภาษา

เมือ่ลองค้นค�าส�าคัญๆ ใน 4 ด้านด้วยกนัเพือ่ท�าความเข้าใจความคดิทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงขององค์การ

อาเซียนในมิติของการสร้างความเชื่อมโยง ผู้เขียนพบอะไรน่าสนใจหลายประการด้วยกัน

(1) ด้านสทิธ ิเสรภีาพ และประชาธปิไตย ผูเ้ขยีนไม่พบค�าว่า democracy เลย ไม่พบค�าว่า rights (สทิธ)ิ human 

rights (สิทธิมนุษยชน) freedom (เสรีภาพ) ในความหมายทางการเมือง กลับพบค�าว่า traffic rights (สิทธิในการ 

เดินทาง) freedom to traffic (เสรีภาพในการเดินทาง) ซึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศ เป็นสิทธิ 

ทางธุรกิจ สิทธิทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่มีค�าว่า human rights ไม่มีแม้แต่ค�าว่า cultural rights (สิทธิทางวัฒนธรรม) 

ซ่ึงเป็นสิทธิที่สหประชาชาติ และยูเนสโกให้ความส�าคัญมากขึ้นในระยะสิบปีที่ผ่านมานี้ ค�าว่า “สิทธิ” ในความหมาย 

ของการคุ้มครองสิทธิบุคคลมีค�าเดียว และปรากฏไม่เกินสองครั้งคือ ค�าว่า rights of migrant workers (สิทธิของ 

คนงานอพยพ) (ASEAN, 2011: 28, 55) ซึ่งก็เป็นไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่า6 

(2) ด้านความเหลือ่มล�า้ของสังคม พบค�าว่า inequality (ความไม่เท่าเทียมกนั) ครัง้เดยีวในภาคผนวก นอกจากนัน้ 

ค�าว่า class (ชนชัน้) hierarchy (ล�าดบัชัน้) ไม่ปรากฏในความหมายเชงิสงัคมหรอืเชงิการเมอืง แต่มคี�าว่า gap (ช่องว่าง) 

(3) ด้านประชาสงัคม เมือ่ลองค้นค�าว่า community (ชุมชน) participation (การมส่ีวนร่วม) ไม่พบค�าสองค�านี ้

ในความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเพียงค�าว่า participation of stakeholders (การมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสีย) และ participation of ASEAN’s members (การมีส่วนร่วมของสมาชิกอาเซียน) ส่วนค�าว่า community 

ในความหมายของการเป็นหน่วยทางสังคมหรือการเมืองของประชาชน ก็ไม่มี มีที่เดียวที่พบคือ community - based 

ecotourism (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เน้นชุมชนเป็นฐาน) (ASEAN, 2011:73) มีค�าว่า people (ประชาชน) อยู่ทั่วไป 

แต่เป็นค�าที่ไม่แสดงพลังของผู้คน ผู้คนถูกมองว่าเป็นผู้รับการช่วยเหลือ ต้องการการเพิ่มศักยภาพ แทนที่จะมีศักยภาพ

ในตัวเอง

(4) ด้านกลุม่คนทีค่วรได้รบัการเอาใจใส่ พบค�าว่า women (ผูห้ญงิ) ครัง้เดยีว (ASEAN 2011: 27) ค�าว่า youth 

(เยาวชน) มีมากกว่า แต่ทั้งสองค�าน้ันก็อยู่ในบริบทของการรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้หญิง ไม่ได้เป็นผู้แสดง 

ของตนเองเลย ส่วนค�าที่ไม่พบเลยคือค�าว่า ethnic (ชาติพันธุ์) ที่น่าสนใจอีกค�าคือ พบค�าว่า worker (คนงาน) มากพอ

สมควร แต่ไม่พบค�าว่า labor (ผู้ใช้แรงงาน) เหมือนองค์การอาเซียนจงใจเลี่ยงค�าในเชิงการเมือง และความหมายในเชิง

การเมืองของค�านี้ 

6 เมื่อเร็วๆ นี้ อาเซียนได้ประกาศ “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชน” ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างกระท่อนกระแท่น หากแต่เนื่องจากผู้เขียนยังไม่มีโอกาส
พิจารณาปฏิญญาดังกล่าว จึงขอละไว้ ไม่กล่าวถึงในที่นี้ ส�าหรับปฏิญญาดังกล่าว และความเห็นบางส่วน โปรดดู ประชาไท (2555, 2556) 
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จากชุดค�าทั้ง 4 นี้ สรุปได้ว่า องค์การอาเซียนไม่ต้องการยุ่งเรื่องการเมือง และที่ไม่อยากยุ่งอย่างยิ่งคือการเมือง

แบบเสรีนิยมประชาธิปไตย องค์การอาเซียนไม่ต้องการคุ้มครองสิทธิอื่นใดนอกจากสิทธิทางเศรษฐกิจ (ความจริงมีค�าว่า 

rights อยู่บนปกแผนงานนี้ด้วยคือ ค�าว่า ลิขสิทธิ์) องค์การอาเซียนให้ความสนใจกับความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ  

แต่เลี่ยงไม่ใช้ค�าที่ส่อไปในทางการเมือง หรือในทางโครงสร้างสังคม จึงใช้ค�าว่า gap (ช่องว่าง) เต็มไปหมด นั่นแปลว่า

องค์การอาเซยีนสนใจเพยีงลดความเหลือ่มล�า้โดยไม่สนใจปัญหาเชงิโครงสร้างทีก่่อให้เกดิ และธ�ารงความเหลือ่มล�า้น้ันอยู่ 

องค์การอาเซยีนไม่สนใจประชาชนท่ีเป็นกลุม่ก้อน ท่ีเป็นกลุม่ทางสงัคมหรอืกลุม่ทางการเมอืง สนใจเฉพาะคนท่ีเป็นปัจเจก 

ดแูลเป็นคนๆ แม้จะเรยีกคนด้วยค�าว่า people (ประชาชน) จงึสามารถกล่าวได้ว่า แผนงาน Connectivity นีอ้ยากเข้าใจ

กลุ่มคนในฐานะกลุ่มทางเศรษฐกิจ มากกว่ากลุ่มทางสังคมหรือการเมือง สุดท้าย องค์การอาเซียนไม่สนใจกลุ่มชาติพันธุ์ 

แทบไม่สนใจผูห้ญงิ มองผูห้ญงิ และเด็กในฐานะผูร้อรบัการช่วยเหลอื มากกว่าจะเหน็พลงัของพวกเขาต่อการพฒันาสงัคม 

เราจะไม่เห็นการที่องค์การอาเซียนออกมาคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เราจะเห็นการจัดการควบคุมการเคลื่อนที่ 

ของผู้คนมากขึ้น แต่เพื่อประกันการเคลื่อนที่ของสินค้า และทุนเป็นหลัก การเคลื่อนที่ของทุน การขนส่งสินค้า ท�าได้ง่าย

ขึ้น แต่ผู ้คนไม่มีเสรีภาพ เราจะไม่เห็นการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แม้ว่าเครือข่ายเทคโนโลยี

โทรคมนาคมจะได้รับการพัฒนา และเชื่อมต่อกันอย่างดี เราจะเห็นการพัฒนาการศึกษา และวัฒนธรรมตลอดจนมรดก

ทางวัฒนธรรม แต่เพื่อการค้า เพื่อการลงทุน โดยไม่เอาใจใส่กับพลังต่อรองของชุมชน แม้ว่าจะใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แน่นอนว่าเราไม่ควรตัดสินความคิดเหล่านี้ขององค์การอาเซียนจากเอกสารชุดนี้เพียงชุดเดียว เราไม่อาจบอกได้

ว่าเฉพาะชดุค�าเหล่าน้ีท่ีจะสามารถบอกถงึความเป็นองค์การอาเซียนได้ท้ังหมด หากแต่ว่า เม่ือถือว่าแผนงานนีเ้ป็นแผนงาน 

หลักล่าสุดที่เป็นรูปธรรมที่สุดขององค์การอาเซียน ก็ต้องถือได้ว่า การปรากฏหรือไม่ปรากฏ และความหมายท่ีปรากฏ

ของค�าเหล่านั้นบอกอะไรกับเราได้ไม่น้อย มันช้ีข้อจ�ากัดขององค์การอาเซียนว่า องค์การอาเซียนต้องการก�ากับความ 

เชื่อมโยงให้ “ไม่มีวาระทางการเมือง” “ไม่แตะต้องโครงสร้างอ�านาจ” “ไม่คุ้มครองสิทธิพลเมือง” “ไม่ใส่ใจอุดมการณ์

ประชาธิปไตย”

“ความเชื่อมโยง” ส�าหรับองค์การอาเซียนจึงเป็นการก�ากับควบคุมให้เกิดความเช่ือมโยงท่ีคุ ้มครองสิทธิ 

ทางเศรษฐกิจ และตอบสนองผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แต่ไม่มีหลักประกันคุ้มครองสิทธิให้คนด้อยอ�านาจ  

และไม่แน่ใจว่าจะมหีลกัประกนัให้กบัการกระจายผลประโยชน์อย่างชดัเจนเพยีงพอ เนือ่งจากไม่มภีาพทีช่ดัเจนเกีย่วกับ

คนเหล่านี้ตั้งแต่แรก

5. รากหญ้าอาเซียนร่วมสมัย
เน่ืองจากรากหญ้าอาเซียนมีความเชื่อมโยง มีเครือข่าย มีสังคมเปิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พื้นฐานนี้เองที่จะเป็น 

หลักประกันให้รากหญ้าอาเซียนต่อกรกับความเชื่อมโยงแบบก�ากับดูแลขององค์การอาเซียนได้ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า 

ลักษณะส�าคัญประการหนึ่งของสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ก็คือลักษณะของสังคมรากหญ้า ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง มีการ 

เปิดกว้างสู่โลกสากลเสมอ ลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงท�าให้อ�านาจรัฐในภูมิภาคนี้ไม่สู้จะเข้มแข็งนัก ท�าให้ต้นทุนในการ

ควบคุมการไหลเวียนของคน สินค้า ทุน ความคิด และวัฒนธรรม อาจจะสูงยิ่งกว่าต้นทุนในการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ 

ที่รัฐต่างๆ สร้างไว้

ผู้เขียนคิดว่า ไม่ว่าจะความเป็นท้องถิ่นนิยม ภูมิประเทศ กลุ่มชนบนที่สูง ภาษา และความเป็นสังคมเปิด ล้วนยัง

มีบทบาทต่อการสร้างความเชื่อมโยงของรากหญ้าอาเซียน แต่นอกเหนือจากการสืบทอดมิติห้าประการนั้นแล้ว เงื่อนไข

ใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในยุคหลัง ได้แก่ ชุมชนชาว “จีน” ชุมชนชาว “อินเดีย” และ ภาษาอังกฤษ ชุมชนชาวจีน และอินเดีย 
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ท�าให้เกิดทั้งความหลากหลาย และความสากลให้กับภูมิภาค ทั้งชาวจีน และชาวอินเดียเพิ่มความไหลเวียนของทุน 

วัฒนธรรม และอาจจะรวมถึงมิติทางอุดมการณ์ ความคิด ส่วนภาษาอังกฤษ ก็ก�าลังกลายเป็นภาษาที่สองของประชากร

อาเซียนรากหญ้าจ�านวนมาก ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และมาเลเซียถือว่าเป็นผู้น�าในการใช้ภาษาอังกฤษ 

แต่เครื่องมืออย่างใหม่ที่ส�าคัญของการสร้างเครือข่ายโยงใย คือ ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน และสังคมออนไลน์ 

ประเดน็สิทธิมนุษยชน ดงัทีไ่ด้พจิารณากนัมาแล้ว องค์การอาเซยีนไม่ใช่องค์การทีเ่ราจะหวงัอะไรได้ในเรือ่งการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน แม้ว่าองค์การอาเซียนจะมี “คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” แต่อาเซียน

ก็ดูจะไม่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศสมาชิกอย่างแข็งขันชัดเจน เห็นได้ชัดจากแผน

ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดีรากหญ้าอาเซียนยังมีเครือข่ายองค์การประชาสังคมข้ามชาติ เช่น Human Rights Watch 

(HRW) และสื่อมวลชน แม้ว่า HRW และสื่อมวลชนจะไม่ใช่องค์กรที่มีอ�านาจบังคับได้ แต่การกดดันด้วยกระแสสังคม 

ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ต่อสังคม ก็ยังพอท�าได้อยู่

อย่างไรกต็าม เง่ือนไขในการแสดงออกด้านสิทธิมนษุยชนในอาเซยีนยงัมจี�ากดัอยูม่าก ประเทศอาเซยีนทุกประเทศ

มีบาดแผลของการละเมิดสิทธิมนุษยชนกันมาแล้วท้ังสิ้น แต่เราก็เห็นแนวโน้มใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น ในประเทศไทย  

มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แม้คณะกรรมการนี้จะเลือกท่ีรักมักท่ีชังในการแสดงบทบาท แต่ก็ยังดีเสียกว่า

ไม่มีเอาเสียเลย เพราะในหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว ประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือแม้แต่ 

ค�าว่า human rights ยังไม่สามารถพูดได้ในประเทศเหล่านั้นด้วยซ�้าไป 

ในบรรดาประเทศที่มีการควบคุม และจ�ากัดการใช้สิทธิอย่างมากในอาเซียน ประเทศเวียดนามดูจะเป็นประเทศ

ที่มีการปรับตัวที่น่าสนใจ รัฐบาลเวียดนามพยายามส่ือสารกับชาวโลกมาโดยตลอดว่าให้สิทธิกับพลเมืองในด้านต่างๆ  

ในระดับหน่ึง ที่รัฐบาลมักเน้นเป็นพิเศษคือสิทธิทางศาสนา สิทธิทางภาษาและวัฒนธรรม ล่าสุดรัฐบาลพยายาม 

แสดงให้ชาวโลกเห็นว่า ก�าลังจะให้สิทธิ LGBT (คนหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเลสเบียน (lesbians) เกย์ (gays)  

ไบเซก็ช่วล (bisexuals) หรือคนแปลงเพศ (transgender) ดงัทีเ่พิง่ปล่อยให้มกีารเดนิพาเหรดเกย์ครัง้แรกในประวตัศิาสตร์

เวียดนามเมื่อ 5 สิงหาคม 25557 แต่เอาเข้าจริง เวียดนามยังจ�ากัดสิทธิในการแสดงออก สิทธิทางการเมือง และสิทธิ 

ในการปกป้องทรัพยากรของชมุชนตนเอง ในด้านการแสดงออก เมือ่เรว็ๆ นี ้หญงิคนหนึง่เผาตวัตายเพือ่ประท้วงทีร่ฐับาล

จับตัวลูกสาวเธอในข้อหาเผยแพร่ความคิดประชาธิปไตย ในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา มีประชาชนจ�านวนมากข้ึนเรื่อยๆ  

ที่ถูกจับกุมในฐานะเผยแพร่หรือรวมกลุ่มกันเพื่อรณรงค์ให้มีประชาธิปไตยแบบเสรีในเวียดนาม (Shamsie, 2012) 

อย่างไรก็ดี เครื่องมือใหม่ๆ ที่ชาวรากหญ้าอาเซียนหยิบมาใช้เพื่อการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม และการเมืองที่มี

ประสิทธภิาพ และก�าลงัมต้ีนทุนในการเข้าถงึต�า่ลงเรือ่ยๆ คอื สือ่ชนดิใหม่ๆ หลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่สือ่ออนไลน์ 

ในทางวฒันธรรม วัฒนธรรมสมยันยิมถกูเผยแพร่ผ่านซดี ีวซีดี ีMP3 MP4 ทีท่ัง้คล่องตวั ความจสุงู และราคาถกูลงเรือ่ยๆ 

ในเวียดนาม ร้านขายเพลงในตลาดนัดของกลุ่มชนท่ีสูงในท่ีห่างไกล น�าข่าวสาร บทเพลง ภาพยนตร์จากแดนไกล  

มาเผยแพร่ในรูปแบบสื่อราคาถูกเหล่านี้ ตลาดของชาวม้งน�าแฟชั่น เสียงดนตรี และเรื่องราวแปลกใหม่ของชาวม้งในจีน 

ในลาว ในไทย กระทั่งม้งในสหรัฐอเมริกา มาสู่ชุมชนชาวม้งในเวียดนาม อันที่จริงสื่อไร้ลิขสิทธิ์บ้าง ละเมิดสิทธิ์บ้าง 

เหล่านี้ มีให้ซื้อหาได้ทั่วไป ไม่เพียงตามชายแดน แต่ในตลาดกลางเมืองฮานอย กลางเมืองเล็กเมืองน้อยในภาคเหนือ 

ของเวียดนาม ก็ยังหาซื้อได้ไม่ยาก 

7 “Vietnam celebrates first gay festival” (2012).
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ในอนาคต สื่อประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศอย่างเวียดนามหรือไม่ ยังไม่รู้ได้  

แต่สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพมากในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยในระยะสิบปีที่ผ่านมา ขณะผู้เข้าถึง 

ที่อินเตอร์เน็ตเป็นจุดเชื่อมต่อ และกระจายตัวของข่าวสารทางการเมือง ปัจจุบันนี้ แทนที่จะเป็นใบปลิว วีซีดี ซีดี MP3 

MP4 คือ สื่อที่กระจายส่งไปถึงมวลชนรากหญ้าอย่างแท้จริง

แต่สื่อที่น่าจับตาดูเป็นพิเศษในขณะนี้เห็นจะ ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต และ สังคมออนไลน์ นักสังเกตการณ์

อินเทอร์เน็ตระดับโลกเตือนว่า สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นดาบสองคมคือ มันถูกใช้ทั้งเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตย และมันก็

สามารถถูกใช้เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเช่นกัน แต่สื่อออนไลน์ก็ก�าลังท�าให้ปราการการควบคุมของรัฐเป็นไป

ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ กล่าวกันว่า ขณะที่ต้นทุนของการควบคุมสื่อออนไลน์สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้นทุนของการเข้าถึงสื่อออนไลน์

กลับต�า่ลงเร่ือยๆ และยิง่สือ่ออนไลน์ปัจจุบนัก้าวหน้าในด้านความเร็ว สือ่สารได้หลายรปูแบบ และใช้งานได้อย่างง่ายดาย 

จนกระทั่งมีการส�ารวจพบว่า คนใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสื่อสารที่ไม่ใช่การพูดโทรศัพท์มากขึ้น หรืออาจจะมากกว่าการใช้

โทรศัพท์เพื่อการพูด นั่นหมายความว่า สื่อประเภทอื่นๆ เริ่มลดบทบาทลง และการสื่อสารท่ีมีลักษณะของความเป็น

สาธารณะมากกว่าส่วนตัวหรือส่วนบุคคล มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในสภาพแวดล้อมของการสื่อสารทางไกลแบบใหม่นี้ โอกาส

ของรากหญ้าอาเซียนที่จะแสดงออกซึ่งความเห็นทางการเมืองของตนเอง โอกาสที่จะเข้าถึงข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่างๆ  

เข้าถึงความเห็นที่หลากหลายย่อมมีมากขึ้น กระนั้นก็ตาม การเมืองออนไลน์ก็เป็นเพียงพื้นที่การเมืองด้านเดียว  

เพราะหากยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลงของการเมอืงออฟไลน์ เรากค็งยงัหวงัอะไรกบัสงัคมการเมอืงท่ีประชาชนมสีทิธเิสรภีาพ

อย่างแท้จริงไม่ได้

อันที่จริงเรายังต้องศึกษากันอีกมากเกี่ยวกับบทบาทของสื่ออินเตอร์เน็ตต่อรากหญ้าอาเซียน ในด้านสังคม และ

การเมืองของกลุ่มชน น่าสังเกตว่า พื้นที่ออนไลน์ซ่ึงโดยตัวของมันเองมีความยืดหยุ่น เคลื่อนไหวข้ามอ�านาจการก�ากับ

ควบคมุสงูในบางพืน้ที ่กลบัซ้อนทบักบัพืน้ทีอ่อฟไลน์หรอืพืน้ท่ีนอกโลกอนิเตอร์เนต็ ท่ีมีพลวตัสงูอยูก่่อนแล้ว ผูเ้ขียนก�าลงั

หมายถึงความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นท่ีสูงในการเมืองแบบก่อนอาณานิคมจนถึงยุครัฐชาติ

จ�านวนมาก ที่อาศัยสื่อออนไลน์ในการเผยแพร่วัฒนธรรม และอุดมการณ์ทางการเมืองของตน 

บนพื้นที่ออนไลน์อีกเช่นกัน ที่วัฒนธรรมร่วมสมัยของรากหญ้าอาเซียนจะได้ถูกเผยแพร่ให้ได้รับชมกันอย่าง 

กว้างขวาง ผู้เขยีนก�าลงัหมายถงึการอพัโหลดภาพยนตร์วนัรุน่ไทยจ�านวนมากโดยนกัชมภาพยนตร์เวยีดนาม ทีบ่รรจงท�า

ค�าบรรยาย (subtitle) ภาษาเวียดนาม ให้กับภาพยนตร์วัยรุ่นไทย แล้วอัพโหลดขึ้นยูทูปเป็นจ�านวนมาก พร้อมๆ กันนั้น

กเ็ร่ิมมวัียรุ่นฟิลปิปินส์ วัยรุน่อนิโดนเีซยี น�าเพลงวยัรุน่ไทย ไปร้อง “cover” ทัง้ทีร้่องเป็นภาษาไทย และทีแ่ปลเป็นภาษา

ตากาล็อก และภาษาอนิโดนเีชยีก่อนแล้วร้อง การแลกเปลีย่นวฒันธรรมนีจ้ะยงัคงมต่ีอเนือ่งไป จนกว่าการก�ากบัควบคมุ

สินค้าวัฒนธรรมจะก้าวเข้ามาเข้มงวดกับลิขสิทธิ์แบบที่เกิดขึ้นในยุโรป และอเมริกา

6. บทสรุป
เราควรคิดถึงอาเซียนทั้งในมิติของการเป็นองค์การระหว่างประเทศ และมิติของการเป็นสังคมรากหญ้าที่แผ่ซ่าน

ไปทัว่ทัง้ภมูภิาค ผูเ้ขยีนเสนอว่า อาเซยีนระดบัรากหญ้าเป็นอาเซยีนทีม่ชีวีติอยูแ่ล้ว และเป็นลกัษณะเฉพาะของอาเซยีน

ทีไ่ม่เคยหดหายไป แต่อาเซยีนทีเ่ป็นองค์การก�าลงัเข้ามาก�ากบัควบคุมอาเซยีนรากหญ้ามากย่ิงข้ึน แม้ว่าอาเซยีนรากหญ้า

จะยังมีเครื่องมือในการเร้นลอดการก�ากับของอาเซียนองค์การ แต่หากเราไม่คิดหาวิธีคงไว้ และพัฒนาเส้นทางของการ

สร้างเครือข่ายโยงใยรากหญ้า อาเซียนองค์การก็จะรุกคืบเข้ามาก�ากับดูแลเครือข่ายเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
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เราได้เห็นหรืออย่างน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยต่อองค์การอาเซียนว่า จะพัฒนาการก�ากับความเชื่อมโยงต่างๆ 

ไปเพ่ือให้ชีวิตของผู ้คนทั่วไปได้รับประโยชน์กันอย่างเสมอหน้า หรือจะเป็นการก�ากับความเช่ือมโยงเหล่านั้น 

เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มกันแน่ เราคงต้องคิดกันต่อไปว่า อาเซียนรากหญ้าจะต้องช่วงชิงการก�ากับเครือข่าย

อาเซียน จากทุนข้ามชาติ และรัฐล้าหลังได้อย่างไร จะแปลงให้อ�านาจเหนือรัฐ หรือ super - nation เหล่านี้มารับใช้

ประชาชนรากหญ้าได้อย่างไร จะท�าให้การข้ามฟากหลากหลายของสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ยังอยู่ในการก�ากับ 

ของประชาชนรากหญ้าได้อย่างไร
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คนสยามของมาเลเซีย:  
ความเช่ือมโยงของสองแผ่นดิน

The Siamese of Malaysia: Linkage of Two Lands

สุภาสเมต	ยุนยะสิทธิ1์ 
Suphatmet	Yunyasit

Abstract

This article discusses the connectedness between Thailand and Malaysia through history and 

social positioning as well as ethnic identity conservation among Siamese of Malaysia, known also as 

the Malaysian-Siamese or Malaysian-Thai. The author attempts to establish that an ASEAN diaspora, 

like the Siamese, is a linkage between two countries. The Malaysian-Siamese’s attempts to conserve 

core features of their ethnic identity, namely Theravada Buddhism and Thai language, exhibits their 

relations to Thailand – the country regarded as their place of origin or homeland. At the same time, 

by adopting certain socio-cultural characteristics of Malaysian society namely Bahasa Malaysia, 

the Malay styled name structure and Bumiputra status, the Siamese expresses their relationship with 

their host land, Malaysia. The Malaysian-Siamese also play a role in creating and maintaining certain 

key characteristics for Malaysian society. The author suggests that the ASEAN diasporic groups can act 

as a bridge between ASEAN countries, which, in turn, is a good step toward commonality and being 

united as a single ASEAN community.

Keywords: Siamese diaspora, ASEAN connectedness, ethnic minority in Malaysia, ASEAN identity

1 อาจารย์ประจ�า สถาบันสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ

บทความนี้อภิปรายความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียผ่านประวัติศาสตร์ สถานภาพ 

ทางสังคม และ การรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวสยามในมาเลเซีย หรือคนไทยในมาเลเซีย ผู้เขียนช้ีให้เห็นว่า 

คนพลดัถิน่อาเซยีนอย่างคนสยาม เป็นตวัอย่างส�าคญัทีช่ีถ้งึความเชือ่มโยงระหว่างสองประเทศ เพราะคนสยามพยายาม

รกัษาอตัลกัษณ์ชาติพนัธุข์องคนสยามด้านพทุธศาสนาเถรวาทและภาษาไทย ท่ีเชือ่มโยงกบัประเทศไทยซึง่เป็นต้นก�าเนดิ 

อีกท้ังรบัเอาวฒันธรรม หรอืสถานภาพทางสงัคมบางอย่างของสงัคมมาเลเซยี เช่น ภาษาบาฮาซา รปูแบบการเรยีกชือ่ตวั 

และการมสีถานภาพเป็นพลเมอืงชนิดภมูปิตุรา ซึง่เป็นการแสดงถงึการมคีวามสมัพนัธ์กบัประเทศมาเลเซียซึง่เป็นประเทศ

บ้านใหม่  อกีทัง้คนสยามพลดัถิน่สามารถเป็นผูส้ร้างและผูร้กัษาเอกลกัษณ์บางอย่างของสงัคมใหม่ได้อกีด้วย โดยผูเ้ขียน

ทิ้งท้ายว่า การมองคนพลัดถิ่นอาเซียนว่าเป็นผู้สร้างความเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ 

ได้มาซ่ึงจุดร่วม หรือความเชื่อมโยงบางอย่างที่อาจจะค่อยๆรวมประทศอาเซียนให้เป็นหนึ่งชุมชน และสามารถสร้าง 

อัตลักษณ์อาเซียนขึ้นมาได้จริง

ค�ำส�ำคัญ:	 คนสยามพลัดถิ่น ความเชื่อมโยงของอาเซียน ชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในมาเลเซีย อัตลักษณ์อาเซียน
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1. บทน�า
การสร้างอตัลกัษณ์อาเซยีน (ASEAN Identity) เป็นหนึง่ในจดุมุง่หมายส�าคัญทีบ่รรจอุยูใ่นหลกัการของการสร้าง

ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC - ASEAN Socio - Cultural Community) ซ่ึงเป็นหนึ่งในสามเสาหลัก 

ของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) นักวิชาการจ�านวนไม่น้อยมองการวางนโยบายเรื่องการสร้างอัตลักษณ์

อาเซยีนในหมูป่ระชากรอาเซยีนซึง่มจี�านวนกว่า 600 ล้านคน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซยีนว่า เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ยาก 

ทัชชมัย ทองอุไร พูดถึงความท้าท้ายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “ในการสร้างอัตลักษณ์ หรือความรู้สึกว่าเป็นอาเซียน  

ไม่ใช่เรากับเขา แต่เป็นเราในอาเซียน เขาคือคนนอกอาเซียน ความรู้สึกนี้ยังไม่ค่อยเกิด ยังไม่มีความเป็นประชาคม 

อยู่ในจิตใจ สังคมยังไม่ถักทอความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน” (ทัชชมัย, 2555: 59 - 60) 

Kristina Josson แสดงความคดิเห็นคล้ายคลงึกนัว่า การสร้างอตัลกัษณ์ภมูภิาคอาเซยีนตามวสิยัทศัน์ 20202 นัน้ 

ช่างเป็นเร่ืองที ่“ทะเยอะทะยานเกนิตัว และด้วยเหตุนีก้เ็ลยเป็นสิง่ท่ีท้าทายมาก” (Josson, 2008: 1) ด้วยความท่ีภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้น้ันอดุมไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย อตัลกัษณ์อาเซยีนจงึถกูมองว่าเป็นโครงการทีเ่ป็นเหมอืน

ภาพฝันที่ชนชั้นน�าทางการเมือง (Political elites) วาดขึ้นเท่านั้น ซึ่งยากที่จะกลายเป็นความจริง แทนที่จะมองว่า 

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเป็นโครงการที่เป็นไปแทบไม่ได้ ผู้เขียนกลับตั้งค�าถามเก่ียวกับประเด็นการสร้างอัตลักษณ์

อาเซียนที่แตกต่างไปว่า แล้วเราจะสร้างอัตลักษณ์อาเซียนขึ้นมาได้อย่างไร มีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้เป็น “เครื่องมือ” 

ในการสร้างอัตลักษณ์ภูมิภาคอันนี้ขึ้นมาได้ และเราควรเริ่มต้นจากตรงไหนในเมื่อค�าว่า อัตลักษณ์ โดยทั่วไปหมายถึง 

การมีจุดร่วม แต่ดูเหมือนเราในอาเซียนจะมีจุดร่วมกันน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป 

เป็นต้น

บทความนีต้้องการอภปิรายความเชือ่มโยงของคูป่ระเทศอาเซยีนคอื ไทยกบัมาเลเซยี ผ่านกลุม่คนพลดัถิน่อาเซียน

กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “คนสยามของมาเลเซีย” (The Siamese of Malaysia) คนสยามของมาเลเซียจัดอยู่ในกลุ่ม 

คนท่ีผูเ้ขยีนเรยีกว่า คนพลดัถิน่อาเซยีน (ASEAN diasporic group) หรือกลุม่ชาตพินัธุท่ี์ปัจจุบันต้ังถ่ินฐานอยูใ่นประเทศ

อาเซียนประเทศหนึ่งในฐานะชนกลุ่มน้อย แต่มีถิ่นก�าเนิด (Place of origin) อยู่ในเขตแดนที่เป็นของประเทศอาเซียน

อีกประเทศหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คนชวา หรืออินโดนีเซียในประเทศไทย3 คนเวียดนามในประเทศกัมพูชา4 หรือคนสยามใน

สหภาพเมียนมาร5์ 

กลุ่มคนพลัดถิ่นเหล่านี้มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และเชื่อมโยงกับประเทศอย่างน้อยสองประเทศ

คือ ประเทศที่เป็นประเทศต้นก�าเนิด (homeland) และประเทศบ้านใหม่ (hostland) หากเราใช้กลุ่มคนกลุ่มนี้ 

เป็นประเดน็หลกัในการศกึษาความสมัพนัธ์ของสองประเทศแล้ว เราจะพบว่า มคีวามเชือ่มโยงทัง้มติปิระวตัศิาสตร์ สงัคม 

และวัฒนธรรมของสองประเทศร้อยเรียงอยู่ในเรื่องราวความเป็นมา และการด�าเนินไปของกลุ่มคนพลัดถ่ินกลุ่มนั้นๆ  

ผู้เขียนมองว่า การที่ประเทศใดในอาเซียนมีกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีเป็นกลุ่มหลักของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในดินแดนของตน 

2 ตามวิสัยทัศน์ 2020 นั้น ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมกันเป็นหนึ่งประชาคมที่มีการตระหนักถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์ 
มรดกทางวฒันธรรม และมอีตัลกัษณ์เชงิภมูภิาคหนึง่เดยีว นอกจากนี ้ยงัรวมไปถงึการทีป่ระชาชนในอาเซยีนได้รบัโอกาสท่ีเท่าเทยีมกนัใน
การพฒันามนษุย์ ไม่ว่าจะเป็น เพศใด มเีชือ้ชาต ิศาสนาภาษา หรอืทีม่าทางสงัคม และวฒันธรรมแบบใดกต็าม (ดใูน http://www.asean.
org/asean/asean-summit/item/asean-vision-2020) 
3 ดูเพิ่มเติม กรรณิการ์ จุฑามาศ สุมาลี (2541) ยะวาในบางกอก 
4 ดูเพิ่มเติม Peter A. Pole (1974) The Vietnamese in Cambodia and Thailand: Their Role in Interstate Relations
5 ดูเพิ่มเติม Tin Maung Kyi (2001) Thai descendants in Burma: A Thai Court Dancer’s Family
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ในฐานะชนกลุ่มน้อย เป็นข้อยืนยันถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันดังกล่าว และเป็นข้อดีส�าหรับสองประเทศเอง มิใช ่

ข้อด้อยหรือปัญหา การเริ่มมองหาจุดร่วม หาความเชื่อมโยงจากสองคู่ประเทศก่อน อาจจะท�าให้ประชาชนของประเทศ

ต่างๆ ในอาเซียนสามารถรู้สึกถึงความเป็นเรา (we - ness) และรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้โดยท่ียังรักษาความแตกต่าง 

หลากหลายของตนไว้

2. กรอบแนวคิดคนพลัดถิ่นและคนพลัดถิ่นอาเซียน
คนพลัดถิน่ (diaspora) นัน้เป็นหนึง่ในมโนทศัน์ (concept) ทีไ่ด้รบัความนยิม และเริม่ถกูน�าไปใช้ในหลายวงการ 

ตั้งแต่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน การเป็นมโนทัศน์ที่ได้รับความนิยมท�าให้มีผู ้ให้ค�านิยามค�าว่า  

คนพลัดถิ่น ไว้มากมายหลากหลาย จนก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษามโนทัศน์นี้ ว่าค�าว่า การพลัดถิ่น

หมายความว่าอย่างไร และกลุ่มคนที่เรียกว่าคนพลัดถิ่นจะต้องมีลักษณะอย่างไร นักวิชาการบางคนก็เลี่ยงที่จะนิยาม 

ค�าว่า คนพลดัถิน่ ทัง้ๆ ทีใ่ช้ค�านีเ้ป็นมโนทศัน์หลกัในงานวจิยั แต่ความหมายของค�าว่าการพลดัถิน่ทีพ่บบ่อยคอื การแพร่

กระจายของกลุ่มคนจากดินแดนบ้านเกิดไปยังดินแดนอื่น (the dispersion of people from their homeland)  

(A Dictionary of Sociology 2009: 177) ทว่า ค�านิยามนี้ William Safran ผู้ร่างกรอบแนวคิดคนพลัดถิ่นเป็นคนแรก

มองว่า “เป็นค�านิยามกว้างๆ ที่ยังต้องการการปรับปรุง” (a fairly broad working definition) ของการพลัดถิ่น 

William Safran มองว่า กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจะมีความเป็นคนพลัดถิ่นได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้คือ (1) มีการ

ละทิง้ homeland ไปยงัดนิแดนทีห่่างไกล (2) มคีวามทรงจ�าร่วมกนัของคนในกลุม่เรือ่ง homeland (3) มปัีญหาในการ

เข้าเป็นสมาชิกของสังคมใหม่ (4) มีความคิดว่าอยากจะเดินทางกลับไปอยู่ homeland ในอนาคต (5) มีความต้องการ 

ที่จะไปท�านุบ�ารุง homeland และ (6) มีความเชื่อมโยงบางอย่างกับ homeland (Safran, 1991: 83 - 84) แนวคิดของ 

Safran ข้างต้นถอืเป็นแนวคิดคลาสสกิของมโนทศัน์คนพลดัถ่ิน ทว่ามนัีกวชิาการจ�านวนมากท่ีมองว่า มโนทัศน์คนพลดัถ่ิน 

ของ Safran นัน้ออกจะยงัไม่สมบรูณ์ Robin Cohen มองว่า แนวคดิของ Safran นัน้อาจจะใช้นยิามได้แค่กลุ่มคนพลดัถ่ิน 

ที่เป็นเหยื่อ (victim diaspora) ที่ถูกบังคับให้ต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน และ Safran เอาคนพลัดถิ่นไปโยงกับเรื่อง

ของบ้านเกดิเมอืงนอนมากเกนิไป ในขณะท่ีไม่กล่าวถงึประเดน็ทีค่วรให้ความส�าคญัคอื กลุม่คนพลดัถิน่เหล่านัน้สามารถ

รักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มในสิ่งแวดล้อมใหม่ไว้ได้อย่างไร Cohen (2008: 6 - 7) Rogers Brubaker เห็นด้วยกับแนวคิด

ของ Safran แต่เสริมว่าเราควรให้ความส�าคัญกับการรักษาขอบเขต (boundary - maintenance) ของกลุ่มคนพลัดถิ่น

ที่พ�านักอยู่ในบ้านใหม่ หรือ hostland ด้วย (Brubaker 2005: 5 - 6) 

ในบรรดาคุณสมบัติ 6 ข้อของคนพลัดถิ่นที่ Safran กล่าวถึง ผู้เขียนไม่เห็นด้วย 3 ข้อคือ ข้อ (3), (4) และ (5) 

กลุม่คนพลดัถิน่ไม่จ�าเป็นต้องประสบปัญหาในการเข้าเป็นสมาชกิของสงัคมใหม่เสมอไป กลุม่คนพลดัถิน่บางกลุม่สามารถ

ปรับตัว และได้รับการยอมรับเข้าสู่สังคมใหม่ได้ไม่ยากนัก ความคิดว่าอยากจะเดินทางกลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองนอน 

ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มคนพลัดถิ่นมีความเป็นอยู่ท่ีดีในบ้านใหม่ และเร่ิมรู้สึกว่าสังคมใหม่เป็นส่วนหน่ึง

ของชีวิตตน นอกจากนี ้กลุม่คนพลดัถ่ินบางกลุม่อาจจะไม่ได้ต้องการกลบัไปท�านบุ�ารงุบ้านเกิดเมอืงนอนก็เป็นได้ ในกรณี

ที่บ้านเกิดเมืองนอนไม่ได้ถูกท�าลายหรืออยู่ในภาวะย�่าแย่ การเพิ่มเรื่องการรักษาอัตลักษณ์ และขอบเขตของกลุ่มคน 

พลัดถิ่นโดย Cohen และ Brubaker ลงในแนวคิดคนพลัดถิ่นถือเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็น 

ที่ Safran ไม่ได้ให้ความส�าคัญเท่าที่ควร
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ค�าว่า คนพลัดถิ่น ในวงการวิชาการไทยนั้น ใช้ในเชิงลบเป็นส่วนมาก ใช้หมายถึงคนที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และต้อง

ต่อสู้ดิน้รนเป็นอย่างมากเพือ่ให้ได้มาซึง่สถานภาพความเป็นพลเมอืงของประเทศใดประเทศหน่ึง หรอืกลุม่คนในลกัษณะ

ที่ Gabriel Sheffer (2006) เรียกว่า คนพลัดถิ่นไร้รัฐ (stateless diaspora) ซึ่งแตกต่างจาก คนพลัดถิ่นเชื่อมรัฐ 

(state - linked diaspora) ในทัศนะของ Sheffer คนพลัดถิ่นเชื่อมรัฐคือ กลุ่มคนที่ออกจากดินแดนที่เป็น homeland 

ไปอยู่ในดินแดนที่เป็น hostland และสร้างชุมชนที่แข็งแรงและมั่นคง ได้รับการยอมรับ และมีฐานะความเป็นพลเมือง

ในประเทศบ้านใหม่ ในบทความนี้ผู้เขียนจึงเลือกใช้ค�าว่า คนพลัดถิ่น ในความหมายของค�าว่า diaspora ของ Safran 

และคนพลัดถิ่นเชื่อมรัฐในความหมายของ Sheffer

ในมุมมองของผู้เขียน คนพลัดถิ่น คือ กลุ่มคนที่ออกจากดินแดนต้นก�าเนิดมาอาศัยอยู่ในดินแดนใหม่ และมีการ

รกัษาอตัลักษณ์ และขอบเขตของกลุม่ไว้ คนพลดัถิน่มบีทบาทอย่างมากในฐานะสะพานหรอืตวัเชือ่มระหว่างสองดนิแดน 

(state - linked) คือ homeland และ hostland ส่วนค�าว่า กลุ่มคนพลัดถิ่นอาเซียน (ASEAN diasporic group) นั้น  

ผู้เขียนให้ค�านิยามว่าคือ กลุ่มคนท่ีพลัดถ่ินที่พบในภูมิภาคอาเซียน คนกลุ่มนี้มีถ่ินก�าเนิดอยู่ในประเทศอาเซียนใด 

ประเทศหนึ่ง ทว่าก�าลังพ�านักอยู่ในลักษณะค่อนข้างถาวร (อาจจะหลายชั่วอายุคน) ในประเทศอาเซียนอีกประเทศหนึ่ง 

ประเทศอาเซียนที่เป็น homeland ของกลุ่มคนพลัดถิ่นดังกล่าวอาจไม่จ�าเป็นต้องมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอาเซียน

ที่เป็น hostland เสมอไป 

ลักษณะส�าคญัของกลุม่คนพลดัถิน่อาเซยีน คอื มกีารแสดงออกซึง่วฒันธรรมอาเซยีนทัง้ทีต่ดิมากับความเป็นกลุม่ 

และที่รับเอาจากสังคมประเทศอาเซียนที่เป็น hostland กลุ่มคนพลัดถิ่นอาเซียนเป็นเสมือนสิ่งยืนยันว่าในอดีตดินแดน

ที่ต่อมากลายเป็นประเทศอาเซียนทั้งสองนั้นเคยมีปฏิสัมพันธ์กัน และยังมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ในเชิงวัฒนธรรมโดยที่มีกลุ่ม

คนพลัดถิ่นเป็นสื่อกลาง ในมุมมองของผู้เขียน กลุ่มคนพลัดถ่ินอาเซียนยังสามารถมีบทบาทในการสร้างคุณลักษณะ 

บางอย่างให้แก่สังคมของประเทศ hostland และบทบาทในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ homeland  

กับประเทศ hostland ได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 

3. รู้จักคนสยามของมาเลเซียหรือคนไทยพลัดถิ่นในมาเลเซีย
คนสยามของมาเลเซีย หรืออาจจะเรียกว่าคนมาเลเซียเชื้อสายไทยนั้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งใน 70 กว่ากลุ่ม 

ที่ประกอบกันเข้าเป็นประเทศมาเลเซีย คนสยามเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีคนสยามท่ัวท้ังประเทศ 

อยู่เพียง 60,000 คน หรือเทียบได้เท่ากับร้อยละ 0.22 ของประชากรมาเลเซีย ที่มีประมาณ 27 ล้านคนในปี ค.ศ. 20086 

เราจะพบคนสยามตั้งหลักแหล่งอยู่ในรัฐตอนเหนือของมาเลเซียที่มีชายแดนติดต่อกับไทย เช่น รัฐไทรบุรี หรือเคดาห์  

รัฐกลันตัน รัฐเปอร์ลิส รัฐเปรัค และรัฐตรังกานู โดยรัฐเคดาห์มีคนสยามอยู่ราวๆ 30,000 คน ในขณะท่ี รัฐกลันตัน  

เปรัค และเปอร์ลิส มีคนสยามอยู่ประมาณ 13,000 คน 6,000 คน และ 2,000 คนตามล�าดับ7 

6 ตวัเลขนีไ้ด้มาจากการสมัภาษณ์ผูน้�าคนสยามสองคน คนหนึง่เป็นหวัหน้าสมาคมพุทธศาสนาแห่งรฐัสลงังอ ส่วนอกีคนเป็นประธานสมาคม
สังคมวัฒนธรรมชาวสยามแห่งกัวลาลัมเปอร์ และรัฐสลังงอ 
7 สัมภาษณ์คุณปัญญา จินเดาเพชร ประธานสมาคมชาวสยามกลันตัน กัวลาลัมเปอร์ สลังงอ เรียกย่อว่า Pesila (Pesatuan	 Siam	 
Kelantan	Kuala	Lumpur	dan	Selangor) 
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แผนที่ 1 รัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซียบนคาบสมุทรมลายู 

รัฐที่มีเครื่องหมาย ✩ คือ รัฐที่มีข้อมูลบอกว่ามีคนสยามอาศัยอยู่

                                   ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ใน MalaysiaVacationGuide.com

ถึงแม้ว่า กัมปงเสียม (Kampung Siam) หรือหมู่บ้านสยามจะมีอยู่ในรัฐดังกล่าวของมาเลเซียเป็นเวลาช้านาน 

นานถึงขนาดที่ว่ามีคนสยามที่ยังมีชีวิตอยู่น้อยคนที่สามารถระบุระยะเวลาที่บรรพบุรุษของตนเข้ามาพ�านักในมาเลเซีย 

ได้อย่างชัดเจน8 แต่คนมาเลเซยีส่วนมากมกัเข้าใจผดิว่า คนสยามคอืประชาชนชาวไทย (Thai nationals) ทีเ่พิง่จะอพยพ

เข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียเพื่อท�ามาหากิน ความเข้าใจผิดดังกล่าวท�าให้คนสยามพยายามที่จะแยกตัวเองออกจาก 

คนไทยโดยการเรียกตัวเองว่า “คนสยาม” หรือ orang	siam ในภาษามลาย ูเวลามปีฏสิมัพันธ์กบัคนมาเลเซียเช้ือชาติอืน่ 

หรือกับคนไทยจากประเทศไทย หลีกเลี่ยงการใช้ค�าว่า “คนไทย” เสียเป็นส่วนมาก การเรียกตัวเองว่าคนสยาม คือ 

การเลือกทีจ่ะโยงกลุม่ชาติพนัธุข์องตนเข้ากบัราชอาณาจกัรสยาม และราชธานขีองสยามในอดีต เช่น สุโขทัย หรอือยธุยา 

และเป็นการพยายามที่จะไม่โยงกลุ่มของตนเข้ากับประเทศไทย แต่หากคนสยามอยู่ในหมู่คนสยามกันเอง ก็มีความ 

ผ่อนปรนเรื่องการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ของตน กล่าวคือ คนสยามเรียกตัวเองว่า ไทย หรือสยาม สลับกันไปได9้

8 Mohamed Yusoff Ismail (1993: 23) เรียกจุดเวลาที่บรรพบุรุษชาวสยามอพยพเข้ามาในดินแดนที่ต่อมากลายเป็นประเทศมาเลเซีย
ว่า “ระยะเวลาพ้นความทรงจ�า” (immemorial time) อาจารย์ยุสโซฟเป็นหนึ่งในนักมานุษยวิทยาชาวมาเลเซียจ�านวนน้อยที่ศึกษา 
คนสยามของมาเลเซียอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ คนสยามของรัฐกลันตันอันเป็นบ้านเกิดของท่าน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอกของผู้เขียนในระยะสามปีแรกก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ
9 คนจีนบ้านของกลันตันก็มีวิธีการเรียกตัวเองให้แตกต่างจากคนจีนจากประเทศจีนในแบบที่คล้ายกับคนสยาม เช่น Carstens (2005: 
70-71) กล่าวว่า คนจีนแคะ (Hakka) ของ Pulai รฐักลนัตนั นยิมเรยีกตวัเองว่า Tangren ซึง่แปลว่าผูส้บืเชือ้สายมาจากราชวงศ์ถงั มากกว่า
ที่จะเรียกตัวเองว่า Zhongguoren (คนจากประเทศจีน) ทั้งนี้เพื่อกันความสับสน

88



พลเมืองอาเซียนในความเช่ือมโยงกับรัฐชาติ

คนสยามจ�านวนกว่าร้อยละ 98 เป็นคนสยามบ้าน หรือคนสยามชนบท (rural Siamese) ที่เรียกว่าคนสยามบ้าน 

หมายความว่า คนสยามพวกนี้อาศัยอยู่ในบ้าน10 ซึ่งในความหมายของคนสยามหมายถึง หมู่บ้าน หมู่บ้านของคนสยาม

มีหลายขนาด บางหมู่บ้านก็มีแค่ไม่กี่ครัวเรือน11 บางหมู่บ้านก็มีเป็นร้อยครัวเรือน ในหมู่บ้านของคนสยามบางแห่งก็มี 

คนจีนบ้าน (rural Chinese หรือ Cina	 kampung บางทีก็เรียกว่า Cina peranakan) สร้างบ้านเรือนอยู่ด้วย12  

คนสยามบ้านด�ารงชีพด้วยการท�านา ท�าสวนยางพารา และอาชีพอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม และตั้งถิ่นฐาน

อยู่ในที่ห่างไกลความเจริญ 

นักวิชาการที่ศึกษาคนสยามของกลันตัน อย่างเช่น Winzeler (1985) และ Mohamed Yusoff (1993) มองว่า

ความเป็นชนบทกับคนสยามนั้นแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ทั้ง Winzeler และ Mohamed Yusoff ต่างลง 

ความเห็นว่าคนสยามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นเมืองน้อยท่ีสุด (the least urbanized) ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์

ทั้งหมดท่ีพบในรัฐกลันตัน อย่างไรก็ดี พบว่า ในแต่ละปีท่ีผ่านไปจะมีคนสยามละท้ิงอาชีพการท�าไร่ท�านา มาท�าอาชีพ 

ที่เป็นอาชีพที่หาได้ในเขตเมือง เช่น อาชีพครู พนักงานขาย หรือพนักงานบริษัท มากข้ึนเรื่อยๆ (Kershaw, 1969;  

Mohamed Yusoff, 1993 และ Encyclopedia of Malaysia, 2007:) ด้วยเหตุนี้ คนสยามจึงค่อยเปลี่ยนจาก คนบ้าน 

ไปเป็นคนเมืองทีละน้อย ตามลักษณะอาชีพที่เปลี่ยนไป 

ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมดึงดูดคนสยามจากรัฐทางตอนเหนือให้เข้ามายังเขตเมืองหลวง 

ของมาเลเซียมากขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดคนสยามกลุ่มใหม่ท่ีผู้เขียนเรียกว่า “คนสยามเมือง” ปรากฏการณ์การเกิด 

คนสยามเมืองน้ีเพ่ิงเร่ิมต้นได้ราวๆ สอง - สามทศวรรษ โดยเริ่มจากการอพยพเข้ามาอยู่ในเขตเศรษฐกิจเมืองหลวง 

ที่เรียกว่าแคลงแวล์ลี่ (Klang Valley หรือ Lembah Klang โปรดดูแผนที่ในหน้าถัดไปประกอบ)13 ซึ่งประกอบไปด้วย 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ และห้าเขตเศรษฐกิจของรัฐสลังงอในช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 1980 สาเหตุท่ีท�าให้การอพยพเข้ามาอยู ่

ในเขตเมืองหลวงเป็นไปได้ในช่วงเวลาดังกล่าวคือ ความสะดวกในการคมนาคม เนื่องจากทางหลวงสายส�าคัญๆ  

ที่เชื่อมรัฐทางตอนเหนือเข้ากับกรุงกัวลาลัมเปอร์เริ่มสร้างเสร็จ ท�าให้ย่นระยะเวลาการเดินทางไปกลับได้หลายชั่วโมง 

คนสยามที่อพยพจากหมู่บ้านในรัฐตอนเหนือเข้ามายังแคลงแวล์ลี่ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนมากอยู่ในวัยย่ีสิบต้น 

บ้างกเ็ข้ามาเพือ่ศกึษาต่อระดบัมหาวทิยาลยั บ้างก็เพือ่หางานท�า และส่งเงนิไปให้สมาชกิในครอบครวัทีย่งัอยูท่�าไร่ท�านา

ที่บ้านเกิด คนสยามที่อพยพเข้ามาในแคลงแวล์ลี่ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่าเป็นคนสยามเมืองรุ่นแรก ต่อมาคนสยาม 

10 คนสยามไม่เรยีกสิง่ปลกูสร้างทีต่วัเองอาศยัอยูก่บัครอบครัวว่า บ้าน แต่เรยีกว่า เรือน ส�าหรบัคนสยามทีม่าเลเซยี บ้าน หมายถงึ หมูบ้่าน
11 ขนาดของหมู่บ้านคนสยามที่เล็กที่สุดน่าจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งในรัฐกลันตันชื่อว่าบ้านย�ามู (Jambu) มีครอบครัวคนสยามเพียง 9 หลังคา
เรือน ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคนสยามของผู้เขียนหลายคนมาจากบ้านนี้ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ท�ามาหากินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งเล่า
ว่า บ้านย�ามูของเขามีลักษณะที่แปลกคือ เป็นหมู่บ้านคนสยามที่มีครอบครัวสยามเพียงเก้าหลังคาเรือน มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านของคน
มลายูหลายหมู่บ้าน เขาเองมีเพื่อนสนิทเป็นคนมลายู และไปเที่ยวเล่นที่บ้านของคนมลายูเสมอๆ เช่นเดียวกับเด็กสยามคนอื่นๆ คนสยาม
ของหมู่บ้านนี้จึงเก่งภาษามลายู บางคนสามารถอ่านเขียนยาวี (ตัวเขียนโบราณของภาษามลายู) ได้อย่างคล่องแคล่ว 
12 คนจีนพวกนี้แตกต่างจากคนจีนทั่วไปตรงที่ เป็นชาวจีนที่มีบรรพบุรุษอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่ มายังแหลมมลายูก่อนชาวจีนกลุ่มอื่น 
บ้างก็ว่ามาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 และมีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายคนสยาม และคนมลายู โดยเฉพาะด้านภาษา การแต่งกาย และ
ความเช่ือบางอย่าง เน่ืองจากอาศัยอยู่ใกล้คนสยาม และคนมลายู และมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเวลานานจนเกิดการหยิบยืมทางวัฒนธรรม  
ดูเพิ่ม Carstens (2005) และ Mohamed Yusoff Ismail (1993) ในประเด็นคนจีนกัมปง
13 ห้าเขตเศรษฐกิจของรัฐสลังงอ ได้แก่ กอมปัก (Gombak) แคลง (Klang) อูลูลางัด (Hulu Langat) เปอตาลิง (Petaling) และเซอปัง 
(Sepang) บ้างครั้งแคลงแวล์ลี่ยังรวมเอาเขตปกครองพิเศษ ปูตราจายา (Putra Jaya) ไว้ด้วย ความเจริญทางเศรษฐกิจของแคลงแวล์ลี่ถือ
ก�าเนิดจากการเปิดเหมืองแร่ดีบุกในกรุงกัวลาลัมเปอร์ในช่วงกลาง ถืงปลายปีคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายหลังมาเลเซียได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 
1957 มีการสร้างเขตอุตสาหกรรมในเมืองต่างๆ ของกัวลาลัมเปอร์ และเขตอื่นๆ ของรัฐสลังงอด้วย ท�าให้ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา 
การขยายตัวของเมืองในเขตดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีประมาณ เจ็ดล้านคนในปัจจุบัน
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เหล่านี้ก็เริ่มตั้งถิ่นฐานกึ่งถาวรอยู่ในแคลงแวล์ลี่ สร้างครอบครัว และให้ก�าเนิดคนสยามรุ่นสองซึ่งตอนนี้ก�าลังเป็นวัยรุ่น 

หากจะเปรียบคนสยามเมอืงรุน่หนึง่กบัคนสยามเมอืงรุน่สอง คนสยามเมอืงรุน่ท่ีสองถือว่าเป็นคนเมอืงอย่างแท้จรงิ เพราะ

คนรุ่นนี้เกือบจะร้อยละ 100 เกิดและเติบโตในแคลงแวล์ลี่ จะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของพ่อแม่บ้างเป็นบางคราวในช่วง

วันเทศกาลหยุดยาวอย่างวันฮารีรายาของชาวมลายู (Hari	Raya	Aidilfitri) และตรุษจีน (Chinese New Year) หรือ 

ช่วงปิดภาคเรียน สมาคมสงัคมวัฒนธรรมชาวสยามกลันตนั กวัลาลมัเปอร์ และรฐัสลงังอ เคยคาดการณ์ไว้ในปี ค.ศ. 2008 

ว่าจ�านวนคนสยามเมืองที่พบในแคลงแวล์ลี่นั้นมีประมาณ 1,700 คน14 ครัวเรือนคนสยามมีอยู่กระจัดกระจายทั่วไปใน

เขตแคลงแวล์ลี่ และคนสยามก็ประกอบอาชีพหลากหลายทั้งรับราชการ ท�างานบริษัท หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 

เช่น เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ พ่นสีรถยนต์ เป็นต้น15

แผนที่ 2 แคลงแวล์ลี่

                         ที่มา: Anon. n.d. http://en.wikipedia.org/wiki/KlangValley [3 July 2008]

ทั้งคนสยามบ้าน และคนสยามเมืองต่างก็มีความเป็นคนสยามที่ไม่แตกต่างกัน ความเป็นคนสยามที่พวกเขา

แสดงออกอย่างชัดเจนคือ การนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ศาสนาพทุธเถรวาทนัน้มคีวามส�าคญักับความเป็นคนสยาม 

ในลักษณะทีไ่ม่อาจแยกจากกนัได้ นักมานุษยวทิยาทีศ่กึษาคนสยามของมาเลเซยี เช่น Kershaw (1969) Golomb (1978) 

Yusoff (1987, 1990, 1993, 1995, 2002, 2004) Winzeler (1974, 1985) และธ�ารงค์ศักดิ์ อายุวัฒนะ (2547)  

14 ปัจจุบันตัวเลขน่าจะเพิ่มเป็น 2,000 กว่าคนแล้ว ทว่าตัวเลขก็อาจมีการขึ้นลง จากการเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้เขียนพบว่า ผู้หญิง
ชาวสยามที่เข้ามาอยู่ในแคลงแวล์ล่ีกับสามี และลูกๆ บางคน ต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ ที่นา หรือทรัพย์สินที่ทิ้งไว้ท่ีบ้านเกิดเป็นเวลา  
สามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี หรือวัยรุ่นสยามที่เข้ามาศึกษาต่อ บางส่วนก็กลับไปหางานท�าที่บ้านเกิดเมื่อจบการศึกษา
15 ดูเพิ่มเรื่องคนสยามเมือง การอพยพเข้ามาในแคลงแวล์ลี่ ใน Chapter IV และ V วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ของผู้เขียน (Suphatmet 
Yunyasit) ปี ค.ศ. 2012 เรื่อง The Siamese Community of Wat Bot Jiin: A Case Study on the Construction of An Urban 
Community in the Klang Valley, Malaysia, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Social Sciences and 
Humanity, the National University of Malaysia (Universiti Kebangsaan Malaysia) 
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ซึ่งเป็นผู ้เก็บรวบรวมเรื่องราว และข้อมูลของคนสยามแต่มิใช่นักวิชาการรวมถึงผู ้เขียนเอง (Yunyasit, 2012)  

ต่างมีความเห็นตรงกันในข้อนี้

Mohamed Yusoff บอกว่า กระบวนการการสร้างอตัลกัษณ์สยามกระบวนการแรกนัน้คอื การอ้างตวัว่าเป็นคนสยาม 

ผ่านทางการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นพุทธศาสนิกชน การถือศีลห้า การมาวัดเพื่อท�าบุญ และประเพณีการบวช 

ของคนสยามล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ส�าคัญของคนสยาม (Mohamed Yusoff, 1993) เขายังตั้ง 

ข้อสังเกตต่อไปว่า ข้อแตกต่างของคนสยามกับชาวมาเลเซียที่นับถือพุทธกลุ่มอื่นๆ คือ คนสยามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียว 

ที่สามารถสถาปนาตัวเองว่าเป็น “ชนชั้นน�าทางศาสนา” (religious elites) ของศาสนาพุทธเถรวาท ที่มีบทบาทในการ

จัดการดูแลวัด และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนเผยแพร่ธรรมะ (Mohamed Yusoff,1993: 141)  

วัดสยามในมาเลเซียนั้นมีจ�านวนมาก หมู่บ้านสยามหนึ่งแห่งมักจะต้องมีวัดหนึ่งวัด (บางแห่งมีสอง หรือสามวัด) ใน 

กรุงกัวลาลัมเปอร์เอง และรัฐสลังงอเองก็มีวัดสยามอยู่ถึงสามวัด16 วัดเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดีจากคนสยามท้ังที่

บวชเป็นภิกษุ และฆราวาส และเป็นศูนย์กลางของชีวิตชุมชนสยามไม่ว่าจะในเขตชนบทหรือเขตเมือง

4. ความเป็นมาของคนสยาม: ความเช่ือมโยงของสยามกบัรฐัมลายูในอดตี
ในการอภิปรายเร่ืองคนพลัดถิ่นนั้น การออกจากประเทศหรือสถานท่ีท่ีเป็น homeland มักจะเป็นเรื่องแรก 

ที่ผู ้ศึกษาให้ความสนใจ จุดเวลา และสาเหตุของการอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานของคนสยามในดินแดนตอนเหนือ 

ของคาบสมทุรมลายนูัน้ เป็นเรือ่งทีย่งัไม่มใีครทราบแน่ชดั ข้อสนันษิฐานเรือ่งจดุก�าเนดิคนสยามในมาเลเซยีมอียูม่ากมาย 

เช่น Kershaw (1969: 81) กล่าวว่าบรรพบุรุษของคนสยามในกลันตันกลุ่มหนึ่งเป็นขุนนางในราชส�านักสยาม (อาจจะ

เป็นสมัยสุโขทัย หรือสมัยอยุธยา) ขุนนางสยามกลุ่มนี้ได้รับค�าสั่งให้ออกมาตามหาช้างเผือกของพระเจ้าแผ่นดินที ่

หลดุหายไปกลางป่า เมือ่ตระเวนตามหาช้างเผอืกเชอืกนัน้อยูน่านกไ็ม่พบจงึตดัสนิใจตัง้ถิน่ฐานอยูต่รงบรเิวณทีต่่อมาเป็น

รัฐกลันตัน ไม่กล้าที่จะเดินทางกลับไปพระนครด้วยเกรงว่าจะได้รับโทษ 

ธ�ารงศักดิ์ อายุวัฒนะ (2547) บอกว่าการที่มีคนสยามอยู่ในมาเลเซีย เพราะว่าในอดีตสยาม และรัฐมลายูอิสระ

ทางตอนเหนือมีความสัมพันธ์ทางการเมืองต่อกัน เคดาห์ และเปอร์ลิสก็เคยอยู่ใต้การปกครองของราชส�านักสยาม  

จงึเป็นเร่ืองปกติธรรมดาทีจ่ะมคีนสยามข้ามเข้าไปตัง้รกรากท�ามาหากนิในรฐัมลายเูหล่านัน้ หรอืมคีนมลายขู้ามเข้ามาอยู่

ในฝั่งที่เป็นอาณาเขตสยาม Gilquin (2005) ตั้งข้อสังเกตว่า การค้าระหว่างสยามกับรัฐมลายูนั้นเป็นตัวแปรส�าคัญ 

ที่ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของคนสยามในตอนเหนือของคาบสมุทรมลายู และมีคนมลายูท่ีเป็นพ่อค้าเข้ามาตั้งถิ่นฐาน 

แถบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 

กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลส�าคัญคนสยามของผู ้เขียนเล่าเรื่องก�าเนิดของคนสยามในมาเลเซียในลักษณะเดียวกับที่  

Kershaw บันทกึไว้ พวกเขาเชือ่ว่าตวัเองนัน้มเีชือ้สายขนุนางสมยัอยธุยา และให้เหตผุลว่าค�าบางค�าในภาษาไทยกลันตัน 

(Kelantanese - Thai) ที่พวกเขาใช้พูดกันนั้นเป็นค�าที่ไม่ใช่ศัพท์ที่สามัญชนทั่วไปใช้ เช่น เรียก กางเกง ว่า สนับเพลา 

เป็นต้น ถึงแม้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับก�าเนิดของคนสยามในมาเลเซียจะมีมากมายอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างต้น  

แต่ทุกข้อสันนิษฐานล้วนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสยามกับรัฐมลายูอิสระในอดีต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง  

การปกครอง หรือเศรษฐกิจการค้า และนักมานุษยวิทยาที่ศึกษาคนสยามต่างก็ลงความเห็นว่า ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการ 

16 ในจ�านวนนี ้สองวดัตัง้อยูใ่นย่านใจกลางกรงุกวัลาลมัเปอร์ ส่วนอกีวดัตัง้อยูใ่นเขตเปอตาลงิ จายาของรฐัสลงังอ เคยมวีดัสยามอกีวดัหนึง่
ตั้งอยู่ในย่านเจาเก็ต (Chowkit) ซึ่งเป็นย่านการค้าดั้งเดิมของคนจีนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ แต่วัดนี้ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายในช่วงทศวรรษ
ที่1980 และไม่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกเลย
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ตั้งถิ่นฐานของคนสยามในรัฐมลายูอิสระคือ การที่ราชส�านักสยามมีอิทธิพลเหนือรัฐมลายูในฐานะเจ้าบรรณาการ  

(ธ�ารงศักดิ์, 2547; Golomb, 1978; Mohamed Yusoff,1990, 1993 และ 2002) 

ระบบบรรณาการระหว่างสยามกับรัฐมลายูอิสระ เป็นระบบความสัมพันธ์ทางการทูต ที่ Suwannathat - Pian 

(1988) สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค�าแหงของสุโขทัย J. Kennedy (1993) เสริมว่า มีหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าในปีคริสต์ศักราช 1300 ราชธานีแห่งแรกของสยามได้เรียกเอาบรรณาการเล็กน้อยจากชุมชน  

(ซึ่งน่าจะเป็นชุมชนมลายู) บางแห่งที่ปัจจุบันอยู่ในรัฐเคดาห์ ระบบบรรณาการเริ่มพัฒนาเป็นการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทอง 

(Bunga	emas	dan	perak) จากเจ้ามลายูมายังกษัตริย์สยามในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งมาสิ้นสุดลงในสมัย

รัชกาลท่ี 5 เมือ่สยามท�าสนธิสญัญายกสีร่ฐัมลายอูสิระให้อยูใ่นการปกครองขององักฤษในปี ค.ศ. 1909 David K. Wyatt 

(1974) กล่าวถึงระบบบรรณาการสยามต่อรัฐมลายูอิสระว่าด�าเนินไปในแบบท่ีไม่ได้เคร่งครัดเท่าใดจนกระท่ัง 

เริ่มเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ 

Suwannathat - Pian (1988) ตั้งข้อสังเกตคล้ายกับ Wyatt และเสริมว่า ในสายตาของสยาม การส่งต้นไม้เงิน

ต้นไม้ทองมายังราชส�านกัสยามถอืเป็นการกระท�าเชงิสญัลกัษณ์ท่ีแสดงว่า รฐัมลายอูสิระยอมรบัอ�านาจของสยาม Michel 

Gilquin (2005) กล่าวว่า รัฐมลายูมองการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้แก่สยามว่ามีความหมายเพียง “การจ่ายภาษีอย่าง

หนึ่ง” (a sort of tax) ที่จะช่วยให้รัฐมลายูท�าการค้ากับสยามต่อไปได้ เราจะเห็นได้ว่าความหมายของระบบบรรณาการ

ในสายตาของเจ้าประเทศราช กับ เมืองประเทศราชนั้นต่างกัน ในขณะที่สยามมองว่าการส่งบรรณาการเป็นเรื่อง 

ทางการเมอืง และต้องเกิดขึน้อยูส่ม�า่เสมอ แม้ว่าจะมกีารเปลีย่นแผ่นดนิท้ังในสยาม และรฐัมลายเูอง เจ้ามลายกูลบัมองว่า 

การส่งบรรณาการไปให้สยามนัน้เป็นเรือ่งของการค้าพาณิชย์ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์หรือเมือ่เหน็สมควร 

ในรัชกาลที ่3 แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ นอกจากสยามจะเรยีกบรรณาการจากรฐัมลายอูสิระแล้ว สยามเริม่มนีโยบาย

เข้าดแูลการด�าเนนิการภายในของรัฐประเทศราชเหล่านัน้อย่างใกล้ชิดกว่าแต่ก่อน เช่น แต่งตัง้คนมลายจูากชนชัน้ปกครอง

ทีน่่าเชือ่ถอืมาปกครองเปอร์ลสิ ให้บรรดาศักดิแ์บบสยามแก่เจ้าผูค้รองรฐัเคดาห์ ตลอดจนส่งข้าหลวงต่างพระองค์พร้อม

กองทัพไปยังเคดาห์ เพ่ือจัดการดูแลให้ค�าปรึกษาแก่เจ้าผู้ปกครอง (Wyatt 1974; Suwannathat - Pian, 1988)  

ผู้เขียนมีความเห็นตรงกับ ธ�ารงค์ศักดิ์ อายุวัฒนะ (2547) ว่าการที่สยามเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในรัฐมลายูในฐานะ

เจ้าประเทศราชนั้นเอื้อต่อการเข้ามาตั้งถ่ินฐานของคนสยามในรัฐมลายูอิสระเหล่านั้น เพราะว่าข้าหลวงต่างพระองค์ท่ี

ราชส�านกัสยามส่งมาเพือ่ให้ค�าปรกึษาหรอืปกครองรฐัมลายจูะต้องเดนิทางมาพร้อมผูต้ดิตามจ�านวนหนึง่ ผูติ้ดตามจ�านวน

นีอ้าจจะตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นรฐัมลายภูายหลงักเ็ป็นได้ และมนักเ็ป็นไปได้ว่า การมข้ีาหลวงต่างพระองค์ประจ�าอยูใ่นรฐัมลายู

อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอพยพเข้ามาของประชาชนสยามที่เป็นพ่อค้า หรือชาวไร่ชาวนาทั่วไป ด้วยเห็นว่ามีความ

ปลอดภัย และสามารถได้รับการปกป้องคุ้มครองจากตัวแทนของราชส�านักเมื่อเดือดร้อน 

บันทึกของชาวต่างชาติ เช่น Sir John Bowring และ John Crawfurd ต่างก็มีข้อความยืนยันสอดคล้องกับ 

ข้อสันนิษฐานข้างต้น ที่ว่าคนสยามได้เข้ามาตั้งม่ันอยู่ในแหลมมลายูในช่วงทศวรรษแรกๆ ของคริสต์ศตวรรษที่ 19  

หรือในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ Sir John Bowring บันทึกไว้ว่า คนสยามซึ่งปกติตั้งถิ่นฐานอยู่สองฟากฝั่ง

แม่น�า้เจ้าพระยา “เข้ามาจบัจองพืน้ทีต่ัง้แต่ตอนเหนอืของคาบสมทุรมลายลูงไปถงึละติจดูที ่7 อนัเป็นถิน่ของคนเผ่าพนัธุ์

มลายันอาศัย” (Bowring, 1857) ส่วน John Crawfurd ก็บันทึกว่า ในปี ค.ศ. 1824 เคดาห์มีประชากรท่ีมาจาก 

สี่กลุ่มหลัก และหนึ่งในนั้นคือ คนสยาม เขายังพูดถึงด้วยว่าในปี ค.ศ. 1815 มีคนสยามอยู่ในปีนัง และใน ค.ศ. 1824 

ประชากรปีนังเพ่ิมขึน้เป็น 50,000 คน จากการย้ายเข้ามาของคนมลายจูากเคดาห์ซึง่อพยพออกมาเมือ่คนสยามเริม่เข้าไป 

(Crawfurd, 1830) นั่นหมายความว่า ในช่วงปีดังกล่าวจ�านวนคนสยามที่เข้ามาอยู่ในเคดาห์ (ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งขุนนาง 

และพลเรือนทั่วไป) ต้องมีจ�านวนมากพอสมควร Davies (1902) ซึ่งเดินทางมายังรัฐมลายูอิสระในช่วงปีท้ายๆ  
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ของศตวรรษที่ 19 ก็บันทึกไว้ว่า กองทัพสยามเข้ามาในปัตตานีเป็นครั้งแรกประมาณ 80 ปี ก่อนที่ Davies จะเดินทาง

มาเยือนแหลมมลายู ซึ่งก็คือประมาณช่วงทศวรรษที่ 1820 

ในสนธิสัญญา Anglo - Siamese ที่สยามท�ากับอังกฤษใน ค.ศ. 1909 เพื่อถ่ายโอนกลันตัน ตรังกานู เคดาห์ และ

เปอร์ลสิ ให้อยูใ่นการปกครองขององักฤษนัน้ มีข้อความทีบ่อกเราเป็นนยัว่า การตัง้ถิน่ฐานของคนสยามในรฐัมลายอูสิระ

ทัง้สีท่ีก่ล่าวไปน่าจะด�าเนินมาเป็นเวลานานพอสมควร ในสนธสิญัญามข้ีอความว่า หลงัจากมกีารให้สตัยาบันแก่สนธสัิญญา

ดังกล่าว อังกฤษจะยังอนุญาตให้คนในบังคับสยาม (subjects of His Majesty the King of Siam) ท่ีพ�านักในรัฐ 

เหล่านั้นเก็บรักษาทรัพย์สมบัติ เช่น บ้านเรือน ที่ดิน ของตนไว้ได้ นั่นหมายความว่า คนสยามจะต้องเข้ามาตั้งหลักฐาน 

อยู่เป็นเวลานานพอสมควรถึงขนาดที่สามารถมีท่ีดิน บ้านเรือนเป็นหลักเป็นฐานได้ แต่เราก็ไม่ทราบเรื่องราวอื่นๆ  

เกี่ยวกับคนสยามอีก อย่างเช่น จ�านวนของคนสยามท่ีเข้ามาในรัฐมลายูอิสระ เหตุผลของการอพยพเข้ามา ระยะเวลา 

ของการพ�านกัอยู ่หรือคนสยามเหล่าน้ันมคีวามเป็นอยู ่และมปีฏสิมัพนัธ์กบัคนมลายใูนลกัษณะอย่างไร อย่างไรกด็ ีประวตัิ

ความเป็นมาของคนสยามในมาเลเซียที่อภิปรายมาพอสังเขปนั้นท�าให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง

ระหว่างสยามกับรัฐมลายูอิสระอาจเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของคนสยามในแหลมมลายู

5. คนสยามกับความเช่ือมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมของสองประเทศ 
เราเหน็ความเชือ่มโยงในมติปิระวตัศิาสตร์ของสองแผ่นดนิคอื ทัง้ สยาม (homeland) และรฐัมลาย ู(hostland) 

ผ่านทางการวิเคราะห์ต้นก�าเนิดของคนสยามในมาเลเซียไปแล้ว ยังมีความเชื่อมโยงทางสังคมวัฒนธรรมระหว่าง 

สองแผ่นดินที่คนสยามมีบทบาทส�าคัญ หรือเป็นตัวละครเอกในการสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าว อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว

ข้างต้นว่า คนพลัดถิ่นที่เข้ามาอยู่ในดินแดนที่เป็น hostland นั้น มิได้อยู่โดดเดี่ยว หรือถูกปิดกั้นจากสังคมใหม่ บ่อยครั้ง

เราพบว่า คนพลัดถิ่นสามารถปรับตัว และอยู่รอดได้เป็นอย่างดีในสังคมใหม่ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม 

เช่น กลุ่มคนพลัดถิ่นโปรตุเกสที่อยู่ในฝรั่งเศสดูเหมือนจะไม่ประสบปัญหาในการอยู่ในสังคมวัฒนธรรมฝรั่งเศส (Safran 

1991) หรือคนจีนในอาเซียนก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มคนพลัดถิ่นที่ปรับตัวเข้ากับสังคม hostland ได้เป็นอย่างด1ี7 

การปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ไม่ใช่ยอมรับวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของสังคมใหม่ และละทิ้งอัตลักษณ์ของตน 

โดยสิ้นเชิง กลุ่มคนพลัดถิ่นจะต้องรักษาขอบเขตของกลุ่มตน (boundary - maintenance) เพ่ือรักษาอัตลักษณ์กลุ่ม 

ไว้ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับประชากรของสังคมใหม่ และใช้อัตลักษณ์ร่วมบางประการกับคนเหล่านั้น การรักษา

อัตลักษณ์ดั้งเดิม และรับอัตลักษณ์ใหม่ของกลุ่มคนพลัดถ่ิน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กันไป ผู้เขียนคิดว่า  

(1) การพยายามรกัษาอตัลกัษณ์กลุม่ของคนพลดัถ่ิน เป็นการแสดงออกถึงการพยายามรกัษาสายสมัพนัธ์กบั homeland 

(2) การรบัอตัลักษณ์หรอืวัฒนธรรมของสงัคมใหม่ ตลอดจนการได้รบัสถานภาพทางสงัคมบางอย่าง เป็นการแสดงถงึการ

มีความสัมพันธ์กับ hostland และ (3) บางครั้งกลุ่มคนพลัดถ่ิน ไม่ได้เป็นผู้รับเอาเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม 

ของสังคม hostland ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้สร้างและรักษาเอกลักษณ์บางอย่างให้แก่สังคม hostland ด้วย เช่น

ในกรณีของคนสยามของมาเลเซีย เป็นต้น อนึ่ง ผู้เขียนจะเริ่มการอภิปรายหัวข้อ (2) ก่อนจะกลับไปสู่ ข้อ (1) และ (3) 

ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน

17 ดูเพิ่มใน  Suryadinata (1977) Ethnic Chinese as Southeast Asians
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ในฐานะคนพลัดถิ่นที่ไม่ได้ถูกแยกออกมาอยู่โดดเดี่ยว ไร้การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆ ของมาเลเซีย  

คนสยามจงึรบัเอาวฒันธรรมทีช่าวมาเลเซยีทัว่ไปมร่ีวมกันหลายประการเข้าไว้ วฒันธรรมเหล่านัน้ช่วยให้คนสยามสามารถ

อยู่รอดในฐานะผู้มีสัญชาติมาเลเซีย เรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายไทย และรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

ความผูกพันกับชาวมาเลเซียเชื้อสายอื่นได้ วัฒนธรรมท่ีคนสยามรับเอามาจากสังคมมาเลเซียประการแรก คือ ภาษา 

ประจ�าชาติของประเทศมาเลเซียคือภาษาบาฮาซามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) ซ่ึงถือว่าเป็นภาษามลายูที่ได้รับการ

ท�าให้มมีาตรฐาน (a standardized version of the Malay language) นโยบายการใช้ภาษาบาฮาซาเป็นภาษาประจ�าชาต ิ

ของมาเลเซียที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1957 นั้นเป็นนโยบายเชิงการเมืองในยุคของการ

สร้างชาติมาเลเซีย (Bangsa	Malaysia) 

John R. Clammer (1976) กล่าวว่า การใช้นโยบายภาษาบาฮาซาเป็นการการกระท�าเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการ

สื่อถึงการหลุดพ้นจากการครอบง�าของอังกฤษ ในระยะแรกของการใช้นโยบายนี้ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการยก 

ภาษาบาฮาซาซึ่งเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูเป็นภาษาประจ�าชาตินั้นไม่เหมาะสม เพราะเปรียบเหมือนการ 

ให้ความส�าคัญกบักลุม่ชาตพินัธุม์ลายมูากกว่ากลุม่อืน่ๆ แต่เมือ่เวลาผ่านไป ระบบการศกึษาทีใ่ช้ภาษาบาฮาซาเป็นภาษา 

ในการเรียนการสอนเริ่มเข้าที่ และมีมาตรฐานชัดเจน คนมาเลเซียเชื้อสายต่างๆ ก็เริ่มยอมรับความส�าคัญของภาษา 

บาฮาซา และใช้ภาษานี้ควบคู่ไปกับภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของตน คนสยามส่วนมากเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล (sekolah	

kebangsaan) ที่ใช้ภาษาบาฮาซาเป็นสื่อในการเรียนการสอน คนสยามใช้ภาษาบาฮาซาเป็นภาษาที่สองรองจาก 

ภาษาไทยพื้นถิ่น ภาษาบาฮาซาเป็นอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมท่ีคนสยามภาคภูมิใจ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคนสยามของผู้เขียน 

บอกว่า ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาบาฮาซาเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญ ที่บ่งบอกว่าคนสยามเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสังคมมาเลเซีย และยังเป็นสิ่งที่แยกคนสยามออกจากคนไทยที่ย้ายถิ่นเข้ามาใหม่อีกด้วย 

การรับเอารูปแบบการเรียกชื่อตัวแบบมลายู เป็นวัฒนธรรมอีกอย่างท่ีคนสยามรับเอามาจากสังคม hostland  

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในมาเลเซีย ยกเว้นคนจีน คนพื้นเมืองที่มีเชื้อสายโปรตุเกส และคนที่นับถือศาสนาคริสต์เชื้อสายจีน 

อินเดีย คนพื้นเมือง (orang asli) บางกลุ่ม นิยมเรียกตัวเองแบบมลายู กล่าวคือ ใช้ชื่อตัว ตามด้วย ค�าว่า anak	lelaki 

(เขยีนด้วยตวัย่อว่า a/l) แปลว่า ลกูชายของ (son of) หรอื anak	perempuan	(เขยีนด้วยตวัย่อว่า a/p) แปลว่า ลกูสาว

ของ (daughter of) และตามด้วยชื่อของบิดา เช่น นาย A anak	lelaki นาย B เป็นต้น รูปแบบการเรียกชื่อตัวแบบนี้

เป็นรูปแบบที่คนมุสลิมทั่วไปใช้กัน คนมลายูของมาเลเซียก็ใช้วิธีการเรียกตัวเองเช่นนี้ เช่น นาย มูฮาหมัด บิน อิลมาอิล 

(ค�าว่า บนิ แปลว่า ลูกชายของ) หรือหากเป็นผูห้ญิง กจ็ะเป็น นางสาว ราฟิดา บินตี ยสุโซฟ (ค�าว่าบินต ีแปลว่า ลกูสาวของ) 

วิธีการเรียกชื่อแบบนี้ได้รับการน�าไปใช้กับคนสยามด้วย และการเป็นเรื่องท่ีคนสยามยอมรับได้ ไม่ได้ถือว่าเป็น

เรื่องของการรับวัฒนธรรมมลายูแต่อย่างใด ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญคนสยามของผู้เขียนก็มีช่ือจริงตามบัตรประชาชนท่ีเขียน 

ด้วยวิธีดังกล่าว คนสยามส่วนมากรู้ว่าตัวเองมีนามสกุลภาษาไทยว่าอย่างไร ทั้งนี้เพราะสอบถามเอาจากญาติที่อาศัยอยู่

ในฝั่งประเทศไทย แต่บอกว่าการเรียกชื่อตัวต่อด้วยนามสกุลเลยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย และไม่อยากไปแก้ไขกับทางการ

ให้เสียเวลา เช่นเดียวกับภาษาบาฮาซา การเรียกช่ือตัวแบบมลายูก็ยังเป็นอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมท่ีแยกคนสยาม 

จากคนไทยอีกประการหนึ่งด้วย

สถานภาพความเป็นพลเมืองแบบภูมิปุตราของคนสยาม เป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุดในเรื่องการเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสังคม hostland เพราะสถานภาพดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงความเป็นพลเมืองของมาเลเซียโดยสมบรูณ์ ภูมิปุตรา

เป็นอุดมการณ์ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัคนมลาย ูและคนพืน้เมอืงในซาบาห์ และซาราวกั ในฐานะพลเมืองแท้จรงิท่ีมสีทิธพิเิศษ

ในการเข้าถงึทรพัยากร โอกาสทางการศึกษา ทางเศรษฐกิจ และทางสงัคมจากรฐับาล ผูอ้พยพอย่างชาวจนี และชาวอนิเดยี 

ถูกแยกออกมาเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่ภูมิปุตรา (non	-	Bumiputra) และไม่ได้รับสิทธิพิเศษ และโอกาสต่างๆ ในแบบที่
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พลเมืองภูมิปุตราได้รับ อุดมการณ์ภูมิปุตราน้ีถูกน�ามาใช้ในกระบวนการสร้างชาติมาเลเซียภายหลังการเกิดเหตุการณ์

จลาจลนองเลือดระหว่างชาวมลายูกับชาวจีน หลังการเลือกตั้งในวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1969 การจลาจล 

เกิดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และส่งผลให้มีชาวจีนเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก 

สาเหตุของการจลาจลดังกล่าวมาจากการท่ีชาวมลายูไม่พอใจท่ีชาวจีนซ่ึงอพยพเข้ามาท�ามาหากินตั้งหลักแหล่ง

ในแหลมมลายู เร่ิมสร้างเน้ือสร้างตัวจนมีความร�่ารวย และมีอ�านาจทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีคนมลายูซ่ึงยังมีอาชีพ

เกษตรกรรม มีรายได้ต�่า และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ย�่าแย่ ชาวมลายูเกรงว่าชาวจีนจะเข้ามายึดครองประเทศของตน 

และท�าให้ตนซึ่งถือว่าเป็นผู้ท่ีอยู่มาก่อน เป็นเจ้าของประเทศท่ีแท้จริงกลายเป็นพลเมืองช้ันสอง เพื่อเป็นการสร้าง 

ความม่ันใจให้ประชาชนเชื้อสายมลายู รัฐจึงประกาศใช้นโยบายทางเศรษฐกิจที่แฝงอุดมการณ์ภูมิปุตรามาตั้งแต่ปี  

ค.ศ. 1970 จนถงึปัจจุบนั18 รฐัหวงัว่าจะสามารถช่วยชาวมลาย ูและคนพืน้เมอืงอืน่ๆ ให้มสีถานภาพทางเศรษฐกจิทดัเทยีม

ชาวจีน และลดช่องว่างด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

คนสยามน้ันได้รบัการจัดอยูใ่นประเภทพลเมอืงชนดิภมูปิตุรามาตัง้แต่สมยันายกรฐัมนตร ีTunku Abdul Rahman 

นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย ภายหลังได้เอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 195719 นายกรัฐมนตรี Najib Tun Razak 

นายกรัฐมนตรคีนปัจจบุนัของมาเลเซียได้กล่าวเน้นย�า้ถึงสถานภาพของคนสยามว่าเป็นพลเมอืงชนดิภมูปุิตรามานานแล้ว

เมื่อครั้งเดินทางไปเยี่ยมชุมชนสยามที่รัฐเคดาห์ ในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่า “ผมขอกล่าวว่าคนสยามนั้นเป็นพลเมือง

ภูมิปุตรา และผมรับรองว่าจะท�าให้พวกเขาได้รับการยอมรับ (ในฐานะภูมิปุตรา) อย่างแท้จริง และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ 

ทีพ่ลเมอืงภมูปุิตราได้รับ” 20 ค�ากล่าวของนายกรฐัมนตรีมาเลเซียท่ียกมาข้างต้นสะท้อนให้เหน็อย่างชัดเจนว่า ท่ีผ่านมานัน้ 

สถานภาพความเป็นพลเมืองภูมิปุตราของคนสยามไม่ได้เป็นท่ีรับทราบกันโดยท่ัวไป และคนสยามส่วนมากคงยังไม่ได้ 

รับสิทธิประโยชน์อันมากับความเป็นพลเมืองภูมิปุตราอย่างเต็มที่เฉกเช่นคนมลายูเท่าใดนัก 

เหตุผลส�าคัญของการเข้าไม่ถึงสิทธิพลเมืองของคนสยามในมาเลเซียคือ ในรัฐธรรมนูญมาเลเซีย Article ที่ 161 

พบว่า การให้ความหมายของค�าว่า ภูมิปุตรา ซึ่งเป็นศัพท์ที่สร้างโดยตนกูอับดุล ราห์มาน เอง ไม่ได้ระบุค�าว่า คนสยาม 

(Siamese) หรือคนมาเลเซียเชื้อสายไทย (Malaysian - Thai) ไว้ แต่ระบุเพียงแค่ว่า ภูมิปุตรา หมายถึง คนมลายู และ

คนพืน้เมอืง (indigenous people) ของซาบาห์ และซาราวกั ปัญหาความไม่ชดัเจนในการเรยีกใช้สทิธพิลเมอืงภมูปิตุรา

ของคนสยามจึงเกิดขึ้นเสมอ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญชาวสยามของผู้เขียนเปรยให้ฟังเมื่อราวๆ สี่ - ห้าปีที่แล้วว่า “จะให้พวกเรา

เป็นภูมิปุตราหรือไม่ ก็ควรบอกให้ชัดเจนลงไปในรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ให้มาเดา ตีความหมายเอาเองแบบนี้” วุฒิสมาชิก 

ชาวสยามซึง่มเีพียงคนเดียวได้พยายามเรยีกร้องให้มกีารเปลีย่นค�าเรยีกคนสยามทีใ่ช้ในราชการจากค�าว่า Siam	Thailand 

เป็นค�าว่า Bumiputra	Siam21 เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

อย่างไรก็ดี การที่นายกรัฐมนตรี Najib Tun Razak ออกมาประกาศให้ชัดเจนถึงสถานภาพความเป็นพลเมือง 

ภูมิปุตราของคนสยาม และให้ค�ามั่นว่าคนสยามจะสามารถได้รับสิทธิพิเศษนานาประการที่มากับความเป็นพลเมือง 

18 นโยบายเหล่านั้นเริ่มจากนโยบาย New Economic Policy (NEP) ที่ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1971 ในสมัยนายกรัฐมนตรี Tun Razak 
เมื่อ นโยบาย NEP สิ้นสุดใน ค.ศ. 1990 รัฐประกาศใช้นโยบาย National Development Policy (NDP) ต่อ นโยบาย NDP ที่มีเนื้อหา
สาระไม่ต่างจาก NEP เท่าใด กล่าวคือ มุ่งท่ีจะเอ้ือประโยชน์ให้พลเมืองภูมิปุตราด้านเศรษฐกิจ และสังคม รัฐหวังว่านโยบายเหล่านี้จะ
สามารถเพิ่มอัตราส่วนการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของพลเมืองภูมิปุตราให้ได้ถึงร้อยละ 30
19 ที่มา หนังสือพิมพ์ The Star กุมภาพันธ์ 26, 2012) 
20 ที่มา หนังสือพิมพ์ The Star (2012, กุมภาพันธ์ 26) 
21 ส�านักข่าว Bernama (ตุลาคม 19, 2011) http://my.news.yahoo.com/senator-proposes-term-siam-thailand-replaced-
bumiputra-siam-125536948.html 
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ภูมิปุตรา อาจจะสามารถช่วยให้คนสยามสามารถมีสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจดีขึ้นตามล�าดับ อนึ่ง เราคงต้อง

ยอมรับว่า คนสยามยังคงเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีอ�านาจ หรือไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่าใดนัก เพราะเป็นกลุ่มท่ีไม่มี

พรรคการเมืองชาติพันธุ์ของตัวเองคอยพิทักษ์ผลประโยชน์ให้อย่างที่ชาวมลายู ชาวจีน หรือชาวอินเดียมี ไม่มีโรงเรียน 

ที่ใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน22 ไม่มีกลุ่มทางสังคมที่โดนเด่นเป็นที่รู้จัก นอกจากกลุ่มสมาคมที่ชาวสยามตั้งขึ้นเอง

เพื่อดูแลจัดการเรื่องวัฒนธรรมของตน และพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่ม เช่น สมาคมชาวสยามมาเลเซีย (The  

Malaysian - Siamese Association) สมาคมชาวสยามกลนัตนั กวัลาลมัเปอร์ และสลงังอ (Pesatuan	Siam	Kelantan	

Kuala	 Lumpur	 dan	 Selangor)	 เป็นต้น สมาคมต่างๆ นี้ จะเป็นกลไกส�าคัญในการดูแล และพิทักษ์สิทธิ  

และผลประโยชน์ของคนสยามหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความกระตือรือร้นของตัวแทนสมาคมเป็นหลัก

นอกจากจะรับเอาวัฒนธรรมของสังคม hostland เพราะได้รับการผนวกรวมกับสังคมมาเลเซียในฐานะพลเมือง

ภูมิปุตราแล้ว คนสยามต้องพยายามรักษาขอบเขต และอัตลักษณ์ของกลุ่มไว้ด้วย เพื่อมิให้ถูกกลืนไปกับกลุ่มชาติพันธุ์

อื่นๆ การรักษาขอบเขต และอัตลักษณ์ของกลุ่มคนสยามนั้นมุ่งไปที่การรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนา และภาษาเป็นหลัก 

อัตลักษณ์ทั้งสอง โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางศาสนา (religious identity) นั้นเป็นสิ่งที่ผูกพันกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

(ethnic identity) ของคนสยามเป็นอย่างมาก วิธีการรักษาอัตลักษณ์ และขอบเขตของกลุ่มคนสยามในมาเลเซีย 

มีหลายวิธี แต่วิธีที่พบบ่อย และเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างชุมชนที่มีวัดพุทธเป็นศูนย์กลาง 

วดัสยามมบีทบาทมากกว่าการเป็นแค่ศาสนสถาน ทีศ่าสนกิชนมาท�าบุญไหว้พระ Louis Golomb นยิามวดัสยาม

ว่าเป็น “ศูนย์แห่งการอนุรักษ์วฒันธรรม และภาษา” (centers of cultural and linguistic conservation) ของคนสยาม

ของมาเลเซีย (Golomb, 1978: 161) วัดยังท�าหน้าที่เป็นโรงพยาบาล และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ชมการละเล่น 

ของคนสยาม บทบาทของวัดสยามมีมากจนอาจกล่าวได้ว่า วัดเป็นที่ที่จิตวิญญาณของชุมชนสยามสถิตย์อยู่ (Golomb 

1978) Roger Kershaw พูดถงึความส�าคัญของวดัสยามต่อกลุม่ชาติพนัธุไ์ทยในมาเลเซียว่า “หากวัดหายไป ก็จะไม่มคีนไทย 

(สยาม) ใน กลันตัน หากมีวัดอยู่ต่อไป หมู่บ้านที่วัดพวกนั้นตั้งอยู่ก็จะเป็นหมู่บ้านไทย (สยาม) ” (Kershaw ,1969: 73) 

ในมุมมองของคนสยาม การนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่สุดของการเป็นคนสยาม  

ในลกัษณะเดยีวกับทีก่ารนบัถือศาสนาอลิสามมคีวามส�าคญักับการเป็นคนมลายู23 วฒันธรรม และการมองโลกของสยาม

ก็มีความผูกพันลึกซึ้งกับศาสนาพุทธเถรวาท แนวคิด วิถีชีวิตที่ผูกพันกับศาสนาพุทธ และวัด ท�าให้คนสยามมีบทบาท

อย่างมากในการจัดการวัด เป็นผู้น�าในการประกอบศาสนพิธีแบบพุทธเถรวาท และในการเผยแผ่ศาสนา คนสยาม 

มีบทบาทมากกว่าคนมาเลเซียที่นับถือพุทธอื่นๆ Mohamed Yusoff (1987) สังเกตว่า คนสยามมีบทบาทในการดูแล

จัดการวัดสยามมากกว่าคนจีน และหากบวชก็มักถือครองเพศบรรชิตนานกว่าคนจีน และยังเสริมว่า เหตุผลท่ีคนจีน 

22 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียได้ประกาศว่า จะให้มีการเรียนการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนบางโรงที่ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ กลันตัน และเปอร์ลิส ซึ่งเป็นรัฐที่มีคนสยามอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก แต่เดิมนั้นเคยมีการ
เรยีนการสอนภาษาไทยในโรงเรยีนของรัฐเหล่านีม้าก่อนคอื เริม่สอนใน ค.ศ. 1956 แต่มาเลกิไปในทศวรรษ 1980 (หนงัสอืพมิพ์ The Star, 
กุมภาพันธ์ 17 2013) แต่เป็นเพียงให้มีวิชาภาษาไทยเพิ่มในหลักสูตร มิใช่ให้มีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาในการเรียนการสอน
23 ศาสนาอิสลามกับความเป็นชาติพันธุ์มลายูเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก รัฐธรรมนูญของมาเลเซีย article 160 (2) ระบุไว้ชัดเจนว่า คนมลายู
คือ คนที่นับถือศาสนาอิสลาม พูดภาษาบาฮาซา และปฏิบัติตาม adat หรือประเพณีมลายู (Malaysia 2006 [1957]) Gerhard  
Hoffstaedter (2011) กล่าวว่า ในมาเลเซียนั้น หากเอ่ยถึงศาสนาอิสลาม คนก็มักจะนึกไปถึงคนมลายูเป็นกลุ่มแรก ถึงแม้ว่ามาเลเซียจะมี
ประชากรที่เป็นมุสลิมกลุ่มอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น คนอินเดีย หรือคนจีนมุสลิม นอกจากนี้ คนที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับการยอมรับให้เข้า
กลุม่คนมลายูได้โดยง่าย จงึมคี�าเรยีกการเปลีย่นมานบัถอืศาสนาอิสลามของคนนอกกลุม่ชาตพินัธุม์ลาย ูว่า เป็นการ “เข้า (เป็นคน) มลาย”ู 
(masuk	Melayu) ดูเพิ่ม เรื่องการสร้างอัตลักษณ์มลายู ใน Shamsul A.B. (1999) Identity Contestation in Malaysia: A Compara-
tive Commentary on “Malayness” and “Chineseness”
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ไม่ให้ความส�าคัญแก่ศาสนาพุทธเถรวาทในแบบเดียวกับคนสยาม ก็เพราะว่าคนจีนสามารถท่ีจะแสดงออกถึงอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ของตนผ่านทางวิธีการอื่น เช่น การแสดงอัตลักษณ์ด้านภาษา หรือ การอ้างอิงกลุ่มบรรพบุรุษ เป็นต้น 

ภาษาไทยมาตรฐานนั้นก็มีความส�าคัญ และเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเถรวาทเช่นกัน กล่าวคือ คนสยามทั่วไป 

ไม่ได้ใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (คนสยามที่นั่นนิยมเรียกว่า ภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือBangkok Thai) ในการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน คนสยามจากรัฐต่างๆ พูดภาษาไทยถิ่นใต้ซึ่งแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย การต้องการเรียนภาษาไทยมาตรฐาน

ของคนสยามก็เพื่อว่าจะได้สามารถอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมะได้ Golomb (1978) กล่าวว่า ภาษาไทยมาตรฐาน 

เป็นภาษาแห่งพิธีกรรม (language of ritual) ของคนสยาม เพราะมันเป็นภาษาเดียวที่พระสยามต้องเรียนเพื่อที่จะได้

สามารถอ่านคัมภีร์ได้ ธ�ารงศักดิ์ อายุวัฒนะ (2547) ก็กล่าวว่า ความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยมาตรฐานนั้น 

เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ท�าให้พระสยามสามารถเข้าถึงพระธรรมได้อย่างลึกซึ้ง เพราะหนังสือหรือต�าราต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา

พุทธเถรวาทมักจะถูกแปลเป็นภาษาไทยมาตรฐาน ดังนั้น การเรียนภาษาไทยมาตรฐานของคนสยามจึงเป็นไปเพ่ือการ

อนุรกัษ์ และสบืสานพระพทุธศาสนาเป็นหลกั การทีค่นสยามเป็นคนกลุม่เดยีวในมาเลเซยีทีม่คีวามรูล้กึซึง้เรือ่งพระธรรม 

พิธีกรรมพุทธเถรวาท และเร่ืองภาษาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม (ท้ังภาษาไทยมาตรฐาน และภาษาบาลี) คนสยาม 

จึงถูกมองว่าเป็น “ชนชั้นน�าทางศาสนา” (religious elites) ของศาสนาพุทธเถรวาทในมาเลเซีย (Mohamed Yusoff 

1993: 141) 

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างชุมชนคนสยามแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวิธีการรักษาอัตลักษณ์สยามได้ในแบบที่กล่าวมาข้างต้น  

ในช่วง พ.ศ. 2549 - 2551 ผู้เขียนได้เข้าไปศึกษาชุมชนคนสยามเมืองกลุ่มหนึ่งในเขตแคลงแวล์ลี่ ผู้เขียนเรียกชุมชนนี้ว่า 

“ชุมชนคนสยามแห่งวัดโบสถ์จีน” คนสยามของวัดโบสถ์จีนมีท้ังหมดประมาณ 90 คน ส่วนมากเป็นครอบครัวเดี่ยว

ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ และลูกๆ คนรุ่นพ่อแม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยสี่สิบกลางอพยพจากกลันตันเข้ามาหางานท�าในเขต 

แคลงแวล์ลีต่ัง้แต่เป็นวยัรุ่น หรอืประมาณ ค.ศ. 1980 คนสยามกลุม่นีเ้ป็นคนสยามเมอืงกลุม่หนึง่ท่ีมคีวามกงัวลเรือ่งการ 

สญูเสยีอตัลกัษณ์ชาตพินัธุม์ากกว่าคนสยามทีอ่ยูใ่นหมูบ้่านตามชนบท ทัง้นีเ้พราะว่าโอกาสทีค่นสยามเมอืงจะมปีฏสิมัพันธ์กนั 

หรือเรียนรู้ แสดงออกถึงวัฒนธรรมของตนมีน้อย คนสยามท่ีอยู่ในเขตเมืองหลวงมีปฏิสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มชาติพันธุ์

ของตนมากกว่าปฏิสัมพันธ์กันเอง ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า คนสยามเป็นเพียงคนกลุ่มน้อย และไม่ได้อยู่รวมกันในเขตใด

เขตหนึ่ง ต่างคนต่างก็ท�างาน และอาศัยอยู่ในบ้านที่ตั้งอยู่คนละย่านกัน การสัมผัสกับวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่นทุกวัน

ท�าให้คนสยามกลุ่มนี้เร่ิมเกิดความสงสัยในอัตลักษณ์ของตนเอง และกังวลว่าลูกๆ ของพวกเขาเกิด และเติบโตในเมือง

หลวงอาจจะไม่รู้จักว่าความเป็นสยามแท้จริงว่าคืออะไร 

คนสยามของ “วัดโบสถ์จีน” ใช้เวลากว่าสองทศวรรษในการสร้างชุมชนชาติพันธุ์ของพวกเขาขึ้นมา ชุมชนสยาม

แห่งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ “วัดโบสถ์จีน” ซึ่งจริงๆ แล้วมิได้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมคล้ายวัดไทยแต่อย่างใด “วัดโบสถ์

จีน” สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1957 โดยสมาคมพุทธศาสนาหลายแห่งในมาเลเซีย และคณะสงฆ์จากประเทศไทย และศรีลังกา 

จุดประสงค์ของการสร้างคือเพ่ือใช้เป็นส�านักงานของสมาคมพุทธศาสนาแห่งรัฐสลังงอ สิ่งก่อสร้างก็มีอยู่หลังเดียว  

มีลักษณะแปดเหลี่ยม คล้ายศาลเจ้าจีนทั่วไป ผู้เขียนจึงให้นิยามว่า “วัดโบสถ์จีน” ชาวพุทธมาเลเซียเชื้อสายจีนใช้เป็น

สถานที่ประกอบศาสนา และพบปะสังสรรค์กันในงานเทศกาลต่างๆ ตามวัฒนธรรมจีนอยู่ราวสามทศวรรษ คนสยาม 

เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการ “วัดโบสถ์จีน” ในช่วงทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา 

เมื่อเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในฐานะกรรมการวัดที่ได้รับการเลือกตั้ง คนสยามก็เริ่มใช้ “วัดโบสถ์จีน”  

เป็นศูนย์กลางชุมชน โดยเริ่มมาพบปะ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันทุกวันอาทิตย์ที่วัดดังกล่าว คนจีน และ

คนพุทธอื่นๆ สามารถมาเข้าร่วมในพิธีกรรมต่างๆ ที่วัดโบสถ์จีน โดยคนสยามจะเป็นผู้น�าในพิธีกรรมเหล่านั้น นอกจากนี้ 

คนสยามยังดัดแปลงสถาปัตยกรรมของ “วัดโบสถ์จีน” ให้แสดงออกถึงความเป็นสยามมากขึ้น เช่น มีการสร้างซุ้มประตู
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ที่เป็นรูปสิงห์ มีการประดิษฐานพระพุทธรูปแบบไทยไว้ในบริเวณวัด เป็นต้น จากนั้นใน ค.ศ. 2001 ก็มีการสร้างโรงเรียน

ทีส่อนวชิาภาษาไทย พทุธศาสนา ประเพณี นาฏศิลป์ และการตกีลองยาวให้แก่เด็กสยามอย่างเป็นทางการ การตัง้โรงเรยีน

ในวดัเปน็ยทุธวิธีทีส่ามารถถา่ยทอดอัตลักษณ์สยามให้แกเ่ดก็รุน่ใหม่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ และเปน็ระบบ นอกจากนี ้โรงเรียน 

และวัดยังจัดงานตามประเพณีสยาม เช่น งานวันสงกรานต์ ลอยกระทง เพื่อให้เด็กๆ และพ่อแม่ ตลอดจนคนสยาม 

นอกชุมชนได้มีส่วนร่วมอีกด้วย 

การรกัษาอตัลกัษณ์ชาติพนัธุข์องคนสยามแห่ง “วดัโบสถ์จนี” ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งศาสนาพทุธ และการเรยีนภาษาไทย 

แสดงให้เห็นว่า คนสยามพยายามด�ารงรักษาอัตลักษณ์เพื่อความอยู ่รอดของกลุ ่มในด้านสังคม และวัฒนธรรม  

เมือ่อตัลักษณ์ทีพ่วกเขาพยายามรกัษานัน้เป็นอตัลกัษณ์ทางศาสนา และภาษาทีพ่วกเขามร่ีวมกบัคนไทยจากประเทศไทย 

เราจึงอาจจะกล่าวได้ว่า คนสยามพยายามรักษาสายสัมพันธ์กับ homeland นั่นก็คือประเทศไทยไว้ ในขณะเดียวกัน 

การรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนา และภาษาของคนสยาม ได้สร้าง และรักษาเอกลักษณ์บางอย่างให้กับสังคมมาเลเซีย 

ท่ีเป็น hostland อีกด้วย กล่าวคือ (1) หากไม่มีคนสยาม ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็คงจะไม่ด�ารงอยู่ในมาเลเซีย 

ในลักษณะท่ีเจริญงอกงามที่เป็นอยู่ หรืออาจไม่มีศาสนาพุทธเถรวาทอยู่ในมาเลเซียด้วยซ�า้ เพราะประชากรท่ีเป็นพุทธ

ของมาเลเซียอย่างเช่นชาวจีน มิได้ให้ความส�าคัญกับศาสนาพุทธในแบบเดียวกับคนสยาม ทั้งยังไม่มีความรู้ลึกซึ้ง 

ทางศาสนา และความสามารถทางภาษาที่ใช้คู ่กับศาสนาดังกล่าวแบบที่คนสยามมี (2) เรื่องภาษาไทยมาตรฐาน 

ก็เช่นกัน ด้วยการเรียนภาษาไทยมาตรฐานนั้นไม่ได้หาเรียนได้ทั่วไปตามสถาบันสอนภาษา คนสยามจึงเป็นกลุ่ม 

ชาติพันธุ์เดียวที่ผูกขาดการเรียนการสอนภาษาไทยในมาเลเซีย คนจีนจ�านวนไม่น้อยที่ต้องการเรียนภาษาไทยมาตรฐาน

เพือ่เอาไปใช้ในการท�าธรุกจิต้องมาขอเรยีนทีโ่รงเรยีนวดัไทย หากไม่มคีนสยาม ภาษาไทยกจ็ะไม่เป็นส่วนหนึง่ของภาษา

ชาตพัินธ์ุในมาเลเซยี และ (3) เอกลกัษณ์ของสงัคมมาเลเซยีนัน้อยูท่ี่การมีอยูข่องกลุม่คนต่างภาษา ศาสนา และวฒันธรรม 

อยู่รวมกันกว่า 70 กลุ่ม แม้ว่าจะมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ก็ยังพยายามรักษาขอบเขต  

และความเป็นตัวตนไว้ให้ได้มากที่สุด การที่คนสยามซ่ึงเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น พยายามรักษาอัตลักษณ์ 

ของตนไว้ก็มีผลต่อการด�ารงอยู่ของความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมมาเลเซียด้วย 

6. ข้อสรุปส่งท้าย
ประเทศในอาเซียนนั้นดูเหมือนจะต่างกันมากจนหาความเหมือน หรือจุดร่วมได้น้อยมาก แต่หากมองให้ดีแล้ว  

ในความซับซ้อนยุ่งเหยิงของประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม อาเซียนกลับมีความเช่ือมโยงระหว่างประเทศต่างๆ  

ซ่อนตัวอยู่มากทีเดียว ตัวอย่างของความเชื่อมโยงระหว่างคู่ประเทศอาเซียนสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ผ่านทางการศึกษาประวัติความเป็นมา และการด�ารงอยู่ของกลุ่มคนพลัดถ่ินอาเซียน ซ่ึงหมายถึงกลุ่มคนท่ีมีต้นก�าเนิด 

อยูใ่นประเทศอาเซยีนประเทศหนึง่ประเทศใด แต่ได้อพยพไปพ�านกัอยูใ่นฐานะพลเมอืงของประเทศอาเซยีนอกีประเทศ

หนึง่ ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนแสดงให้เหน็ถงึความเช่ือมโยงระหว่างคูป่ระเทศอาเซยีนคอื ไทย และมาเลเซยี ผ่านการวเิคราะห์ 

(1) ประวัติความเป็นมาของคนสยามในมาเลเซีย (2) การปรับตัวของคนสยามเข้าสู่สังคมใหม่ หรืออาจเรียกได้ว่า  

การสร้างอัตลักษณ์ชาติมาเลเซีย (Malaysian National identity) ของคนสยาม และ (3) กระบวนการรักษาอัตลักษณ์

ชาติพันธุ์โดยเฉพาะด้านศาสนา และภาษาของคนสยาม การมองผ่านกลุ่มคนสยามเพื่อค้นพบความเชื่อมโยงของ 

สองประเทศเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความรู้สึกเป็นเรา (we - ness) ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ผู้เขียนเช่ือว่าการมองคน

พลัดถิ่นอาเซียนในฐานะเป็นความเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ ในอาเซียนนั้น อาจจะเป็นก้าวแรกในการสร้างอัตลักษณ์

อาเซียน หรือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นในอาเซียนได้ต่อไปในอนาคต
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Abstract

The commitment to establish an ASEAN Economic Community (AEC) by 2015 suggests that 

international migration will increase its importance. Crucial for economic development, this study 

found that international migration within the ASEAN region is growing. Although migrant workers are 

making large contributions to national economies, governments in the ASEAN region have resisted 

creating inclusive societies for their own populations by overlooking the issue of socio-cultural  

communities. There is no reason to believe that they will significantly alter their outlook, policies, 

and laws by 2015. However, their civil societies are doing much to promote the concept of an ASEAN 

community, including non-governmental organizations, businesses, trade unions, and academia. In 

spite of the slow progress toward an ASEAN community so far, the potential of civil society is cause 

for optimism.  

Keywords:  ASEAN Economic Community, international migration, inclusive societies, civil societies, 

globalization
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บทคัดย่อ

สืบเน่ืองจากการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซยีน ในการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ซ่ึงจะเริ่มด�าเนินการภายในปี พ.ศ. 2558 ท�าให้คาดไว้ว่า การย้ายถิ่นระหว่างประเทศยิ่งเพิ่มความส�าคัญตามไปด้วย  

การศึกษานี้พบว่า ขนาดของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนก�าลังขยายตัว และมีความส�าคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก และเนื่องจากรัฐสมาชิกของอาเซียนยังต่อต้านที่จะสร้างสังคมที่เอื้อต่อประชากรทุกคน  

รวมทั้งแรงงานต่างชาติผู้สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศของตน โดยมองข้ามความส�าคัญของประเด็น 

ทางสงัคมและวฒันธรรม ท�าให้ไม่สามารถเชือ่ว่าประเทศเหล่านีจ้ะสามารถเปลีย่นวิสยัทศัน์ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ 

ภายในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรกต็าม การสนบัสนนุแนวคดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเข้มแขง็ของภาคประชาสงัคม  

ซึ่งรวมถึงองค์กรภาคเอกชน ธุรกิจ สมาคมการค้า และสมาคมวิชาการ ท�าให้คาดได้ว่า ศักยภาพของภาคประชาสังคม 

คือ ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประชาคมเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการผสมผสานกันทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆขยายออกไปครอบคลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ค�ำส�ำคญั:	 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน การย้ายถิน่ระหว่างประเทศ สงัคมทีเ่อือ้ต่อประชากรทกุคน ภาคประชาสงัคม 

โลกาภิวัตน์
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1. บริบททางประชากรและเศรษฐกิจของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายสูงมาก ทั้งในเชิงขนาดของประชากรและระดับของการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงคาดไว้ว่า ความส�าคัญของการย้ายถ่ินระหว่างประเทศท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคมจะยิ่งเพ่ิม 

ความส�าคญัตามไปด้วย การศกึษานีไ้ด้ท�าการทบทวนขนาดและการหลัง่ไหลของการย้ายถ่ิน (migrant stock and flow) 

ของประเทศต่างๆ เพ่ืออธิบายถึงองค์ประกอบหลักๆ ของการย้ายถ่ินระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ โดยการย้ายถิ่น 

ของแรงงานชัว่คราวถอืเป็นรปูแบบการย้ายถิน่ทีส่�าคญัทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทัง้ในเรือ่งขนาดและความส�าคญั

ต่อนโยบายภาครฐั การศกึษานีน้อกจากจะสรปุแนวโน้มทศิทางการย้ายถิน่ของแรงงานทัง้ในการย้ายถิน่ระหว่างภมูภิาค 

และภายในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังวิเคราะห์ความซับซ้อนของรูปแบบและขนาด 

การย้ายถิ่นที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ย้ายถ่ินที่มีทักษะฝีมือสูง นักเรียน/นักศึกษา คู่แต่งงานใหม่ และผู้สูงอาย ุ

ที่เกษียณจากการท�างานแล้ว นอกจากนี้ การศึกษานี้ได้ทบทวนนโยบายรัฐบาลต่อการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ 

ในภูมิภาคน้ี รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการย้ายถ่ินระหว่างประเทศอันเก่ียวเนื่องมาจากการตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2558

ขณะนี้ยังไม่มีค�าจ�ากัดความที่เป็นสากลว่าใครบ้าง เรียกว่าเป็น “ผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ” ค�าจ�ากัดความ 

ที่ก�าหนดจากสถานะของวีซ่า ระยะเวลาที่อาศัยในถ่ินปลายทาง และแม้กระท่ังการท่ีผู้ย้ายถ่ินก�าลังอยู่ระหว่างการขอ

สญัชาต ิในการเตรยีมประมาณการจ�านวนผูย้้ายถ่ินระหว่างประเทศส�าหรบัทกุประเทศ กองประชากรแห่งสหประชาชาติ

ใช้ค�าจ�ากัดความว่า ผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ คือ “คนที่เกิดในต่างประเทศ” ดังนั้น จ�านวนผู้ย้ายถิ่นในประเทศหนึ่งๆ	 

จึงประกอบไปด้วยคนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ	 แต่เกิดที่ประเทศอื่น ซึ่งค�าจ�ากัดความนี้คือ ข้อมูลที่ต้องการ 

ที่มีอยู่แล้วจากส�ามะโนประชากรของประเทศส่วนใหญ่ (แม้ว่าจะมีส�ามะโนประชากรในบางประเทศจะให้ค�าจ�ากัดความ 

“คนต่างชาติ” ตามสัญชาติของผู้ย้ายถิ่น แทนที่จะจัดเป็นผู้ย้ายถิ่น) 

การใช้หลักคิดการจ�าแนกว่า ผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศคือ “คนท่ีเกิดในต่างประเทศ” นั้น มีผลท�าให้การคาด

ประมาณจ�านวนผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มที่จะต�่ากว่าความเป็นจริง ปกติข้อมูลผู้ย้ายถิ่นนี้มาจากการส�ามะโนประชากร และ

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อย่างไรก็ตามผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานะไม่ถูกกฎหมายย่อมหลีกเลี่ยงการจดทะเบียน รวมถึงไม่รายงาน

เกีย่วกบัสถานทีเ่กิดทีแ่ท้จรงิ ส�าหรบัการใช้ระยะเวลาขัน้ต�า่ในการอยูป่ระเทศปลายทางเป็นตวัก�าหนดการย้ายถิน่ ท�าให้

กลุ่มคนทีค่วรจะจัดเข้าเป็นกลุม่ผูย้้ายถิน่ถกูกนัออกไป เช่น นกัเรียน/นกัศกึษาต่างชาต ิหรอืนกัธรุกจิ นอกจากนี ้แนวคดิ

การจ�าแนกผู้ย้ายถิ่นว่าเป็นผู้ที่เกิดในต่างประเทศ (foreign - born) ท�าให้กลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลับ (return migrant) จะถูก 

กนัออก ซึง่ผูย้้ายถิน่กลุม่นีม้คีวามส�าคญั ทัง้ในเชงิจ�านวนและเชงิเศรษฐกจิ ซึง่กรณนีีม้ไิด้เกดิเฉพาะในประเทศฟิลปิปินส์ 

แต่ยงัรวมถงึประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัตกเฉยีงใต้ด้วย ส�าหรบัหลายๆ ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้การหลัง่ไหล

ของผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ที่ส�าคัญประกอบไปด้วย คนงานตามสัญญาจ้างท่ีถูกจ้างงานในต่างประเทศ ซ่ึงข้อมูล 

ผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้มักไม่ถูกน�ามาใช้ และไม่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ย้ายถิ่น (migrant stock) ในหลายๆ ประเทศ 
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ตาราง 1 จ�านวนประชากร ผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การย้ายถิ่นสุทธิ และเงินส่งกลับ 

(จ�านวน ต่อพัน) 

ประเทศ
จ�านวน

ประชากร, 
 2553

จ�านวน 
ผู้ย้ายถิ่น, 

2553

การย้ายถิ่นสุทธิ, 2548 - 53 เงินส่งกลับ, 2550

จ�านวน/ปี % ประชากร
ล้านเหรียญ 

(USD) 
% GDP

บรูไน ดารุสซาลาม 0.4 148 0.7 1.8 ... ...

กัมพูชา 15.1 336  - 1.0  - 0.1 353 4.2

อินโดนีเซีย 235.5 123  - 146.0  - 0.6 6,174 1.4

ลาว 6.4 19  - 15.0  - 2.4 1 0.0

มาเลเซีย 28.9 2,358 26.0 1.0 1,803 1.0

เมียนมาร์ 53.4 89  - 100.0  - 2.0 125 0.6

ฟิลิปปินส์ 94.0 435  - 180.0  - 2.0 16,302 11.3

สิงคโปร์ 5.1 1,967 100.0 22.0 .. ..

ไทย 68.1 1,157 60.0 0.9 1,635 0.7

เวียดนาม 88.9 69  - 40.0  - 0.5 5,500 8.0

ที่มา: 1. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, International  
Migration, 2009 

2. World Population Prospects: The 2010 Revision United Nations 

จากข้อจ�ากัดทีเ่กดิจากแนวคิดข้างต้นทีแ่ตกต่างกนัในการก�าหนดว่าใครคอืผูย้้ายถ่ิน ท�าให้เห็นถึงความหลากหลาย 

ในรูปแบบการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ จ�านวนใกล้เคียง

กนัคอื ประมาณ 2 ล้านคน ส�าหรบัประเทศไทยจ�านวนผูย้้ายถิน่ระหว่างประเทศน่าจะมมีากกว่า 3 ล้านคน ถ้ารวมจ�านวน

ผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศแบบไม่ถูกกฎหมายด้วย (Huguet & Chamratrithirong, 2011) ผู้ย้ายถ่ินระหว่างประเทศ  

หรือคนที่เกิดในต่างประเทศมักจะเป็นสัดส่วนที่สูงโดยเฉพาะในประเทศที่มีประชากรขนาดเล็ก เช่น ประเทศ 

บรูไนดารุสซาลาม และสิงค์โปร์ มีผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศในประเทศเป็นสัดส่วนถึงหนึ่งในสามของประชากรทั้งหมด  

(ตาราง 1) 

จ�านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศสุทธิต่อปี จัดว่ามีขนาดใหญ่ ในหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น ในช่วงปี  

พ.ศ. 2548 - 2553 มีผู้ย้ายถิ่นต่างประเทศเข้าประเทศสิงคโปร์ มากกว่าผู้ย้ายถิ่นออกต่างประเทศจากสิงคโปร์ประมาณ 

100,000 คน ต่อปี เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีจ�านวนผู้ย้ายถิ่นต่างประเทศเข้าสุทธิ 60,000 คน และมาเลเซีย 26,000 

คนต่อปี ในทางกลับกัน ประเทศที่รัฐบาลมีการส่งออกแรงงานไปท�างานต่างประเทศอย่างเป็นทางการ มีแนวโน้มที่จะมี

จ�านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศออกมากกว่าผู้ย้ายถิ่นเข้าในระดับสูงช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2553 โดยเฉพาะประเทศ

ฟิลิปปินส์ มีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศออกสุทธิ 180,000 คน อินโดนีเซีย 146,000 คน เมียนมาร์ 900,000 คน และ

เวียดนาม 40,000 คน (ตาราง 1) 

ประเทศทีม่ปีระชากรย้ายถิน่ไปอยูต่่างประเทศมาก ก็มกัจะได้เงนิส่งกลบัหรอืเงนิทนุทีโ่อน/ส่งมาจากต่างประเทศ

จ�านวนมากเช่นกนั ดงัเช่น ในปี พ.ศ. 2550 เงนิทีส่่งกลบัมายงัประเทศฟิลปิปินส์สงูถึง 16 พนัล้านเหรยีญสหรฐั หรือร้อยละ 11 

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จ�านวนเงินส่งกลับของประเทศอินโดนีเซียสูงถึง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
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ในขณะที่ของประเทศเวียดนามมีมูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 8 ของจีดีพี (ตาราง 1) แต่ไม่ใช่ว่า 

เงินส่งกลับทั้งหมดนี้จะมาจากแรงงานที่มีสัญญาจ้างท�างานในต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ตรงกันข้ามเงินจ�านวนมาก 

ถูกส่งกลับมาจากคนในชาติของตนที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอื่นๆ เช่นกัน ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นชัดเจนในประเทศ

ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เช่น ในปี พ.ศ. 2553 จ�านวนสุทธิของเงินส่งกลับที่ส่งมายังประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นถึง  

18.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในจ�านวนนี้ 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถูกส่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ  

2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถูกส่งกลับมาจากประเทศแคนาดา (POEA, 2012) 

แนวโน้มของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศล้วนมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ท้ังด้านประวัติศาสตร์ การเมือง 

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และประชากร ดังนั้นประเด็นการย้ายถิ่นนี้จึงค่อนข้างสลับซับซ้อน อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างง่ายๆ 

ที่ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของบริบทด้านประชากรและเศรษฐกิจต่อการย้ายถิ่น ตารางที่ 2 แสดงการกระจาย 

ของประชากรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสามช่วงอายุคือ อายุ 0 - 14 ปี, 15 - 64 ปี และ 65 ปีขึ้นไป  

ซึ่งร้อยละของประชากรอายุ 0 - 14 ปี สะท้อนถึงระดับอัตราเจริญพันธุ์ เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ซึ่งประเทศสิงคโปร์มีประชากร

อายุ 0 - 14 ปี เพียงร้อยละ 17 เท่านั้น นั่นหมายความว่า ประเทศสิงค์โปร์มีประสบการณ์ที่มีการเกิดน้อย และมีจ�านวน

ผู้ย้ายถิ่นเข้าเป็นจ�านวนมาก 

ประเทศไทยมีประชากรอายุ 0 - 14 ปี ประมาณร้อยละ 20 ของประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีมีการย้ายถิ่นเข้า  

และออก เป็นจ�านวนมากพอสมควร ในขณะทีป่ระเทศอืน่ๆ ในภูมภิาคอาเซยีนมปีระชากรอาย ุ0 - 14 ปี มากกว่าร้อยละ 

23 และมีสองประเทศเท่านั้นที่มีแตกต่างจากประเทศอื่น นั่นคือ มีอัตราการย้ายถิ่นออกมากกว่าการย้ายถิ่นเข้า ได้แก่ 

ประเทศ บรูไนดารสุซาลาม และมาเลเซยี ซ่ึงทัง้สองประเทศมขีนาดประชากรเลก็ และมอัีตราเจรญิพนัธุใ์นระดบักลางๆ 

แต่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จึงท�าให้มีความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ตาราง 2 ร้อยละของประชากรตามกลุ่มอายุของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2583

ประเทศ
 พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2583

0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65+

บรูไน ดารุสซาลาม 26.2 70.2 3.6 17.5 68.6 13.8

กัมพูชา 31.9 64.3 3.8 19.5 71.2 9.2

อินโดนีเซีย 27.0 67.4 5.6 17.9 67.1 14.9

ลาว 34.5 61.6 3.9 20.1 71.1 8.9

มาเลเซีย 30.3 64.9 4.8 21.9 65.4 12.7

เมียนมาร์ 25.6 69.2 5.1 17.3 68.8 13.9

ฟิลิปปินส์ 35.4 60.9 3.6 25.8 65.6 8.5

สิงคโปร์ 17.4 73.6 9.0 14.0 56.8 29.2

ไทย 20.5 70.6 8.9 14.6 63.3 22.2

เวียดนาม 23.6 70.4 6.0 15.1 67.0 17.9

ที่มา: World Population Prospects: The 2010 Revision United Nations
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เมือ่น�าข้อมลูผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหวัซึง่มกีารปรบัค่าความเสมอภาคของอ�านาจซือ้ ของประเทศ

ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาพิจารณา (ตาราง 3) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างชัดเจนระหว่างผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศกับทิศทางการหลั่งไหลของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ และทุกประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศต่อหัวต�่ากว่า 5,000 เหรียญสหรัฐ มีการย้ายถิ่นออกอย่างชัดเจน (ตาราง 3) 

ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวอยู่ระหว่าง 5,000 - 10,000 เหรียญ

สหรัฐ ซ่ึงชีใ้ห้เหน็ว่า ประเทศไทยก�าลงัเปลีย่นผ่านจากประเทศท่ีมรีายได้ต�า่ไปสูก่ลุม่ประเทศท่ีมรีายได้สงู ในเวลาเดยีวกนั

ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการหลั่งไหลของการย้ายถิ่นเข้าและออกอย่างส�าคัญ ในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงแรงงาน 

ได้ส่งแรงงานออกไปท�างานนอกประเทศถึง 144,000 คน โดยส่งไปไต้หวัน จ�านวน 41,000 คน ซ่ึงถือเป็นประเทศ 

ปลายทางหลักอย่างเป็นทางการของแรงงานไทย (Huguet & Chamratrithirong, 2011) ซึ่งจริงๆ แล้วมีแรงงานไทย

จ�านวนมากไปท�างานต่างประเทศผ่านช่องทางไม่เป็นทางการมากเท่าๆ กบัผ่านช่องทางทีก่�าหนดโดยรฐั และทีแ่ปลกกว่า

ประเทศอืน่คอืมปัีจจัยจ�านวนมากทีก่ระตุ้นให้มกีารย้ายถิน่เข้ามาท�างานในประเทศไทย ในขณะทีป่ระเทศไทยมอีตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ ประกอบกับอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงเหลือเพียง 

1.6 คน ต่อสตรวียัเจรญิพนัธ์ุหน่ึงคน (ซึง่ท�าให้ก�าลงัแรงงานใหม่ท่ีจะเข้าสูต่ลาดแรงงานในแต่ละปีลดลงเรือ่ยๆ) นอกจากนี้ 

ประเทศไทยยังมีชายแดนที่ยาวและมีช่องทางการลักลอบเข้าประเทศจ�านวนมาก และชายแดนนี้ก็ติดกับประเทศเพื่อน

บ้านที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต�่ากว่าประเทศไทย 

ตาราง 3 ระดับเศรษฐกิจของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดกลุ่มตามระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
ต่อหัว (PPP) ทิศทางการย้ายถิ่นเข้า - ออก และGDP/ประชากร ในปี พ.ศ. 2553 

ประเทศ/ ผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP/ประชากร

ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยกว่า	5,000	เหรียญสหรัฐฯย้ายถิ่นออกเป็นหลัก	

อินโดนีเซีย $3,880

ฟิลิปปินส์ $3,560

เวียดนาม $2,875

ลาว $2,298

กัมพูชา $1,943 

เมียนมาร์  -  -  - 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยกว่า	5,000	-	10,000	เหรียญสหรัฐฯ	ทั้งย้ายถิ่นเข้า	และออก	

ไทย $7,672

ผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่า	10,000	เหรียญสหรัฐฯย้ายถิ่นเข้าเป็นหลัก	

สิงคโปร์ $51,969

บรูไน ดารุสซาลาม $48,478

มาเลเซีย $13,186

ที่มา: United Nations Development Programme, Asia	-	Pacific	Human	Development	Report,	2012 
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศใช้ค่าปี พ.ศ. 2548 เป็นปีฐาน และปรับด้วยค่าความเสมอภาคของอ�านาจซื้อ
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2. การส่งออกแรงงานไปท�างานนอกภูมิภาค
อาจกล่าวได้ว่าการย้ายถิ่น โดยเฉพาะการย้ายถ่ินช่ัวคราวในภูมิภาคมีความส�าคัญท้ังในเชิงจ�านวนและมูลค่า 

ทางเศรษฐกจิ ประเทศต้นทางในหลายๆ ประเทศได้จดัตัง้หน่วยงานรฐับาลหลายแห่ง เพือ่การส่งออกแรงงาน ซึง่มจี�านวน

หมื่นถึงแสนคนออกไปท�างานในต่างประเทศในแต่ละปี และในท�านองเดียวกัน ประเทศถิ่นปลายทางก็ได้วางแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อควบคุม และบริหารจัดการการจ้างงานแรงงานต่างชาติด้วย 

ประเทศฟิลปิปินส์ เป็นตัวอย่างทีช่ดัเจนถึงแนวทางของรฐับาลในการส่งแรงงานไปท�างานยงัต่างประเทศ องค์การ

จ้างงานในต่างประเทศของฟิลิปปินส์ (POEA, 2012) ได้ส่งแรงงานออกไปท�างานต่างประเทศมากกว่าหนึ่งล้านคน 

ในแต่ละปี และเนื่องมาจากการท่ีเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและความวุ่นวายท่ีเกิดขึ้นในประเทศตะวันออกกลางมีผล 

กระทบต่อการส่งออกแรงงานในประเทศอืน่ๆ ในขณะทีก่ารส่งแรงงานออกของประเทศฟิลปิปินส์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจาก 

1.28 ล้านคนในปี พ.ศ. 2551 เป็น 1.42 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2552 และ 1.47 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 ประเทศฟิลิปปินส์ 

จดัว่าเป็นผูส่้งออกแรงงานรายใหญ่ให้กบัอตุสาหกรรมทางทะเลในระดบัโลก ในปี พ.ศ. 2553 เกอืบหนึง่ในสีข่องแรงงาน

ที่ส่งออกของประเทศฟิลิปปินส์ (347,150 คน หรือร้อยละ 24 ของแรงงานส่งออกทั้งหมด) เป็นแรงงานในภาค

อุตสาหกรรมทางทะเลทั้งสิ้น (POEA, 2012) 

เน่ืองจากประเทศฟิลปิปินส์ได้ส่งออกแรงงานอย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด และชาวฟิลปิปินส์เองกม็กีารย้ายถ่ินออก

ด้วยตนเองไปประเทศอืน่อกีด้วย รฐับาลประมาณว่า มชีาวฟิลปิปินส์ราวร้อยละ 10 อาศยัอยูใ่นต่างประเทศ (Asis, 2006) 

ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าการส่งออกแรงงานของ POEA ในแต่ละปีเป็นลักษะของการ “ต่ออายุสัญญาจ้าง” ซึ่งในปี 

พ.ศ. 2553 มีเพียงร้อยละ 30 ของแรงงาน (นอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางทะเล) เท่านั้นที่เป็นแรงงานกลุ่ม “จ้างงาน

ใหม่” (new hires) ที่เหลือร้อยละ 70 เป็นแรงงานที่ถูก “จ้างงานต่อ” (rehires) 

ในจ�านวนแรงงาน 1,123,676 คน ที่เป็นคนงานนอกเหนือจากอุตสาหกรรมทางทะเลของฟิลิปปินส์ ในปี  

พ.ศ. 2553 นั้น ร้อยละ 61 ถูกส่งไปท�างานที่ตะวันออกกลาง ร้อยละ 25 ไปท�างานในประเทศต่างๆ ในเอเชีย และส่วน

ที่เหลืออยู่ตามภูมิภาคอื่นๆ ในโลก ถิ่นปลายทางยอดนิยมห้าอันดับแรก ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (293,049 คน) 

สหรัฐอาหรบัอมิเิรต (201,214 คน) เขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีน (101,340 คน) กาตาร์ (87,813 

คน) และสิงคโปร์ (70,251 คน) (POEA, 2012) 

ปี พ.ศ. 2553 ในกลุ่มคนงานที่เป็นคนงานใหม่ ประมาณร้อยละ 55 เป็นแรงงานหญิง โดยประมาณครึ่งหนึ่งของ

แรงงานหญิงเหล่านี้ถูกจ้างให้ท�างานตามบ้าน โดยงานหลักๆ ได้แก่ พนักงานท�าความสะอาด พยาบาล ผู้ให้การดูแลเด็ก 

และผู้สูงอายุ และบริกรหญิง นอกจากนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนาโครงการเฉพาะ เพื่อการส่งพยาบาลออกไปท�างาน

ยังต่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 POEA ของฟิลิปปินส์ส่งออกพยาบาล 12,431 คน ตามสัญญาการจ้างงานใหม่ โดย

ร้อยละ 85 ของพยาบาลเหล่านี้เป็นพยาบาลหญิง ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ 8,771 คน ไปท�างานในประเทศซาอุดิอาระเบีย 

(POEA, 2012) 

รัฐบาลของประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม  

ก็ได้มีการตั้งหน่วยงานเพื่อการส่งออกแรงงานเช่นกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสการท�างานและปกป้องสิทธิ

ของคนงานของตนไปพร้อมๆ กัน เช่น ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย (National Authority or the  

Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers) ส่งออกแรงงาน 700,000 คน โดยทีป่ระมาณคร่ึงหนึง่ 

ไปท�างานในประเทศตะวันออกกลาง จ�านวนทีม่ากท่ีสดุคอื 257,217 คน ไปท�างานในซาอดุอิาระเบีย ในขณะท่ี 222,198 คน 

109



ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ไปท�างานในมาเลเซีย ประมาณ 50,810 คน ในไต้หวัน 37,496 คน ในสิงคโปร์ และ 29,973 คน ในเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกง ในปี พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ร้อยละ 78 เป็นแรงงานหญิง โดยท่ีมีสัดส่วนของท�างานตามบ้านสูงท่ีสุด  

(IOM, 2010) 

ประเทศไทย เป็นทั้งประเทศที่ส่งออกและรับเข้าแรงงาน โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน ในปี พ.ศ. 2553  

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงานได้ส่งออกคนงาน 143,795 คน ไปท�างานยงัต่างประเทศ รปูแบบการส่งออกแรงงาน 

ของไทยมีความแตกต่างจากรูปแบบของประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์อย่างมีนัยส�าคัญหลายประการ ประการแรก 

ก็คือ จ�านวนคนงานที่ส่งออกมีน้อยกว่า สาเหตุใหญ่เป็นเพราะเศรษฐกิจของไทย มีการพัฒนามากกว่าสองประเทศ 

ข้างต้น และแรงงานเองกม็คีวามพอใจทีจ่ะท�างานในประเทศมากกว่า และยงัเป็นไปได้ทีว่่ารฐับาลไทยไม่ได้ด�าเนนินโยบาย

ส่งออกแรงงานไทยไปท�างานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับรัฐบาลของอินโดนีเซีย และฟิลิปิปินส์

ประการที่สอง ประเทศไทยมีความแตกต่าง ในประเด็นที่ว่าสัดส่วนของแรงงานไทยในประเทศตะวันออกกลาง 

ต�่ากว่าประเทศอื่นๆ ในเอเซียคือ ในปี พ.ศ. 2553 มีเพียงร้อยละ 28 เท่านั้น ที่ท�างานในประเทศตะวันออกกลาง และ

แอฟริกา และประการที่สาม แรงงานไทยที่เป็นผู้หญิงเพียงร้อยละ 16 ของแรงงานทั้งหมดที่ไปท�างานต่างประเทศ  

ขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ส่งออกแรงงานหญิงถึงร้อยละ 78 และ 55 ตามล�าดับ (Huguet &  

Chamratrithirong, 2011) ซึ่งเหตุผลที่แรงงานหญิงไทยมีสัดส่วนต�่าขนาดนี้ ยังไม่เคยมีการศึกษามากนัก แต่อาจจะ

สันนิษฐานว่าแรงงานหญิงพอใจ และมีโอกาสในการท�างานนอกบ้านในประเทศไทยสูงกว่าแรงงานหญิงในประเทศ

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

รัฐบาลของประเทศเวียดนามก็ได้ส่งแรงงานของตนออกไปท�างานต่างประเทศเช่นกัน แต่เป็นจ�านวนที่น้อยกว่า

ประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น ในปี พ.ศ. 2549 เวียดนามส่งแรงงานออก 79,000 คน โดยจ�านวนนี้ได้ลดลง เนื่องเพราะการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดขึ้นช่วงปลายปี พ.ศ. 2549 และเพิ่งปรับตัวดีข้ึนเมื่อไม่นานมานี้ คนงานเวียดนามราว

ร้อยละ 83 ไปท�างานยังประเทศต่างๆ ในเอเชีย (ไม่รวมประเทศในเอเชียกลาง) โดย 21,313 คน ไปท�างานในมาเลเซีย 

และ 16,554 คน ไปท�างานในไต้หวนั และคล้ายๆ กบัประเทศไทย นัน่คอื แรงงานหญงิเวยีดนามมเีพยีงร้อยละ 20 เท่านัน้ 

เหตุผลใหญ่มาจากการที่รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการคุ้มครองแรงงานหญิงท่ีไปท�างานยังต่างประเทศอย่างเคร่งครัด 

(RTWG, 2008) 

3. การย้ายถิ่นของแรงงานภายในภูมิภาคอาเซียน
ข้อมลู ณ เดือน มถินุายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทย ระบุว่า มแีรงงานย้ายถ่ินระหว่างประเทศจ�านวน 971,249 คน 

ที่ได้รับใบอนุญาตท�างาน โดย 87,806 คน มาจากประเทศกัมพูชา 69,092 คน จากประเทศลาว และ 814,351 คน 

จากเมียนมาร์ (IOM, 2012) ซึ่งประมาณได้ว่าจ�านวนท่ีแท้จริงของแรงงานเหล่านี้จะต้องมากกว่านี้ประมาณสองเท่า  

แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่สามารถหาตัวเลขท่ีแท้จริงได้ในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังมีผู้อพยพประมาณ 210,000 

คน ที่จัดว่าเป็น “บุคคลที่เข้าเมืองผิดกฎหมายดั่งเดิม” ซึ่งโดยมากเป็นบุคคลบนพื้นที่สูง และชาวเขา (Huguet &  

Chamratrithirong, 2011; สักกรินทร์, 2555) 

มแีรงงานจากสหภาพเมยีนมาร์จ�านวนมากท่ีท�างานในประเทศมาเลเซยี และสงิคโปร์ และทัง้ประเทศกมัพชูาและ

เวียดนามต่างก็ส่งออกแรงงานไปในมาเลเซีย แต่ประเทศเหล่านี้ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลแรงงานย้ายถ่ินจ�าแนกตามประเทศ

ต้นทาง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า แรงงานบางส่วนเป็นแรงงานผิดกฎหมายอยู่ในมาเลเซีย จ�านวนแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับ 

ใบอนุญาตให้ท�างานในประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2549 มีจ�านวน 1.8 ล้านคน และยังมีแรงงานผิดกฎหมาย 

อยู่เป็นจ�านวนมากด้วยเช่นกัน (RTWG, 2008) 
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นอกจากนี้ ยังมีคนเวียดนามจ�านวนมากท่ีท�างานในประเทศกัมพูชาและลาว แต่ส่วนใหญ่คนเวียดนามเหล่านี้  

มสีถานภาพเข้าเมอืงแบบผดิกฎหมาย ซึง่เป็นการยากมากทีจ่ะประเมนิตวัเลขทีแ่ท้จรงิได้ คนเวยีดนามในประเทศกมัพชูา

ประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มที่อยู่อาศัยในอาณาจักรมานานหลายชั่วอายุคน กลุ่มที่ถือสัญชาติเวียดนาม 

มาไม่นาน และกลุ่มที่เพิ่งจะมาอยู่ใหม่ โดยเป็นแรงงานกึ่งมีฝีมือในภาคก่อสร้าง (RTWG, 2008) 

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศสงิคโปร์ข้ึนอยูก่บัแรงงานต่างชาตอิย่างมาก คนงานท่ีมทัีกษะสงู และกลุม่วชิาชพี

สามารถได้รับอนุญาตให้พ�านักอาศัยถาวรและสุดท้ายก็จะได้สัญชาติสิงคโปร์ ในขณะที่แรงงานทักษะต�่าสามารถ 

อยูใ่นสงิคโปร์ได้ตามระยะเวลาของสญัญาจ้าง ข้อมลูส�ามะโนประชากรปี พ.ศ. 2553 แสดงว่า ประเทศสงิคโปร์มปีระชากร

ที่ไม่ใช่ชาวสิงคโปร์พ�านักอาศัยชั่วคราวจ�านวน 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 25.7 ของประชากรทั้งหมด) อีกราว 541,000 คน 

เป็นผู้พ�านักอาศัยถาวร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของประชากรทั้งหมด โดยมีคนต่างชาติท�างานในสิงคโปร์ 1.09 ล้านคน 

หรือร้อยละ 34.7 ของก�าลังแรงงาน ซึ่งจ�านวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับแรงงานต่างชาติจ�านวน  

615,700 คน ในปี พ.ศ. 2543 และมีแรงงานต่างชาติทักษะฝีมือต�่า จ�านวน 870,000 คน (Yeoh, 2012) 

4. ประเภทของการย้ายถิ่นที่ส�าคัญอื่นๆ 

4.1. แรงงานทักษะฝีมือสูง

แม้ว่าแรงงานทกัษะฝีมอืต�า่มสีดัส่วนสงูทีส่ดุในผูย้้ายถิน่ทัง้หมดในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ แต่แรงงานทักษะฝีมอื

สูงกลับเป็นกลุ่มที่สร้างผลประโยชน์อย่างส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศปลายทาง (และมักจะรวมถึงประเทศต้นทาง  

ทีผ่่านทางเงนิส่งกลบั) รวมทัง้การเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ของนกัเรยีนต่างชาต ิและคูส่มรสชาวต่างประเทศในหลายๆ ประเทศ 

ล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนรูปลักษณะทางสังคมของประเทศต่างๆ ทั้งประเทศถิ่นต้นทางและปลายทาง

เกือบทุกประเทศในภูมิภาคนี้ ล้วนแต่วางแนวทางในการจ้างแรงงานต่างชาติในกลุ่มแรงงานทักษะฝีมือสูง 

แทบทั้งสิ้น และคนงานทักษะฝีมือสูงเหล่าน้ี ผันแปรตามการเคลื่อนย้ายของแหล่งทุนภายนอก เช่น ในปี พ.ศ. 2554  

มีการลงทุนของต่างชาติในประเทศอินโดนีเซียสูง ส่งผลให้อินโดนีเซียออกใบอนุญาตท�างานให้แรงงานทักษะฝีมือสูง 

เข้าประเทศถึง 55,010 คน (Afrida, 2012) 

เศรษฐกจิของประเทศมาเลเซยีก�าลงัอยูร่ะหว่างการเปลีย่นแปลงจากการเป็นประเทศผูผ้ลติสนิค้า ผูส่้งออกสินค้า

เกษตร และสนิค้าอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานอย่างเข้มข้น มาเป็นผูผ้ลติ และส่งออกสนิค้ามากขึน้ ซึง่ภาคการผลติทีม่คีวาม

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและผู้จัดการ

ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 

Tan และคณะ (2007) ระบุว่า มีแรงงานทักษะฝีมือจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และสาธารณรัฐไต้หวัน เข้ามา

ท�างานในภาคการผลติ อตุสาหกรรมปิโตรเคมี และภาคบริการของมาเลเซียเป็นจ�านวนมาก แต่วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ 

ในเอเชีย ซ่ึงเริ่มต้นจากการลอยตัวค่าเงินบาทไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอุปทาน

แรงงานฝีมอืของมาเลเซียเอง อนัเป็นผลมาจากการขยายสมรรถนะด้านการศึกษา และสถาบันฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

ในประเทศ มีผลให้จ�านวนแรงงานทักษะฝีมือสูงชาวต่างชาติท่ีมาท�างานในมาเลเซียลดลงจาก 73,452 คน ในปี  

พ.ศ. 2541 เหลือเพียง 38,682 คน
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อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2547 สัดส่วนแรงงานต่างด้าวทักษะฝีมือสูงจากประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ ที่มาท�างาน

ในมาเลเซียก็กลับเพิ่มขึ้นอีกคือ จากร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2541 มาเป็นร้อยละ 69 ใน ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งจ�านวนแรงงาน

ทักษะฝีมอืสูงทีท่�างานในมาเลเซยีนัน้ ร้อยละ 47 ท�างานในภาคการผลติ และร้อยละ 39 ท�างานในภาคบรกิาร (Tan C.H, 

Solucis., & HO, 2007) 

ขณะน้ีรัฐบาลของประเทศมาเลเซยี และรฐัยะโฮร์ ก�าลงัพฒันาโครงการทีช่ือ่ว่า “Iskandar	Malaysia	Project” 

ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ 2,217 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นสามเท่าของประเทศสิงคโปร์ ให้เป็นศูนย์กลาง

การผลิตสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู ้เป็นฐาน และได้รวมการให้บริการด้านการเงิน  

การให้ค�าปรึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆ การวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพ และภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลย ี

ระดับสูงไว้ด้วยกัน ซึ่งแผนพัฒนาส�าหรับโครงการนี้จะท�าให้ประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 1.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2548 

เป็น 3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และจ�านวนคนงานก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านคน หรือประมาณ 2 เท่า ของช่วงการก่อตั้ง

โครงการ ซึง่คาดได้ว่าโครงการขนาดใหญ่นีจ้ะดงึดดูแรงงานทกัษะฝีมอืสงูเข้ามาท�างานในมาเลเซยีเพิม่ขึน้อกีเป็นจ�านวนมาก

ในสิงคโปร์ มีแรงงานประเภททักษะฝีมือ และมีทักษะฝีมือระดับสูง ประมาณ 240,000 คน จากแรงงานต่างชาติ

ทั้งหมด 1.09 ล้าน ในปี พ.ศ. 2553 (Yeoh, 2012) โดยสัดส่วนของแรงงานทักษะฝีมือสูงชาวต่างชาตินี้มีความสัมพันธ์

โดยตรงกับระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างชัดเจน

ปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยได้ออกใบอนุญาตท�างานให้กับคนงานต่างชาติท่ีมีทักษะฝีมือจ�านวน 100,338 คน  

ใน (Huguet & Chamratrithirong, 2011) ซึ่งตัวเลขนี้นับว่าต�่ามาก เมื่อเทียบกับจ�านวนแรงงานทักษะฝีมือต�่า 

ราว 2 ล้านคน หรือแรงงานทักษะฝีมือ จ�านวน 240,000 คน ในสิงคโปร์ ในทางตรงข้าม ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นระดับการเปิด

เสรีทางเศรษฐกจิ การลงทุนของต่างชาติในประเทศต่างๆ ได้เช่นกนั เพราะถ้าหากเทยีบประเทศไทยกบัประเทศเกาหลใีต้ 

จะพบว่า เกาหลีใต้มีแรงงานฝีมือชาวต่างชาติเพียง 40,100 คน ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้

ใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า

4.2. นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ

ตาราง 4 จ�านวนนักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศ

ประเทศ ปี พ.ศ. จ�านวน

มาเลเซีย1 2012 95,000

ฟิลิปปินส2์ 2011 26,000

สิงคโปร3์ 2010 91,500

ไทย4 2010 20,155

ที่มา: 1. AsiaOne, 2012, 2. Philippine Daily Inquirer, 2011, 3. Brenda S. A. Yeoh and Weiqiang Lin, 2012,  
4. Office of the Higher Education Commission, 2010

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจ�านวน/นักเรียนต่างชาติที่ก�าลังศึกษาในประเทศต่างๆ พบว่ามาเลเซียและสิงคโปร์  

มจี�านวนนักเรยีน/นกัศกึษาต่างชาตเิป็นจ�านวนมาก ท้ังนีอ้าจเป็นผลมาจากนโยบายของรฐับาลในการสร้างความเข้มแขง็

ในภาคการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจ 

ฐานความรู้มากขึ้น ซึ่งหมายถึง การเพิ่มความต้องการก�าลังแรงงานที่มีการศึกษาสูง ได้กระตุ้นให้เกิดนโยบายปฏิรูป 
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การศึกษาส่งผลให้ในปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีมหาวิทยาลัยเอกชนถึง 11 แห่ง และมีสาขามหาวิทยาลัยต่างชาติอีก  

5 แห่ง เป้าหมายในอนาคตของนโยบายการศึกษาระดับสูงในมาเลเซียคือ การมีนักศึกษาต่างชาติ 200,000 คน ในปี  

พ.ศ. 2563 (Guardian, 2012) 

กระทรวงการศึกษาธิการมาเลเซีย (The Higher Education Ministry) ได้ก่อตั้งบริษัทที่ให้บริการการรับสมัคร

นกัศกึษาต่างชาติแบบเบด็เสร็จในตัวเอง4 (AsiaOne, 2012) ท�าให้สามารถดงึดดูนกัศกึษาต่างชาตจิากหลากหลายประเทศ 

ทั้งในเอเชียและตะวันออกกลาง ในปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 14 ของนักเรียนต่างชาติในมาเลเซียมาจากประเทศอิหร่าน 

ร้อยละ 12 มาจากจีน ร้อยละ 11 มาจากอินโดนีเซีย และร้อยละ 7 มาจากเยเมน และไนจีเรีย (Institute of  

International Education, 2011) 

ปี พ.ศ. 2554 ประเทศ ฟิลปิปินส์มนีกัเรยีนนกัศกึษาต่างชาติจ�านวน 26,000 คนโดยทีม่ากกว่า 17,000 คนสมคัร

เข้ามาศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั และในจ�านวนนกัเรยีนนกัศกึษาท้ังหมดนัน้ ม ี11,612 คนมาจากเกาหลใีต้ 3,961 คน 

มาจากจีน และ 3,225 คน มาจากอิหร่าน (Philippine Daily Inquirer, 2011) 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ประเทศสิงคโปร์ได้พยายามทีจ่ะพฒันาประเทศให้ดงึดดูนกัเรยีนนกัศกึษานานาชาติ

ให้เข้ามาศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยได้สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนพัฒนาโครงการสร้างสรรค์

ต่างๆ รวมทัง้การดึงดดูให้มหาวิทยาลยันานาชาตเิข้ามาตัง้วทิยาเขต หรอืพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัมหาวทิยาลยัในประเทศ 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์การให้บริการการศึกษาสิงคโปร์แบบเบ็ดเสร็จ (Singapore Education Service 

Center) ขึ้น เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาในสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลมีเป้าหมาย 

รับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ จ�านวน 150,000 คน (Yeoh, 2012) 

4.3. การย้ายถิ่นจากการแต่งงาน

การย้ายถิ่นเพื่อไปแต่งงานเป็นประเด็นหนึ่งท่ีมีความส�าคัญ เพราะผลกระทบเชิงวัฒนธรรมท่ีจะเกิดข้ึนถึงแม้ว่า 

มีผู้ย้ายถิ่นเพ่ือการแต่งงานจ�านวนมากจะได้งานท�า และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศถ่ินปลายทาง  

และประเทศถิ่นต้นทางก็ตาม แต่เมื่อมีคนจ�านวนมากย้ายถิ่นออกจากประเทศใดประเทศหนึ่งเนื่องจากการแต่งงาน  

เมื่อนั้นย่อมมีผลกระทบต่อประเทศต้นทางอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

ในยุคโลกาภิวัตน์นี้เราอาจคาดได้ว่าจ�านวนคนท่ีมีการแต่งงานกับคนต่างชาติย่อมจะต้องเพิ่มจ�านวนข้ึนเพราะมี

จ�านวนคนเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท�างาน หรือศึกษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้น้ัน ธุรกิจหาคู่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มจ�านวนการแต่งงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตามในทศวรรษท่ีแล้ว รัฐบาลของ

ประเทศเกาหลีใต้และไต้หวัน ไม่ให้การสนับสนุนธุรกิจนี้ท�าให้สัดส่วนการแต่งงานของคนเกาหลี และคนไต้หวันกับชาว

ต่างชาติลดลง (Jones, 2012) 

รัฐบาลประเทศไต้หวันได้ผลักดันข้อก�าหนดทางกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการแต่งงานกับคนต่างชาติ เพื่อพยายาม

จัดการกับปัญหาการหลอกลวงในธุรกิจหาคู่ ซึ่งท�าให้การแต่งงานกับคนต่างชาติลดลงมากกว่าครึ่งคือ จากร้อยละ 28.4 

ในปี พ.ศ. 2546 เหลือร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2553 (Jones, 2012) การแต่งงานของชายไต้หวันกับภรรยาชาวจีน  

(รวมถึงภรรยาจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และมาเก๊า) มีสัดส่วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 70.7 ในปี พ.ศ. 2553) รองลงมา 

ร้อยละ 26.3 คือการแต่งงานกับภรรยาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายชาวไต้หวันที่แต่งงานกับคนต่างชาติ

4 บริษัทชื่อว่า Education Malaysia Global Services
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เป็นสดัส่วนทีส่งูมากเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ในปี พ.ศ. 2546 สดัส่วน

ชายชาวไต้หวันเมื่อเทียบกับหญิงชาวไต้หวันที่แต่งงานกับคนต่างชาติสูงถึง 1 ต่อ 8 แต่สัดส่วนนี้ลดลงเหลือ 5 ต่อ 1  

ในปี พ.ศ. 2553 ส่วนอตัราส่วนของภรรยาชาวต่างชาตต่ิอสามชีาวต่างชาตใินไต้หวนักส็งูมากเช่นกนั ในขณะท่ีอตัราส่วน

ของภรรยาชาวต่างชาติต่อสามชีาวต่างชาติในเกาหลใีต้เท่ากบั 3.3 ในญีปุ่่นเท่ากบั 3.5 และในสิงคโปร์เท่ากับ 3.6 (Jones, 

2012) 

ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุเฉล่ียของผู้ชายที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติสูงกว่าชาย 

ที่แต่งงานกับหญิงชาติเดียวกันอย่างมาก และพบว่าคู่แต่งงานข้ามสัญชาติมีอายุห่างระหว่างคู่แต่งงาน สูงกว่าคู่แต่งงาน

ท่ีเป็นคนชาตเิดยีวกนั นอกจากนี ้ระดบัการศึกษาทีแ่ตกต่างกนัระหว่างสามแีละภรรยาในคูแ่ต่งงานข้ามสัญชาตกิม็คีวาม

ผันแปรพอสมควร ในภาพรวมประมาณครึง่หนึง่ของผูห้ญงิฟิลปิปินส์ท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ. 2532 และ 

2552 มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเช่นเดียวกันในเกาหลีใต้ ผู้หญิงฟิลิปปินส์และมองโกลท่ีแต่งงานกับคนเกาหลี  

มีการศึกษามากกว่าสามีชาวต่างชาติ ในขณะที่ภรรยาชาวจีน และเวียดนามจะมีการศึกษาต�่ากว่าสามีชาวต่างชาติ  

(Jones, 2012) 

ในเอเชียตะวันออก เป็นท่ีรับรู้กันโดยทั่วไปว่า ผู้ชายในชนบท ซ่ึงไม่สามารถหาผู้หญิงในประเทศตนท่ีจะยินด ี

ไปอยู่อาศัยในชนบทและท�างานในภาคเกษตรกรรมได้ เป็นลูกค้าใหญ่ในตลาดการแต่งงานข้ามสัญชาติ ในปี พ.ศ. 2553 

เกาหลีใต้ มีเจ้าสาวต่างชาติ ร้อยละ 24.0 อาศัยอยู่ในเขตชนบทหลังจากแต่งงานเทียบกับร้อยละ 8.0 ของเจ้าสาวที่เป็น

สัญชาติเกาหลีเอง กล่าวได้ว่า ประมาณสองในสามของเจ้าสาวชาวต่างชาติแต่งงานกับชายในชนบท (Jones, 2012) 

4.4. การย้ายถิ่นของผู้เกษียณอายุ

การย้ายถิน่ด้วยสาเหตขุองการเกษยีณอาย ุจดัเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในอาเซยีน แต่ขณะนีม้หีลายประเทศทีไ่ด้จดั

ให้มวีซ่ีาเฉพาะส�าหรบัการย้ายถิน่ของผูท้ีเ่กษียณอายุการท�างาน และบางประเทศได้ตัง้หน่วยงานทีส่นบัสนนุการย้ายถิน่

ประเภทนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ย้ายถิ่นที่เกษียณอายุจากงาน ยังคงอยู่ในระดับกลางๆ แต่มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขนี้

จะต�่ากว่าความเป็นจริงมาก ทั้งนี้เพราะชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนในชาตินั้นๆ มักจะได้รับวีซ่าหรือมีสถานภาพเป็นผู้

พ�านกัอาศยั ซึง่ดกีว่าวซ่ีาส�าหรบัผู้เกษยีณอาย ุรวมทัง้การท่ีคนสญัชาตใิดสญัชาตหินึง่ท่ีอยู่อาศยั	และท�างานในต่างประเทศ	

และต่อมาประสงค์จะย้ายกลับประเทศภูมิล�าเนา	 เน่ืองจากการเกษียณอายุอาจจะยังคงถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศ

ส�าหรับประเทศที่ตนไปท�างานอยู่ไว้	 หรืออาจจะเดินทางเข้าประเทศน้ันๆ	 ใหม่	 โดยวีซ่าประเภทอื่นก็ได้	 ในขณะนี ้ 

ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ไม่มีวีซ่าเฉพาะส�าหรับผู้เกษียณอายุ แต่ผู้ประสงค์จะมาอาศัย ในประเทศเหล่านี ้

อาจจะได้รบัวซ่ีา เพือ่การพกัอาศยัระยะยาว (long - stay visa) ในฐานะผูท้�างานอาสาสมคัรหรอืท�างานแบบไม่เตม็เวลา 

(Peddicord, 2012) 

อินโดนีเซียได้จัดต้ังหน่วยงานการท่องเที่ยวหลังเกษียณ (Retirement Tourism Authority) เพ่ืออ�านวย 

ความสะดวกให้คนทีต้่องการเกษยีณอายใุนประเทศอนิโดนเีซยี เช่น บาหล ีมหีน่วยงานชือ่ “Bali	Retirement	Tourism	

Authority” ก�าหนดว่าบุคคลที่จะได้วีซ่าเกษียณอายุต้องมีอายุอย่างน้อย 55 ปีขึ้นไป มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 1,500 

เหรียญสหรัฐ และต้องเช่าที่อยู่ในอินโดนีเซีย โดยมีค่าเช่าอย่างน้อย เดือนละ 300 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 500 เหรียญ

สหรัฐ หากอยู่ในกรุงจาการ์ต้า) และต้องจ้างคนท�างานบ้านชาวอินโดนีเซียอย่างน้อย 1 คน ประเทศอินโดนีเซียจะออก

วีซ่าเกษียณให้ 1 ปี และสามารถขยายเวลาได้ถึง 5 ปี หากผู้ขอวีซ่าไม่ได้ออกจากประเทศไปที่ไหนเลย และหลังจากนั้น

ก็จะได้วีซ่าที่มีอายุ 5 ปี (Peddicord, 2012) อย่างไรก็ดีขณะนี้กองคนเข้าเมืองอินโดนีเซีย (The Indonesian  

Immigration Bureau) ยังไม่ได้แสดงข้อมูลคนที่ได้วีซ่าประเภทเกษียณอายุนี้ว่ามีเท่าไหร่
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กระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ได้สนับสนุนโครงการ “มาเลเซีย:	บ้านที่สองของฉัน” (Malaysia 

My Secord Home: HMZH) ซึ่งออกแบบเฉพาะเพื่อดึงดูดให้คนต่างชาติ แม้กระทั่งก่อนเกษียณอายุ มาอยู่อาศัยระยะ

ยาวในประเทศมาเลเซยี ในช่วงปี พ.ศ. 2545 จนถงึเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2555 โครงการนีส้ามารถดงึดดูผูส้นใจให้เข้าร่วม

กว่า 19,488 คน จาก 120 ประเทศ โดยจ�านวนมากที่สุดเป็นคนจากประเทศจีน (3,332 คน) ตามมาด้วยบังกลาเทศ 

(2,407 คน) ญีปุ่น่ (2,187 คน) สหราชอาณาจกัร (1,889 คน) และสาธารณะรัฐอสิลามอหิร่าน (1,211 คน) (Star Online, 

2012) ผูท้ีเ่ข้าร่วมโครงการ HMZH จะได้รับใบผ่านเข้าประเทศเป็นเวลา 10 ปี พร้อมกบัวซ่ีาท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ 

ตามแต่ต้องการ รวมถงึรายได้ของผูเ้ข้าร่วมโครงการทีไ่ด้รบัจากประเทศต้นทางนัน้จะไม่ถกูหกัภาษใีนมาเลเซยี ผูเ้ข้าร่วม

โครงการสามารถซื้อทรัพย์สินในมาเลเซีย และสามารถท�างานได้ 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (มาเลเซียเป็นประเทศเดียว 

ในภูมภิาคอาเซียนทีอ่นญุาตให้คนทีถ่อืวซ่ีาเกษยีณอายทุ�างานได้) ผูเ้ข้าร่วมโครงการต้องแสดงว่าตนมรีายได้ต่อเดือนคงที่ 

หรือมีเงินฝากประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐในธนาคารในมาเลเซีย หรือ 100,000 เหรียญสหรัฐส�าหรับคนที่มีอายุ 

ต�่ากว่า 50 ปี (Peddicord, 2012) 

ประเทศฟิลิปปินส์มีหน่วยงานเพื่อการเกษียณอายุ (The Philippine Retirement Authority: PRA) ที่ส่งเสริม

ให้ผู้เกษียณอายุต่างชาติมาอาศัยในฟิลิปปินส์โดยออกวีซ่าพิเศษชื่อว่า “A	Special	Resident	Retiree’s	Visa	(SRRV)”	

ให้กับผู้เกษียณอายุ หรือ ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2555 ระบุว่ามีผู้ได้รับวีซ่าประเภทนี้ 27,000 คน จาก 170 

ประเทศ โดยผู้เกษียณอายุสามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งจากสี่แผน โดยมีการให้สิทธิพิเศษแก่ประชากรบางกลุ่ม เช่น 

อดีตเจ้าหน้าที่การทูต และเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศที่ท�างานในประเทศฟิลิปปินส์ จะได้รับวีซ่า SRRV เมื่อมี

เงินฝากในธนาคารเพียง 1,500 เหรียญสหรัฐเท่านั้น ในขณะท่ีบุคคลประเภทอื่นต้องมีเงินฝาก 20,000 เหรียญสหรัฐ 

หรอื50,000 เหรยีญสหรฐั หากบคุคลนัน้มอีายตุ�า่กว่า 50 ปี และประสงค์จะใช้เงนิฝากเพือ่ซือ้คอนโดมเินยีมหรอืเช่าบ้าน

ด้วยสัญญาระยะยาว ผู้เกษียณอายุที่มีความเจ็บป่วยและประสงค์จะได้รับบริการทางการแพทย์อาจจะเลือกวีซ่า SRRV 

ประเภทที่ต้องมีเงินฝากธนาคาร 10,000 เหรียญสหรัฐ โดยผู้สมัครต้องมีบ�านาญ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อเดือน และมี

ประกันสุขภาพ หน่วยงานเพื่อการเกษียณอายุของฟิลิปปินส์ได้พยายามชี้ให้เห็นว่า โครงการวีซ่าชนิดนี้ มีผลประโยชน์ 

และมีเงื่อนไขท่ีเป็นเลิศกว่าประเทศใดๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเช่ือมโยงข้อมูล 

ไปที่เว็บไซต์ที่ผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบแผนต่างๆ ได้อย่างละเอียด (PRA, 2013) 

ประเทศ สงิคโปร์ มกีารสนบัสนนุวซ่ีาส�าหรบัผูเ้กษยีณอายเุช่นกัน โดยผูส้มคัรต้องมีอายอุย่างน้อย 45 ปี และต้อง

แสดงหลักฐานว่ามีรายได้อย่างน้อย 6,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน และต้องซื้อที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์ที่มีมูลค่าอย่างน้อย 

400,000 เหรียญสหรัฐ โดยที่วีซ่าเพื่อผู้เกษียณอายุนี้มีอายุเพียง 5 ปี (Peddicord, 2012) ซึ่งคาดได้ว่าสิงคโปร์อาจจะ

ไม่ได้เป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของผูเ้กษยีณอาย ุเพราะด้วยเงือ่นไขของงบประมาณท่ีค่อนข้างสงูกว่าประเทศอืน่ๆ 

ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประเทศไทย มีการให้วีซ่าส�าหรับผู้เกษียณอายุเช่นกัน โดยมีเง่ือนไขว่า ต้องเป็นชาวต่างชาติท่ีมีอายุอย่างน้อย  

60 ปี และต้องแสดงหลักฐานว่ามีรายได้อย่างน้อย 2,100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือมีเงินฝากในธนาคารไทยอย่างต�่า 

26,000 เหรียญสหรัฐ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน (Peddicord, 2012) วีซ่าเพื่อผู้เกษียณอายุมีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น 

และผู้ขอวีซ่าชนิดนี้ต้องขอใบอนุญาตเข้าเมืองแยกต่างหากอีกด้วย ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะ

ในการส่งเสริมให้ผู้เกษียณอายุต่างชาติมาพ�านักอาศัยในประเทศ รวมถึงเงื่อนไขท่ีสูงมากกว่าประเทศอ่ืนๆ และวีซ่า 

จะมอีายเุพยีง 1 ปีเท่าน้ัน อย่างไรกต็ามประเทศไทยกส็ามารถดงึดดูผูเ้กษยีณอายไุด้มากเท่าๆ กบัประเทศทีม่กีารสนบัสนนุ

ส่งเสรมิในเรือ่งนี ้โดยในกลางปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ออกวซ่ีาเกษยีณอายใุห้ชาวต่างชาตถิงึ 28,731 คน (Huguet, 

Chamratrithirong, & Natali, 2012) 
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ถึงแม้ว่าจ�านวนของผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติในอาเซียน ยังคงน้อยกว่าจ�านวนแรงงานย้ายถิ่นทั้งกลุ่มแรงงาน

ทกัษะฝีมอืสูงและแรงงานทกัษะฝีมอืต�า่ แต่คาดว่าจ�านวนผูเ้กษยีณอายกุลุม่นีจ้ะเพิม่จ�านวนข้ึน เนือ่งจากมหีลายประเทศ

ก�าลังส่งเสริมเร่ืองนี้อยู่ อีกท้ังจ�านวนของผู้เกษียณอายุในประเทศท่ีพัฒนาแล้วมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆ 

ประเทศในภมูภิาคอาเซียนต่างน�าเสนอถงึความสะดวกสบาย อากาศอบอุน่ และสามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ทีม่ี

คุณภาพ ซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในบริการเช่นเดียวกันนี้ เช่นในยุโรป ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น และในความเป็นจริงขณะนี้คือ มีผู้เกษียณอายุจากหลากหลายประเทศ ย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการย้ายถิ่นเช่นนี้จะยังคงด�าเนินต่อไป และในท่ีสุดจะยิ่งท�าให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม 

ในประเทศปลายทางเหล่านี้

5. นโยบายรัฐ
มีการตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งจะมีผล 

ในปลายปี พ.ศ. 2558 นี้ จะก่อให้เกิดการเพิ่มจ�านวนของการย้ายถิ่นเพื่อการท�างานใน 10 ประเทศสมาชิกอย่างส�าคัญ 

ซ่ึงการศกึษาน้ีจะชีใ้ห้เหน็ถงึประเดน็ทีย่งัเป็นข้อกงัขา ด้วยการคาดการณ์ถงึระดบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

และจากการทบทวนนโยบายของรัฐบาลทีม่ต่ีอการย้ายถ่ินของแรงงานระหว่างประเทศ ช้ีให้เหน็ว่า รัฐบาลส่วนใหญ่ 

ในภูมิภาคนี้ยังไม่ได้มีบริหารจัดการการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น จึงไม่สามารถคาดได้ว่ารัฐบาลต่างๆ 

จะสามารถจัดการกับการหลั่งไหลของการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีการสั่งสมประสบการณ์จนกระทั่งสามารถ

ยกระดับ ระบบการบริหารจัดการการย้ายถิ่นอย่างเป็นทางการขึ้นมาได้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าขนาดของแรงงาน 

ย้ายถิ่นภายในภูมิภาค และจากภูมิภาคไปยังเอเชียตะวันออก และเอเชียกลางมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา

สองทศวรรษทีผ่่านมา และส่วนใหญ่ของการย้ายถิน่เหล่านัน้กไ็ด้รบัการก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบมากยิง่ข้ึน รฐับาลต่างๆ 

มีการทบทวนนโยบายของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการย้ายถ่ิน และเพื่อปกป้องสิทธิ

ของแรงงานย้ายถิ่น ในขณะเดียวกันรัฐบาลต่างๆ ก็พยายามท่ีจะท�าให้นโยบายท้ังหลายนี้มีประสิทธิภาพข้ึนโดยล�าดับ  

ดังนัน้ในส่วนนีจ้ะท�าการวเิคราะห์บางนโยบายทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัสิง่ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อนัเป็นผลมาจากการมปีระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศบูรไน ดารุสซาลาม มีประชากร 400,000 คน โดยรวมผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศ 148,100 

คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ผู้ย้ายถิ่นต่างชาติ

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคก่อสร้าง ท�างานในโรงแรม และร้านอาหาร โดยร้อยละ 49 เป็นแรงงานในภาคสื่อสาร และ

ขนส่ง และร้อยละ 31 เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และแก็ส (Scalabrini Migration Center, 2012) 

ด้วยการเป็นประเทศที่มั่งคั่งร�่ารวย เช่น บรูไน ดารุสซาลาม สามารถดึงดูดแรงงานจากทั่วทุกพื้นที่ในภูมิภาค  

แต่พบว่า แรงงานเหล่านี้ก็ไม่ได้มาท�างานแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกคน บางคนก็เป็นเหยื่อของการล่อลวง ในรายงาน

ปี พ.ศ. 2553 เรื่องการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (United State Department of State Trafficking in 

Persons) ระบุว่า บรูไน ดารุสซาลาม อยู่ในกลุ่มที่ 2 (The Tier 2 Watch List) หรือในรายการของประเทศที่ต้องจับตา

มองในฐานะประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต�่าเพื่อการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 

ไม่ได้แสดงความพยายามอย่างเต็มทีใ่นการระบวุ่าใครเป็นผูก้ระท�า หรอืใครเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์ บ่อยครัง้ท่ีแรงงาน

ไร้ฝีมือจ�านวนมากกลายเป็นทาสของหนี้สินที่เกิดจากการย้ายถิ่น การไม่จ่ายค่าจ้าง การถูกริบพาสปอร์ต การถูกกักขัง

ในที่ท�างาน หรือการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างที่ไม่ชอบธรรม (Scalabrini Migration Center, 2012) 
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บทบาทและผลของการย้ายถิ่นในกลุ่มอาเซียน

ประเทศกัมพูชา ไม่เพียงแต่ส่งแรงงานมาท�างานในประเทศไทย แต่ยังส่งออกแรงงานถูกกฎหมายไปยังประเทศ 

มาเลเซยีและเกาหลใีต้ด้วย ในปี พ.ศ. 2553 มแีรงงาน 14,339 คน ไปท�างานในประเทศมาเลเซีย โดยในจ�านวนนี ้4,341 

คนไปท�างานในโรงงาน และอีก 9,998 คน ไปท�างานตามบ้าน (Scalabrini Migration Center, 2012) และถึงแม้ว่า

หน่วยงานจดัหางานในประเทศกมัพชูาจะต้องจดทะเบยีนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย แต่หน่วยงานเหล่านีก้ไ็ม่ได้ถกูก�ากบั

หรือควบคมุขบวนการจดัส่งแรงงานอย่างมปีระสทิธภิาพมากนกั ท�าให้คาดได้ว่าแรงงานย้ายถิน่อาจตกเป็นเหยือ่ของการ

ฉกฉวยผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมได้เช่นเดียวกัน

เพื่อที่จะปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่น ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศอินโดนีเซียได้ออก “กฎหมาย

แห่งชาต	ิว่าด้วยการจ้างงาน	และการปกป้องคุ้มครองแรงงานท่ีย้ายถ่ินไปท�างานยงัต่างประเทศ	(กฎหมายเลขท่ี	39/2002)”  

และในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลยังได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานแห่งชาติที่ไม่สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง 

(Non - ministerial National Agency) ท�าหน้าท่ีดแูลการจ้างงาน และการปกป้องคุม้ครองแรงงานย้ายถ่ินชาวอนิโดนเีซยี 

(BNPZTKI) โดยมีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และการย้ายถิ่นข้ามประเทศ ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน 

Tirtosudarmo (2009) ระบุว่ามีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานใหม่ดังกล่าวกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์  

และการย้ายถิ่นข้ามประเทศ รวมถึงการขาดความร่วมมือจากภาคเอกชนท�าให้เกิด ความไม่จริงจัง ในการบริหารจัดการ 

การย้ายถิ่นของแรงงาน นอกจากนี้ มีการศึกษาอื่นท่ีช้ีให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีกฎหมายเลขท่ี 39/2002 แต่กฎระเบียบ 

รวมถึงข้อบังคับเดิมๆ ที่ยังคงมีความไม่ชัดเจนอันเป็นผลมาจากการแบ่งแยกงานออกไปตามหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  

ทั้งในระดับหน่วยงานกลาง และระดับจังหวัด ซึ่งสิ่งนี้น�าไปสู่การขาดการประสานความร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบ  

และท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนของเนื้องาน ท�าให้มีผลต่อความน่าเช่ือถือ และความโปร่งใสของระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การฝึกอบรมแรงงานก่อนส่งไปท�างานยังต่างประเทศ รวมทั้ง กลไกการส่งต่อแรงงาน และการติดตาม ซึ่งสิ่งนี้อาจจะ

เป็นการเปิดประตูให้กับการละเมิดรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการย้ายถิ่นของแรงงาน

Tirtosudarmo (2009) ชี้ให้เห็นถึง “การเอารัดเอาเปรียบเชิงโครงสร้าง” ในการส่งแรงงานชาวอินโดนีเซีย 

ไปท�างานต่างประเทศคือ การที่ส�านักจัดหางานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริง ให้ข้อมูลที่ผิดๆ กับแรงงานในเรื่อง

กระบวนการส่งแรงงานออก สัญญาจ้างงาน และเงื่อนไขการท�างานในประเทศผู้จ้าง และรวมถึงท�าหลักฐานอันเป็นเท็จ 

การปฏิบัติเช่นนี้จะน�าไปสู่สถานการณ์ต่างๆ เช่น การริบพาสปอร์ตของคนงานในประเทศผู้จ้าง หรือการที่คนงานไม่ได้

รบัอนุญาตให้ไปไหนมาไหนโดยอสิระ แต่จะต้องถกูกักขงัอยูเ่ฉพาะในท่ีท�างาน หรอืแม้กระท่ังคนงานถูกควบคมุอย่างเข้มงวด 

ไม่ให้สื่อสารกับโลกภายนอกแม้แต่กับสถานฑูตอินโดนีเซีย อันเป็นที่ซึ่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงให้กับ

แรงงานที่หลบหนีจากการถูกละเมิดได้

อินโดนีเซียได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งแรงงานไปท�างานในประเทศจอร์แดน คูเวต 

มาเลเซีย กาตาร์ เกาเหลีใต้ ไต้หวัน รวมทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมอืเป็นพเิศษกับมาเลเซยีในเร่ืองการจดัหาแรงงานเพือ่การท�างานตามบ้าน ถึงแม้ว่าจะมบัีนทึกข้อตกลงดงักล่าว

แล้วก็ตาม อินโดนีเซียยังเคยถูกระงับการส่งออกแรงงานไปท�างานตามบ้านในมาเลเซีย ถึง 2 ครั้ง เนื่องมาจากกรณีที ่

คนงานอินโดนีเซียถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศมาเลเซีย

ประเทศลาวไม่มีโครงการส่งคนงานออกไปท�างานต่างประเทศยกเว้นกับประเทศไทยที่ได้มีการลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือกันไว้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 และแม้ว่าจะมีความร่วมมือดังกล่าว ก็มีแรงงานเพียงจ�านวน

น้อยมากที่ส่งจากรัฐบาลลาวมาท�างานในประเทศไทยโดยตรง ในช่วง ปี พ.ศ. 2548 ถึง 2554 มีคนงานชาวลาวจ�านวน 

23,985 คนเท่านั้นที่ถูกส่งเข้ามาท�างานในประเทศไทยผ่านบันทึกข้อตกลงดังกล่าว (IOM, 2012) ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล 
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ทั้งสองประเทศจึงหันมาร่วมมือกันมากขึ้นในการรับรองสัญชาติของแรงงานท่ีเข้าประเทศไทยโดยไม่มีเอกสารแสดงตน

ให้เป็นผู้เข้าเมืองอย่างถูกต้องรวมทั้งได้รับใบอนุญาตท�างาน ในประเทศไทย

เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซียได้สร้างกฎระเบียบท่ีแยกการบริหาร

จัดการระหว่างแรงงานทักษะฝีมือสูง และแรงงานทักษะฝีมือต�่า โดยแรงงานวิชาชีพและแรงงานที่มีทักษะฝีมือ  

กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 833 เหรียญสหรัฐ จะได้รับใบอนุญาตจ้างงาน และถึงแม้ว่าแรงงานเหล่านี้จะเอา

ครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ แต่ก็ยังถูกจัดว่าเป็นแรงงานชั่วคราว ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้สัญชาติมาเลเซีย และไม่ได้รับอนุญาต

ให้แต่งงานกับคนมาเลเซีย และการท�าธุรกรรมใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างเท่านั้น ส่วนแรงงานทักษะฝีมือต�่า

จะได้รับวีซ่าในฐานะท่องเทีย่ว และใบอนญุาตท�างานทีม่อีายแุค่ 1 ปี แต่สามารถต่ออายไุด้ 5 ครัง้ โดยทีไ่ม่สามารถเปลีย่น

นายจ้างในช่วงเวลาท่ีดังกล่าว ส่วนแรงงานทีไ่ม่มทีกัษะฝีมอื ไม่ได้รบัอนญุาตให้น�าครอบครัว หรอืแต่งงานกบัคนมาเลเซยี 

(Kaur, 2008) 

ประเทศเมียนมาร์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับไทย ในการส่งแรงงานเข้ามาท�างานในไทย  

แต่ในความเป็นจริงมีแรงงานจ�านวนน้อยมากที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยโดยผ่านข้อตกลงความร่วมมือนี้ แรงงาน 

ส่วนใหญ่จากประเทศเมียนมาร์ เข้าเมืองในสถานภาพผิดกฎหมายก่อน และจึงมาผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  

ก่อนทีจ่ะได้รบัใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย คาดว่าประมาณว่าครึง่หนึง่ของแรงงานจากประเทศเมยีนมาร์ เป็นแรงงาน

ทีไ่ม่ถกูกฎหมาย อย่างไรกดี็ ยงัไม่มกีารคาดประมาณทีด่พีอ ทีจ่ะทราบว่าทีจ่รงินัน้มีแรงงานจากเมยีนมาร์ในประเทศไทย

จ�านวนเท่าไหร่กันแน่ 

นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเกาหลีใต้ ในการส่งคนงานไปท�างาน 

บนหลักการของ “รฐับาลต่อรฐับาล” และคาดว่าจะมกีารเพิม่ขึน้ของแรงงานก่ึงฝีมอืชาวเมยีนมาร์ไปท�างานต่างประเทศ

ถูกกฎหมายโดยผ่านบริษัทจัดหาแรงงานที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากเพิ่มขึ้น เช่น ในขณะนี้มีแรงงานจากเมียนมาร์มากกว่า 

100,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมายในประเทศมาเลเซีย (RTWG, 2008) 

ประเทศฟิลิปปินส์ได้พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการส่งคนงานไปท�างานยังต่างประเทศให้ครอบคลุม 

มากทีส่ดุ ประเทศฟิลปิปินส์มีหน่วยงานท่ีตอบโจทย์ความต้องการท่ีเฉพาะเจาะจง ตลอดจนมกีลไกให้เกดิการประสานงาน 

ระหว่างหน่วยงานหลกัหน่วยอืน่ๆ เช่น กรมการเงนิ - การคลงั กรมการศกึษา และระบบประกนัสงัคม โดยหน่วยงานหลกั

ในการส่งคนไปท�างานต่างประเทศคือ “องค์การจัดหางานในต่างประเทศของฟิลิปปินส์” (Philippine Overseas  

Employment Administration (POEA) ซึง่ตัง้อยูภ่ายใต้กรมแรงงาน และการจดัหางาน POEA มหีน้าทีต่่างๆ มากมาย 

และหนึ่งในนั้นคือ รับผิดชอบในการก�ากับหน่วยงานจัดหางานเอกชน การก�าหนดว่าหน่วยงานจัดหางานเอกชนจะต้อง

มเีงนิทนุขัน้ต�า่ ประมาณ 43,000 เหรยีญสหรฐั และมีอ�านาจทีจ่ะออกใบอนญุาตชัว่คราวหรอืยกเลกิใบอนญุาตส�านกังาน

จัดหางานเอกชนท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ และยังครอบคลุมไปถึงมาตรฐานการจ้างงาน การทดสอบทักษะฝีมือแรงงาน  

การตรวจสุขภาพ และการโฆษณาของบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ยังได้พัฒนารูปแบบสัญญาซึ่งก�าหนด

มาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับแรงงานย้ายถิ่นตามทักษะความช�านาญ รวมทั้งครอบคลุมเรื่องค่าจ้าง กระบวนการจัดการ 

ข้อพิพาทโต้แย้ง และเงื่อนไขของการยุติสัญญาจ้าง

นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์ยังได้ต้ังองค์กร “สวัสดิการคนงานในต่างประเทศ	 (Overseas	Workers	 Welfare	 

Administration	:	OWWA)	” ขึ้น โดยมีการบริหารจัดการแยกต่างหากจาก POEA และมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครอง

ทางสังคมแก่คนงานฟิลิปปินส์ที่ถูกส่งท�างานไปยังต่างประเทศ ในเบ้ืองต้น OWWA เป็นกองทุนท่ีได้รับเงินสนับสนุน 

ในรูปแบบค่าธรรมเนียมสมาชิก จากสมาชิกรายละ 25 เหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยหลักการแล้วสมาชิกท่ีว่านี้คือ นายจ้าง  

ซึ่งในที่สุดนายจ้างก็ผลักภาระส่วนนี้ไปให้ลูกจ้าง นอกจากนี้ OWWA ได้จัดหาประกันชีวิต และอุบัติเหตุ รวมทั้งบริการ
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อื่นๆ ให้กับแรงงานขณะที่ท�างานในต่างประเทศ และยังให้เงินทุนส่งแรงงานกลับประเทศในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

มีบริการเงินกู้ก่อนการไปท�างานต่างประเทศ และบริการทุนเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานที่วางแผนจะไปท�างาน

ต่างประเทศ ฟิลปิปินส์ยงัสนบัสนนุแรงงานย้ายถ่ินทกุคนให้มส่ีวนร่วมในระบบประกนัสงัคม ซึง่ก็คอืระบบ “เงนิบ�านาญ” 

ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นภาคบังคับส�าหรับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทางทะเลทุกคน (Agunias & Neil, 2007) 

สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่สนับสนุนให้แรงงานย้ายถิ่นเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นผู้พ�านักอาศัยถาวร  

และเป็นพลเมืองในโอกาสต่อไป ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า นโยบายการเข้าเมืองของประเทศนี้คล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ 

เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยประเทศสิงคโปร์ มีการแบ่งชาวต่างชาติที่มาท�างานในประเทศออกเป็น 3 ระดับ 

ตามชนิดของใบอนุญาตจ้างงาน และสิทธิพิเศษ ตามรายได้ต่อเดือนของแรงงานต่างชาติ ซึ่งได้มีจ�านวนคนที่ขออนุญาต

พ�านกัอาศยัถาวร และขอสญัชาติเพ่ิมจ�านวนขึน้อย่างรวดเรว็จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2551 และจ�านวนกถู็กลดลงอย่างรวดเร็ว 

เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายดังกล่าวกลายเป็นประเด็นโต้เถียงทางการเมือง จนกระทั่ง

ถึงการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554

ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ย้ายถ่ินท่ีมีทักษะฝีมือสูงเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้พ�านักอาศัยถาวรและ

พลเมอืงในทีส่ดุ แต่ในทางตรงข้าม ส�าหรบัแรงงานทกัษะต�า่ผูย้้ายถิน่ได้รบัสทิธิเ์พยีงการอยูอ่าศยัแบบชัว่คราวไม่สามารถ

น�าครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ และไม่สามารถต่อสัญญาการท�างานได้ทันทีเมื่อมีอายุ 50 ปี นอกจากนี้ รัฐได้ก�าหนดสัดส่วน

แรงงานทกัษะต�า่ต่อแรงงานทัง้หมดทีน่ายจ้างจะจ้างได้ รวมทัง้ควบคมุจ�านวนแรงงานทกัษะต�า่โดยการเกบ็ภาษรีายเดอืน

ในอัตราที่สูง อย่างไรก็ตามเงื่อนไขที่ใช้ก�าหนดคุณสมบัติของแรงงานต่างๆ เหล่านี้ ได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

ตอบรับกับการเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิไปสูก่ารเป็นระบบเศรษฐกจิท่ี เน้นด้านเทคโนโลยแีละการให้บรกิาร (Yeoh, 

2012) แต่ในทางกลับกัน นโยบายส่งเสริมการจ้างงานชาวต่างชาตินี้มีผลให้ค่าจ้างและโอกาสในการได้รับการ 

เลื่อนต�าแหน่งของคนสิงคโปร์มีข้อจ�ากัดไปด้วย ซึ่งสิ่งนี้น�ามาสู่ประเด็นสาธารณะว่าด้วยนโยบายการย้ายถิ่น ซึ่งเป็นส่ิง 

ที่รัฐบาลต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ได้

ประเทศไทยมฐีานะเป็นทัง้ประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านหรอืจดุแวะ ส�าหรบัการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ

ทีผ่่านมา ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมอืในการส่งออกแรงงาน กบัประเทศปลายทางส�าคญัๆ คอื ไต้หวนั 

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อิสราเอล และอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งการส่งแรงงานจากประเทศไทยนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของส�านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Thailand Overseas Employment Administration) ที่มีหน้าที่ 

รับผิดชอบในการบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้ทัน 

กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ถึง 2 ครั้ง คือ ใน พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2544) โดยที่พระราชบัญญัตินี้มีการ

ก�ากับ/ควบคุมบริษัทจัดหางาน และก�าหนดให้ต้องมีการทดสอบ รวมถึงการฝึกอบรมให้แรงงานก่อนเดินทางไปท�างาน

ต่างประเทศ และยังมีการตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานในต่างประเทศ เพื่อช่วยในเรื่องการท�าสัญญาระหว่างแรงงาน 

และนายจ้าง (McDougall, Natali, & Max, 2011) 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในฐานะของประเทศปลายทาง ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือการรับเข้า

แรงงานทกัษะฝีมอืต�า่จากกบัประเทศ เมยีนมาร์ ลาว และกมัพูชา ถึงแม้ว่าในขณะนีป้ระเทศไทยจะรบัคนงานทักษะฝีมือต�า่ 

อย่างเป็นทางการจากสามประเทศนีเ้ท่านัน้ แต่กเ็ชือ่กนัว่า มีคนงานทักษะต�า่อกีเป็นจ�านวนมากในประเทศไทยทีม่าจาก

ประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสามประเทศข้างต้น แต่ไม่มีใครทราบจ�านวนที่แน่นอน แรงงานต่างชาติในประเทศไทย 

อยูภ่ายใต้การก�ากบั/ควบคุมของกระทรวงแรงงาน โดยมี พ.ร.บ. แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2551 ประกาศส�านกันายกรฐัมนตรี

หลายฉบบั ทีม่กัจะก�าหนดให้มกีารจดทะเบยีนแรงงานเป็นรอบๆ ระยะเวลา 1 ปี หรอื2 ปี โดยทีป่ระเทศไทยไม่มนีโยบาย

ที่จะให้มีการย้ายถิ่นมาท�างานระยะยาว หรือระยะปานกลาง
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แรงงานต่างด้าวทักษะต�่าในประเทศไทยจัดกลุ่มตามสถานภาพตามกฎหมายได้ 4 กลุ่มคือ 1) แรงงานท่ีเข้ามา

ท�างานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือน�าเข้าแรงงาน 2) แรงงานที่ได้รับการรับรองสัญชาติจากประเทศของตน และได้รับ

ใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย 3) แรงงานที่ก�าลังอยู่ในกระบวนการรับรองสัญชาติ และ 4) แรงงานอาศัย/ท�างาน 

ในประเทศอย่างไม่มีเอกสารรับรองใดๆ ประเทศไทยมีนโยบายให้ผู้อพยพท่ีเข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆ  

ได้รับเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกกฏหมายด้วยการเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์ และรับรองสัญชาติของแรงงาน โดยท่ี

แรงงานที่ยังไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติภายในก�าหนดเวลาจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศของตน ซ่ึงกระบวนการ

พิสูจน์สัญชาติได้ถูกขยายออกไปหลายครั้ง ซึ่งล่าสุดก�าหนดที่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

ประเทศเวียดนาม มีกรมการบริหารแรงงานต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน การป้องกัน

สงคราม และกิจการสังคม มีหน้าที่ส่งแรงงานออกไปท�างานต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานน้ีได้ก�าหนด 

เป้าหมายท่ีจะส่งออกแรงงาน 85,000 คน โดยมีมาเลเซีย สาธารณรัฐไต้หวัน และเกาหลีใต้เป็นประเทศปลายทาง 

ระดับต้นๆ นอกจากนี้ ยังคงมีแรงงานเวียดนามที่มีสถานภาพเข้าเมืองผิดกฎหมายท�างานในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยม 

ปากแม่น�้าเพิร์ลของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pearl River Delta of China) ในประเทศกัมพูชา ลาว และประเทศไทย 

(Scalabrini Migration Center, 2012) ในปี พ.ศ. 2555 เงินส่งกลับจากแรงงานเวียดนามมีมากกว่า 10 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือร้อยละ 8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเวียดนาม (Vietnam Net, 2013) 

6. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อการย้ายถิ่น

ระหว่างประเทศ
เนื่องจากประเทศอาเซียนได้ตอบรับแนวคิดการเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเริ่มในปี 

พ.ศ. 2558 นี้ มีการคาดว่า จะมีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ในส่วนต่อไปนี้จะให้มุมมองในทาง

ตรงข้ามว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการย้ายถิ่นทั้งในเชิงจ�านวน และประเภทของการย้ายถิ่นที่ไม่ชัดเจนมากนัก  

หลังจากการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

การศึกษาน้ีให้เหตุผลห้าประการเพ่ือท�าให้เห็นว่า การย้ายถิ่นระหว่างประเทศจะได้รับผลกระทบจาก AEC  

ไม่มาก เหตผุลข้อแรก เราคงต้องทราบว่า AEC เน้นเฉพาะ “การเคลือ่นย้ายโดยอสิระของแรงงานมฝีีมอืซึง่มเีจตน์จ�านงค์

กว้างๆ	เพื่อให้เกิดการ	บริหารจัดการหรือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคที่เกี่ยวข้องกับการค้า	การบริการ	และ

การลงทนุ	ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศผูร้บัปลายทาง” (ASEAN, 2008) โดยได้ตกลงให้มกีารย้ายถิน่โดยอสิระ

ของบุคลากรเพียง 7 อาชีพ เท่านั้น ได้แก่ นักบัญชี วิศวกร ช่างส�ารวจ สถาปนิก พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์ และ

ขณะนี้ยังไม่มีการตกลงในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการที่จ�าเป็นกันเลย

เหตุผลข้อที่สอง ที่ยังสงสัยกันว่า AEC จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการย้ายถิ่นเข้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศปลายทางหลักของแรงงานทักษะฝีมือสูงคือ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ หรือไทยนั้น ซึ่งความเป็นจริง ประเทศ

เหล่านี้ได้อนุญาต และพยายามดึงดูดให้นักวิชาชีพหรือแรงงานทักษะสูง ย้ายเข้ามาหรือท�างานเป็นจ�านวนมาก (ตั้งแต่

หลักหมื่นถึงหลักแสนคน) มานานแล้ว ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าใด และมีข้อสังเกตว่า ข้อจ�ากัด 

ในด้านภาษา และการรับรองความสามารถทางวิชาชีพเป็นเรื่องจ�าเป็นมาก ซึ่งแพทย์ พยาบาล หรือทันตแพทย์ทุกคน 

จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางวชิาชพีด้วยภาษาท่ีใช้ในถ่ินปลายทาง ซึง่ปกตพิบว่า จ�านวนบุคลากรทีส่อบผ่าน

เงื่อนไขเหล่านี้มีน้อยมาก
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เหตุผลข้อที่สาม ทั้งประเทศต้นทาง และปลายทางในอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการย้ายถ่ินในระดับกว้างๆ 

และยงัไม่ชดัเจน ซึง่สิง่นีท้�าให้ยงัไม่มข้ีอตกลงระดบัปฏบิตักิารอย่างเตม็รปูแบบ อย่างไรกต็ามการทีป่ระเทศต่างๆ ยอมรบั

หลักการตามสนธิสัญญาอาเซียนว่าด้วยการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถ่ินในเดือนมกราคม  

พ.ศ. 2550 นั้น จัดว่ามีความก้าวหน้าไปบ้างแล้ว นอกจากนี้ พบว่า ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ยังไม่ได้ 

ถกูน�าไปปฏิบตั ิเพราะคณะกรรมการยงัไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงในกรอบเครือ่งมอืว่าด้วยการคุม้ครอง และส่งเสรมิสทิธิ

ของแรงงานย้ายถ่ินแม้ว่าจะมเีครือ่งมอื/กลไกชัน้เยีย่มทีเ่สนอโดยองค์กรภาคประชาชนผ่านคณะท�างานทีช่ือ่ Task Force 

on ASEAN Migrants Workers (2009) แล้วก็ตาม ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าอาเซียนจะสามารถ 

ข้ามผ่านความแตกต่างในมุมมองเรื่องการย้ายถ่ินระหว่างประเทศท้ังของประเทศต้นทาง และปลายทางไปได้มากน้อย

เพียงใด

เหตุผลข้อที่สี่ ถึงแม้ว่าประเทศอาเซียนจะรับแผนว่าด้วย ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียนไปเมื่อเดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีรายละเอียดข้อปฏิบัติมากมายในประเด็น “การคุ้มครอง	 และส่งเสริมสิทธิของแรงงาน 

ย้ายถิ่น” (ASEAN, 2009) แต่ก็เป็นการยากที่จะยืนยันว่าแผนนี้จะน�าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นภายใน 

5 ปีข้างหน้า งานวจิยัของ Lee (2007) พบว่า กฎระเบยีบทีค่วบคมุดแูลการจ้างงาน และการส่งแรงงานออกนอกประเทศ

ในประเทศกัมพูชามักจะถูกละเมิดเป็นประจ�า เช่น บริษัทท่ีไม่มีใบอนุญาตก็สามารถส่งแรงงานออกไปต่างประเทศได้  

และละเมิดแรงงานโดยนายจ้างในประเทศปลายทาง (รวมถึงในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ) เป็นเรื่องธรรมดา เป็นต้น 

และบริษัทจัดหางานมีความเกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน เพราะเป็นตัวการที่ท�าให้เกิดการละเมิดแรงงานขึ้น  

ซึ่งสิ่งนี้ได้เน้นย�้าถึงสิ่งที่ Tirtosudarmo (2009) เคยพบมาแล้ว นั่นคือ “การฉกฉวยผลประโยชน์เชิงโครงสร้าง”  

ของแรงงานชาวอินโดนีเซียที่ถูกส่งไปท�างานต่างประเทศ ท้ังโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และโดยบริษัทจัดหางานเอกชน  

รวมทั้งการที่ Hall (2011) ได้บรรยายถึงการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในวงกว้าง รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ของแรงงานข้าชาติในประเทศไทย ในปัจจุบันสถานการณ์ของแรงงานย้ายถ่ินข้ามชาติในหลายๆ ประเทศท้ังหมดนี้  

ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าภูมิภาคนี้ยังไม่พร้อมที่จะรองรับการย้ายถิ่นขนาดใหญ่ๆ ได้

เหตผุลข้อทีห้่าคอื ยงัอกีหลายประเทศในภมูภิาคอาเซียน ทีย่งัไม่มข้ีอมลูประชากรในประเทศของตนทีด่เีพยีงพอ 

และยงัไม่มคีวามพร้อมทีจ่ะขยายฐานข้อมลูให้ครอบคลมุไปถงึผูย้้ายถิน่ในระดบัภมูภิาค ได้มคีวามพยายามประมาณการ

จ�านวนชาวต่างชาติทีอ่าศัยอยูใ่นอนิโดนีเซยี และพบว่า ข้อมลูผูย้้ายถ่ินกลุม่น้ียงัคงรวมตวัเลขของชนกลุม่น้อยหลายล้านคน 

ซึ่งแท้จริงแล้วคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในประเทศนี้มาหลายช่ัวอายุคนแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้เป็นพลเมืองอินโดนีเซีย (Expat 

Forum, 2012) 

ส�าหรบัประเทศไทย Thaweesit & Napaumporn (2001) ระบุตวัเลขจากกระทรวงมหาดไทยว่า มคีนประมาณ 

514,000 คน ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย ซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งเด็กที่เกิดจากผู้ย้ายถิ่นเข้าเมือง 

ผิดกฎหมาย และในต้นปี พ.ศ. 2556 มีรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยพยายามที่จะจัดกลุ่มเด็กอันเกิดจากพ่อ - แม่ที่เป็น

ผูย้้ายถิน่เข้าเมืองผิดกฎหมาย และเกดิในประเทศไทยว่าเป็นผูย้้ายถ่ินผดิกฎหมายตามพ่อแม่ไปด้วย ซึง่เท่ากับท�าให้เดก็ๆ 

เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะต้องถูกส่งตัวกลับ (กฤตยา, 2554) ประเทศต้นทางของพ่อ - แม่ มากยิ่งข้ึน ตัวอย่างต่างๆ  

นี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลหลักๆ ในประเทศอาเซียนมีแนวโน้มที่จะไม่รับการขยายตัวของการย้ายถิ่นภายในภูมิภาคนี้
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7. บทสรุป
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนก�าลังขยายตัว ทั้งในเชิงขนาดและความส�าคัญต่อการ 

พัฒนาเศรษฐกิจ ในขณะที่การก�าหนดนโยบายย้ายถิ่นระหว่างประเทศ มาจากความส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เป็นอันดับแรก โดยมองข้ามความส�าคัญของประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น อาจกล่าวได้ว่า นักเรียนนักศึกษา

นานาชาตินั้น มีศักยภาพในการสร้างสรรค์แนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวภายในอาเซียนได้มากกว่า แรงงานข้ามชาติที่มี

จ�านวนมากกว่าแต่อาจไม่มีศักยภาพในส่วนนี้ หรือการแต่งงานข้ามชาตินั้นแม้จะมีจ�านวนไม่มากแต่ก็สามารถน�าไปสู่ 

การผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง และเมื่อการแต่งงานข้ามชาตินี้มีจ�านวนมากขึ้น (อาจถึงระดับหลายๆ หมื่น) 

ก็จะสามารถน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนเพื่อลดความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง และขยายไปถึงประเทศ

ถิ่นต้นทางของตนเองด้วย

ที่จริงแล้ว อาเซียนให้ความสนใจเฉพาะการย้ายถิ่นแรงงาน ทั้งที่เป็นแรงงานทักษะฝีมือสูงและทักษะฝีมือต�่า  

แต่ดูเหมือนว่าความพยายามขององค์กรแห่งนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการท่ีอาเซียนประกอบด้วยรัฐ

สมาชิกที่มีมุมมองในประเด็นการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมาก

รัฐบาลของประเทศอาเซยีนหลายประเทศชีใ้ห้เห็นว่า ยงัไม่พร้อมท่ีจะปฏบัิตติามข้อตกลงท้ังในเรือ่งของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน และประชาคมสงัคม และวฒันธรรมอาเซยีน รฐับาลของประเทศต่างๆ ยงัยนืยนัทีจ่ะสร้างสงัคมเฉพาะ

ส�าหรับประชากร และแรงงานต่างชาตผิูส้ร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศของตนก่อน ท�าให้ไม่มีเหตผุลทีจ่ะ

ท�าให้เชื่อว่าประเทศเหล่านี้จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เมื่อมี

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

เนือ่งมาจากความคล้ายคลึงกนัของเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ประกอบกับภาคประชาสังคมของประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงองค์กรภาคเอกชน ธุรกิจ สมาคมการค้า และสมาคมวิชาการ 

ก็ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเข้มแข็ง ท�าให้คาดได้ว่าศักยภาพของภาคประชาสังคม 

คือ ปัจจัยส�าคัญ ที่จะท�าให้ประชาคมเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการผสมผสานกันทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  

และวัฒนธรรมมากขึน้ และในทีส่ดุสิง่เหล่านีจ้ะค่อยๆ ขยายออกไปจนครอบคลมุประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซ่ึงถึงแม้ว่า

การพัฒนาจะเป็นไปอย่างช้าๆ ไม่เป็นไปตามตารางในปฏิทินตามที่มีการก�าหนดไว้ล่วงหน้าก็ตาม แต่การพัฒนาดังกล่าว

ก็ไม่ได้หยุดนิ่ง จะยังคงหมุนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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การย้ายถิ่นของแรงงานกับผลกระทบ 
ต่อครอบครัวและเด็กในสังคมอาเซียน:

สิ่งที่ได้กับสิ่งที่ต้องสูญเสีย
Labor Migration and Its Impacts on Family 

and Children in the ASEAN Community: 
Gains and Losses

อารี	จ�าปากลาย1 
Aree	Jampaklay

Abstract

This paper presents selected findings from the CHAMPESEA study conducted in Indonesia, 

Philippines, Thailand, and Vietnam. The study aimed to understand the effects of parental overseas 

migration on children in the place of origin. Findings suggested that gains from parental overseas 

migration were related to household economic improvement. Households with migrant parents were 

wealthier than non-migrant parent households. However, it was not clear to what extent economic 

gains translated into overall benefits for household members, especially children. Regarding children’s 

well-being, few differences were found between the children of migrant parents and of non-migrant 

parents. Yet, a key finding was that children of migrant parents were more vulnerable psychologi-

cally. The establishment of an ASEAN community is likely to increase cross-country migration as well 

as the number of children left behind. Thus, it is essential to pay more attention and take into  

consideration gains and losses of parental migration in policy formulation, both at the national and 

local levels.

Keywords: migration, impacts, family, children, ASEAN

1 รองศาสตราจารย์ ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอข้อค้นพบบางส่วนจากโครงการ CHAMPSEA ซึ่งด�าเนินการในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

ไทย และเวียดนาม ในปี 2551 เพื่อท�าความเข้าใจผลกระทบของการย้ายถ่ินไปต่างประเทศของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกในถ่ิน

ต้นทาง  โดยภาพรวม สิง่ทีไ่ด้จากการย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ คือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิทีค่รวัเรอืน

ได้รับ โดยครัวเรือนทีม่กีารย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศมสีถานภาพทางเศรษฐกจิดกีว่าครวัเรอืนไม่ย้ายถิน่ อย่างไรกต็าม 

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนักว่า ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนี้ สามารถแปรเปลี่ยนไปสู่ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของสมาชิกครัวเรือน

ผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะชีวิตของลูกๆ ผู้ย้ายถิ่นได้มากน้อยแค่ไหน   ในด้านสุขภาวะของเด็ก แม้ข้อค้นพบจะชี้ว่า ในหลายๆ 

ประเดน็ เดก็ทีพ่่อแม่ย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศกบัเดก็ท่ีอยูก่บัพ่อแม่ ไม่ได้แตกต่างกนัอย่างชัดเจนมากนกั แต่ข้อค้นพบ 

ส�าคัญคือ เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นมีความเปราะบางด้านจิตใจสูงกว่าเด็กที่อยู่กับทั้งพ่อและแม่  คาดว่าการเคลื่อนเข้าสู่การ

เป็นสังคมอาเซียน  จะยิ่งเพิ่มจ�านวนครอบครัวย้ายถิ่น หรือครอบครัวข้ามชาติ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน�าผลกระทบ 

ทั้งด้านบวกและด้านลบของการไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ ท่ีมีต่อการอยู่ดีมีสุขของลูกๆ มาพิจารณาทบทวน 

ให้มากขึ้น ในการก�าหนดนโยบายทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

ค�ำส�ำคัญ:	 การย้ายถิ่น ผลกระทบของการย้ายถิ่น ครอบครัว เด็ก อาเซียน
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1. ความเป็นมา
การย้ายถิ่นไปท�างานของคนหนุ่มสาว โดยเฉพาะการไปท�างานต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวต้องอยู่แยกกัน

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศก�าลังพัฒนามากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว บทความนี้ต้องการน�าเสนอข้อมูล 

ในเบื้องต้นจากโครงการ CHAMPSEA ที่ด�าเนินการในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อท�าความเข้าใจว่า 

ครอบครวัในถิน่ต้นทางของผูย้้ายถิน่ โดยเฉพาะลกูทีย่งัเป็นเดก็ของผูย้้ายถิน่นัน้ ได้รบัประโยชน์ หรอืสญูเสยีอย่างไรบ้าง

จากการจากบ้านไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ 

กรอบคิดเรื่อง The utility - based framework ของ Oded Stark และ Simon Fan (Stark & Fan, 2007) 

สามารถน�ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของการย้ายถิ่นไปท�างานของคนหนุ่มสาวที่ต้องแยกกันอยู่กับลูกๆ Stark 

และ Fan (2007) มองว่า ปรากฏการณ์ของการย้ายถ่ินช่ัวคราวเพือ่ไปท�างาน โดยท่ีการบรโิภคของผูย้้ายถ่ินและครอบครวั

ยังอยู่ในถิ่นต้นทาง และมีการแยกกันอยู่ระหว่างผู้ย้ายถ่ินและครอบครัวนั้น ยังไม่ได้รับความสนใจศึกษากันอย่าง 

กว้างขวางพอ จงึน�าเสนอกรอบคดิทีช่ีใ้ห้เหน็ว่า การย้ายถิน่ชัว่คราว เป็นรปูแบบหนึง่ของการย้ายถิน่ทีใ่ห้ประโยชน์สงูสดุ  

โดยมีหลายๆ ตัวแปร ที่มีส่วนในการตัดสินใจย้ายถิ่นแบบชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนของค่าครองชีพ และต้นทุน

ด้านจติใจทีต้่องแยกกนัอยูก่บัครอบครวั เป็นสองสิง่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิในการย้ายถิน่อย่างส�าคญั กรอบคดินี ้ครอบคลมุ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ท�ามาหาเลี้ยงครอบครัวว่าจะย้ายถ่ินไปพร้อมๆ กับพาคู่สมรส และลูกๆ ไปด้วย 

หรือให้ครอบครัว และลูกๆ อยู่ในถิ่นต้นทางโดยท�าความเข้าใจการตัดสินใจที่ต้องแลกระหว่างต้นทุนที่ต้องอยู่ในถิ่น 

ปลายทางพร้อมๆ กบัครอบครวั และต้นทนุของการต้องอยูแ่ยกกนักบัครอบครัวถ้าหากเป็นการย้ายถิน่ทีไ่ม่ได้พาคูส่มรส 

และลูกไปด้วย 

Stark และ Fan (2007) ให้ข้อคิดเห็นว่า การย้ายถิ่นตามฤดูกาล หรือการย้ายถิ่นชั่วคราวนั้น เป็นการตอบสนอง

ต่อการเปรียบเทียบต้นทุน (ของการอยู่และแยกกันอยู่) กับผลตอบแทนที่ได้รับ (จากการท�างาน) โดยตั้งข้อสมมุติว่า  

ผู้ย้ายถิ่นนั้นย้ายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดนี้ ไม่ได้ทิ้งเรื่องต้นทุนทางด้านจิตใจ

ที่ผู้ย้ายถิ่นต้องอยู่แยกกันกับครอบครัว ราคาที่ผู้ย้ายถ่ินและครอบครัวต้องจ่ายในการที่ต้องแยกกันอยู่นี้ไม่ได้เพียงแต ่

จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการไม่ได้อยู ่ด้วยกันเท่านั้น แต่จะยิ่งเป็นเรื่องยากล�าบากมากข้ึนส�าหรับผู ้ย้ายถิ่น  

และครอบครัวที่จะรักษาการด�าเนินชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อเวลายิ่งเนิ่นนานขึ้น

ขณะที่สังคมอาเซียน ก้าวเข้าสู่ยุคที่ภาวะเจริญพันธุ์ต�่า ผู้หญิงแต่ละคนมีลูกกันไม่เกินสองหรือสามคน (กล่าวคือ 

อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศลาวคือ 3.5 ฟิลิปปินส์ 3.2 กัมพูชา 3.0 มาเลเซีย 2.6 เมียนมาร์ 2.3 อินโดนีเซีย  

2.3 บรูไน 2.0 เวียดนาม 2.0 ไทย 1.6 และสิงคโปร์ 1.2 (Population Reference Bureau, 2012) ในภาพรวม มีความ

คาดหวังว่า การมีลูกไม่มากช่วยให้พ่อแม่ทุ่มเททรัพยากรในการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่เห็นเป็นที่ประจักษ์

คอื พ่อแม่ลูกดเูหมอืนว่าจะไม่ค่อยได้ใช้เวลา และไม่ได้อยูด้่วยกนัสกัเท่าไร เฉพาะในประเทศไทย John Bryant (Bryant, 

2005) คาดประมาณว่า มีเด็กราว 5 แสนคน ที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 - 3 ของ

เด็กๆ ทั้งหมด การย้ายถิ่นของคนวัยแรงงานกับผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตครอบครัว ดูเหมือนเป็นประเด็นเล็กๆ ธรรมดาๆ 

เรื่องหนึ่ง แต่เรื่องเล็กๆ ที่ดูเหมือนปกติธรรมดานี้ อาจส่งผลสะเทือนถึงการพัฒนาประเทศชาติ เพราะกระทบโดยตรง 

ต่อคุณภาพครอบครัว เนื่องจากแรงงานที่ออกจากบ้านไปท�างานท่ีอื่นไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนั้น  

ส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว หรือที่เรียกว่า Young adults และวัยนี้ ไม่ใช่แค่เป็นวัยท�างานหาเลี้ยงชีพเท่านั้น แต่ยังเป็น

วยัทีค่นส่วนใหญ่สร้างครอบครวั ค�าถามท่ีส�าคญัคือ ในครอบครวัท่ีพ่อแม่ไปท�างานทีอ่ืน่ สมาชกิครอบครวัคนอืน่ และลกู

ที่อยู่ในถิ่นต้นทางจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะลูกที่เติบโตโดยพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยนั้น มีคุณภาพชีวิตที่เหมือนหรือต่างกัน

อย่างไรกับลูกที่พ่อแม่อยู่ด้วย 
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2. แรงงานในอาเซียนที่ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ
ประเทศในอาเซียนมีการหลั่งไหลของแรงงานระหว่างประเทศจ�านวนมาก ข้อมูลจากรายงานการย้ายถิ่นโลก 

ในปี 2554 ระบวุ่า ใน 10 ประเทศทีม่กีารส่งออกแรงงานมากทีส่ดุนัน้ 4 ประเทศอยูใ่นทวปีเอเชยี (บังคลาเทศ จนี อนิเดยี 

และปากีสถาน) และอีก 1 ประเทศอยู่ในอาเซียนคือ ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศในเอเชียที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักๆ 

คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ส�าหรับประเทศไทย เป็นประเทศปลายทางของเพื่อนบ้านคือ ลาว กัมพูชา 

และเมียนมาร์ (International Organization for Migration, 2011) อย่างไรก็ตาม คนไทยที่ย้ายออกไปท�างาน 

ต่างประเทศเป็นการชั่วคราวแต่ละปีมีจ�านวนไม่น้อยคือ ประมาณปีละแสนห้าหมื่น (Huguet & Chamratrithirong, 

2011) และคนไทยไปท�างานอยู่ต่างประเทศรวมๆ แล้วน่าจะเป็นล้านคน เริ่มตั้งแต่ที่อเมริกาปิดฐานทัพในอุดรธาน ี

เมื่อปี 1976 (2519) ท�าให้มีแรงงานว่างงานจ�านวนมาก เป็นเวลาเดียวกับที่มีความต้องการแรงงานฝีมือจ�านวนมาก 

จากประเทศในตะวันออกกลาง ท�าให้เกิดเป็นยุคทองของการที่แรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ ปัจจุบัน กระแสของ

ทิศทางการไปท�างานต่างประเทศได้เปลี่ยนเป็นประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย อย่างไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น 

และนอกเอเชียอย่างอิสราเอล (International Organization for Migration, 2003) จริงๆ แล้ว ไม่ใช่เฉพาะคน 

ภาคอสีานเท่าน้ันทีม่กีารย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศกนัมาก แรงงานจากภาคใต้ โดยเฉพาะในสามจงัหวัดภาคใต้ มีการ

อพยพย้ายถิน่ไปท�างานทีป่ระเทศมาเลเซยีกนัเป็นจ�านวนมากเช่นกันท้ังหญงิและชาย ในบางหมูบ้่าน บางพืน้ท่ี แทบทุกคน 

ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปท�างานที่ประเทศมาเลเซีย (Jampaklay, Chamratrithirong, Ford, & Hayeete, 2011) 

ประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ก็มีประวัติศาสตร์ของการส่งออกแรงงานไปท�างานต่างประเทศ

เป็นจ�านวนมากเช่นเดียวกนั และเป็นจ�านวนมากกว่าประเทศไทยเสียด้วยซ�า้ตัง้แต่ ปี 2006 เป็นต้นมา ประเทศฟิลิปปินส์

ส่งแรงงานไปต่างประเทศในแต่ละปีมากกว่าหนึ่งล้านคนโดยประเทศปลายทางที่ส่งแรงงานไป 5 อันดับแรก 

คือ ซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ฮ่องกง และสิงคโปร์ (Asis & Ruiz - Marave, 2011) ในขณะที่ 

อินโดนีเซียส่งออกแรงงานจ�านวนมากไปมาเลเซีย กูยานา และนิวคาเลโดเนีย มาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง  

(Sukamdi & Wattie, 2011) โดยทั่วไปแรงงานเหล่านี้มาจากเกาะชวา และท�างานเป็นแรงงานเกษตรในไร่ของประเทศ

ปลายทาง หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แรงงานชาวอินโดนีเซียเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปท�างานที่สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ 

การย้ายถิ่นไปท�างานไกลบ้านของคนหนุ่มสาววัยท�างานในบ้านเรา จากเขตชนบทสู่เขตเมือง หรือสู่ประเทศอื่น 

ไม่ต่างกับในอีกหลายๆ ประเทศที่ก�าลังพัฒนาในอาเซียน ภาพท่ีตามมาคือ คนท่ีคอยดูแลใกล้ชิดเด็กกลับไม่ใช่พ่อแม่  

แต่เป็นปูย่่าตายาย หรือญาตอิืน่ๆ ในขณะทีพ่่อแม่ไปท�างานทีอ่ืน่ อย่างไรก็ตาม ยงัมกีารศกึษาไม่มากนกัในสงัคมอาเซียน 

ทีช่ีใ้ห้เห็นนัยส�าคญัของการย้ายถิน่ โดยเฉพาะการย้ายถ่ินของคนหนุม่สาว ท่ีมต่ีอชีวติความเป็นอยูข่องลกูท่ีอาจจะเปลีย่น

ไปเมื่อพ่อแม่ต้องจากไปท�างานที่อื่น 

3. ผลกระทบของพ่อแม่ย้ายถิ่นที่มีต่อเด็ก: ทบทวนการศึกษาที่ผ่านมา
งานวิจัยเรื่องการย้ายถิ่น มีพัฒนาการที่ค่อยๆ เปลี่ยนความสนใจจากรูปแบบ และแรงจูงใจของการย้ายถ่ิน 

มาให้ความสนใจกับเรื่องผลกระทบของการย้ายถิ่นกันมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะต้องให้ความส�าคัญกับผลกระทบที่เกิดกับ 

ผูย้้ายถิน่โดยตรงแล้ว ยงัต้องไม่ลมืท�าความเข้าใจผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัครอบครวัของผูย้้ายถิน่ทีอ่ยูใ่นถิน่ต้นทางอกีด้วย 

มีความพยายามศึกษาผลกระทบของการที่ลูกย้ายถิ่นท่ีมีต่อพ่อแม่ผู้สูงอายุในถ่ินต้นทาง รวมท้ังผลกระทบของการ 

ที่พ่อแม่ย้ายถิ่นกับชีวิตของลูกในหลายมิติ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้แน่ชัดนัก 

และผลการศึกษาบางเรื่องก็ไม่สอดคล้องกัน งานวิจัยชี้ให้เห็นท้ังผลเสีย และผลดีของการย้ายถิ่นของพ่อแม่ที่มีต่อเด็ก 
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เช่น ในประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งการศึกษาที่ชี้ให้เห็นผลเสียที่เกิดกับเด็ก ทั้งในด้านผลการเรียน และการปรับตัวเข้ากับ

สังคมโดยเฉพาะถ้าเด็กไม่ได้อยู่กับแม่ และมีการศึกษาที่สะท้อนนัยของผลกระทบทางบวกของผู้ย้ายถิ่น

ในประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการกาญจนบุรีในช่วงปี 2543 - 2545 พบว่า ประมาณร้อยละ 30 

ของเดก็อาย ุ13 - 17 ปี ไม่ได้อยูก่บัพ่ออย่างน้อย 1 ปี และประมาณร้อยละ18 ไม่ได้อยูก่บัแม่อย่างน้อย 1 ปี และยงัพบว่า 

เดก็ทีม่แีม่เป็นผูย้้ายถิน่มโีอกาสเรยีนต่อระดับมัธยมศกึษาน้อยกว่า แต่เด็กทีม่พ่ีอเป็นผูย้้ายถ่ินกลับมโีอกาสเรยีนต่อระดบั

มัธยมศึกษามากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ (Jampaklay, 2006) ขณะเดียวกัน การศึกษาเปรียบเทียบระดับไอคิว 

ของเด็กในครอบครัวที่มีผู้ย้ายถิ่น และไม่มีผู้ย้ายถ่ิน (Nanthamongkolchai, Mohsuwan, Reungdarakanon,  

& Isaranurak, 2006) พบว่า เด็กวัยเรียนที่อยู่ในครอบครัวย้ายถิ่นมีระดับไอคิวต�่ากว่าเด็กในครอบครัวที่ไม่มีใครเป็นผู้

ย้ายถิ่น ถึง 1.4 เท่า และยังพบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยปู่ย่าตายายมีโอกาสที่จะมีพัฒนาการต�่ากว่าปกติถึง 2 เท่า

ของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดา เนื่องจากการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ท�าให้เด็กขาดโอกาสการเรียนรู้ และการท�า

กิจกรรมที่น�าไปสู่การพัฒนาไอคิว อีกทั้งเด็กวัยนี้เป็นวัยท่ีสนใจการเล่น และการท�ากิจกรรมกลางแจ้งค่อนข้างมาก  

เมื่อขาดคนคอยก�าชับติดตาม ก็อาจท�าให้เด็กสนใจเรียนรู้เพื่อพัฒนาน้อยลง

ในภาพรวม งานวิจัยพบว่า เด็กท่ีพ่อแม่ย้ายถ่ิน และที่พ่อแม่อยู่ด้วยไม่มีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดนัก  

ครัวเรือนที่พ่อแม่ย้ายถิ่นมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าครัวเรือนผู้ไม่ย้ายถ่ิน โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมีพ่อย้ายถิ่น 

เพียงคนเดียวมีฐานะดีที่สุด ซึ่งเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจนี้ ในหลายๆ ด้าน เป็นสิ่งท่ีช่วยปกป้องเด็ก และผู้ดูแลเด็ก 

จากภาวะเปราะบางต่างๆ เช่น ผลการวิจัยพบว่า เด็กในครัวเรือนยากจนมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงกว่าเด็ก 

ในครัวเรือนฐานะดี สอดคล้องกับผลการศึกษาจากโครงการ CLAIM ซึ่งดูการย้ายถิ่นภายในประเทศของพ่อแม่ว่าส่งผล 

กระทบอย่างไรกับลูก และชี้ว่า ผู้ดูแลเด็กที่อยู่ในครัวเรือนฐานะดีมีปัญหาด้านจิตใจน้อยกว่าผู้ดูแลเด็กที่อยู่ในครัวเรือน

ยากจน (Jampaklay, et al., 2012) 

ยังมีงานวิจัยที่พบว่า ลูกๆ ของผู้ย้ายถ่ินมีความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าเด็กอื่นๆ หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้แย่กว่าเด็กอื่นๆ  

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของค่านยิม ทศันคติ พฤติกรรม ปัญหาทางด้านจติวทิยา โอกาสในการเรยีนหนงัสอื ผลการเรยีน สขุภาพ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน (Asis, 2006; Kuhn, 2006) 

การทีเ่ดก็ทีพ่่อแม่ย้ายถิน่ไม่ได้อยูใ่นสภาวะทีเ่สยีเปรียบกว่าเดก็ท่ีอยูด้่วยกนักบัพ่อแม่นัน้ ค�าอธิบายอย่างหนึง่คอื 

ปกติแล้วประเด็นเศรษฐกิจมักเป็นสาเหตุหลักของปัญหาครอบครัวการย้ายท่ีอยู่เพื่อไปท�างานท่ีอื่นซ่ึงมักเป็นงานที่มี 

รายได้สงูกว่างานในบ้านเดิมน้ัน เป็นวธิกีารอย่างหนึง่ในการบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจของครอบครวัท่ีได้ผล งานวจิยัส่วนใหญ่ 

ยอมรับว่า การไปท�างานของพ่อแม่ให้ประโยชน์กับเด็กๆ แม้จะท�าให้ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ เนื่องจากเงินที่พ่อแม่ 

ส่งกลับมาให้ ช่วยพยงุฐานะของครอบครวั และช่วยทดแทนผลกระทบในทางลบท่ีเกดิจากการย้ายถ่ิน ในประเทศฟิลิปปินส์ 

(Asis, 2006) งานวิจัยรายงานว่า เด็กที่เป็นลูกของผู้ย้ายถิ่นเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกว่าเด็กท่ีพ่อแม่ไม่ได้ย้ายถิ่น  

ในประเทศอินโดนีเซียก็มีรายงานว่า เงินที่พ่อแม่ส่งกลับมาให้นั้นนอกจากครัวเรือนจะน�าไปใช้กับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

แล้ว ยังน�าไปใช้เพื่อการศึกษาของเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกของผู้ย้ายถิ่นด้วย (Sukamdi & Wattie, 2011) ในประเทศไทย  

การศึกษาของ Curran และคณะ (Curran, Chung, Cadge, & Varangrat, 2002) ใช้ข้อมูลจากโครงการนางรอง  

ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระยะยาวโครงการหนึ่งของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และพบว่า เงินท่ีผู้ย้ายถ่ินส่งกลับบ้าน

ช่วยเพิ่มโอกาสที่เด็กจะได้เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ข้อค้นพบจากโครงการ CLAIM ซ่ึงศึกษาเฉพาะในเด็กอายุ 8 - 15 ปี กับการย้ายถิ่นภายในประเทศของพ่อแม่ 

(Jampaklay, et al., 2012) พบว่า เด็กที่มีพ่อหรือแม่ท่ีย้ายถิ่นเพียงคนเดียวมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

มากกว่าเด็กที่ไม่มีพ่อแม่ย้ายถิ่น และเด็กท่ีพ่อแม่ย้ายถ่ินท้ังคู่เด็กท่ีมีพ่อหรือแม่ย้ายถ่ินเพียงคนเดียวมีความพึงพอใจ 
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ต่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันน้อยกว่าเด็กในครัวเรือนอื่นๆ เกือบ 40% ของเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นเห็นว่าครอบครัวไม่ใกล้ชิดกัน

เหมอืนก่อนไม่มกีารท�ากจิกรรมร่วมกนั หรอืแทบจะไม่มกีารท�ากจิกรรมร่วมกนัสงูกว่าเดก็ท่ีพ่อแม่ไม่ย้ายถ่ินผูใ้ห้สมัภาษณ์

ในครัวเรือนที่พ่อแม่ย้ายถิ่น ให้คะแนนบทบาทครอบครัวของตนเองต�่ากว่าครัวเรือนท่ีพ่อแม่ไม่ย้ายถ่ินในเกือบทุกด้าน

เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นทั้งคู่รู ้สึกว่า พึ่งพาตนเองได้ และมีความสุขน้อยกว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ ในสัดส่วนที่สูงกว่าเด็ก 

ที่พ่อหรือแม่ย้ายเพียงคนเดียวสอดคล้องกับการรายงานของผู้ดูแลเด็กท่ีมองว่า เด็กท่ีพ่อแม่ย้ายถ่ินพึ่งพาตนเองได้  

มีความรับผิดชอบ และมีความสุขน้อยกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ย้ายถ่ินนอกจากนี้ ยังพบว่า ประมาณ 60% ของเด็กระบุว่า  

รู้สึกเศร้าเพราะคิดถึงพ่อแม่

ความซับซ้อนของเรื่องผลกระทบของการย้ายถ่ินของพ่อแม่นี้ ยังอยู่ท่ีว่า มีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเก่ียวข้องในการ 

ที่ช่วยเพิ่มหรือลดผลกระทบทางลบ มีงานวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากครอบครัวมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการลด 

ผลกระทบทางลบของการที่พ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากการย้ายถิ่นของพ่อแม่ลูกของผู้ย้ายถิ่นมักมีญาติพี่น้อง 

คอยดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทั้งพ่อและแม่ไม่อยู่ทั้งสองคน การช่วยเหลือของครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา 

ในสงัคมของประเทศก�าลังพัฒนาน้ัน ช่วยให้เด็กๆ ทีไ่ม่ได้อยู่ด้วยกนักับพ่อแม่ใช้ชีวติได้อย่างปกติสขุมากข้ึน การช่วยเหลอื 

ของญาติพี่น้องโดยเฉพาะปู่ย่าตายายที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูลูกๆ ของพ่อแม่ที่ย้ายถิ่น มีส่วนช่วย 

อย่างมากไม่ให้ชีวิตของเด็กๆ ได้รับผลกระทบจากการไปท�างานที่อื่นของพ่อแม่มากนัก อย่างไรก็ตาม การเข้ามาช่วยท�า

หน้าที่พ่อแม่ของญาติพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะการท�าหน้าที่แทนแม่ ซึ่งจะยากกว่ากรณีที่พ่อไม่อยู่ 

เพราะฉะนั้น นอกจากลูกๆ ของพ่อแม่ที่ย้ายถิ่นแล้ว บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบคือ พ่อแม่ของผู้ย้ายถิ่น

ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นวยัสงูอาย ุซึง่ควรจะได้พกัผ่อนหลงัจากตรากตร�าท�างานหนกัมาตลอดชวีติ ในวัยปลายของชวีติ ผูส้งูวยั

เหล่าน้ีกลับถูกฝากภาระการดูแลหลานไว้ให้ ไม่ว่าจะด้วยเต็มใจหรือจ�าใจก็ตาม ดังนั้น การศึกษาผลกระทบของการ 

ย้ายถิ่นจึงต้องนึกถึงคุณภาพชีวิตผู้ดูแลเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่คือปู่ย่าตายาย เพราะจะส่งผลต่อความสามารถในการอบรม 

เลี้ยงดู และการให้ความรักความเอาใจใส่หลานๆ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพชีวิตของเด็ก 

งานวจิยัเรือ่งผลกระทบของพ่อแม่ย้ายถิน่ภายในประเทศ ให้ข้อสงัเกตว่า ครอบครวัผูย้้ายถิน่ส่วนใหญ่อยูใ่นฐานะ

ล�าบาก การส่งเงินกลับก็ไม่ได้สม�่าเสมอหรือมีจ�านวนมากพอท่ีจะท�าให้ชีวิตของผู้สูงอายุ และลูกของผู้ย้ายถ่ินเองมีชีวิต 

ที่ดีขึ้นได้ ปู่ย่าตายายหลายคนนอกจากจะให้ทั้งแรงกาย และแรงใจในการดูแลหลานแล้ว ยังต้องจุนเจือด้านการเงินด้วย 

เพราะต้องเลี้ยงหลาน ผู้สูงอายุหลายคนไม่สามารถท�าอะไรที่เคยท�า ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การท�างานในไร่นา 

หรือกจิกรรมทางสังคมอ่ืนๆ ได้อย่างอสิระเสรีเหมอืนตอนท่ียงัไม่มหีลานให้ต้องเลีย้ง การเข้ามาช่วยดแูลหลานๆ ของปู่ย่า

ตายายในขณะที่พ่อแม่จริงๆ ต้องไปท�างานหาเลี้ยงชีพไกลบ้าน จึงเป็นไปบนพื้นฐานของความรักท่ีมีต่อลูก และความ

ห่วงใยที่มีต่อหลาน และความต้องการช่วยเหลือเท่าที่ตนเองจะพอมีความสามารถช่วยได้ 

ดเูหมอืนว่า ผลการวจิยัทีม่อียูย่งัหาข้อสรุปไม่ได้ และยงัไม่สอดคล้องกนัในหลายๆ เรือ่ง จงึยงัเป็นค�าถามทีย่งัไม่มี

ค�าตอบทีช่ดัเจน ว่า ในทีสุ่ดแล้วครอบครวัของผูย้้ายถิน่ โดยเฉพาะเดก็ๆ ซึง่สงัคมจ�าเป็นต้องฝากความหวงัในการพฒันา

ประเทศไว้กับพวกเขาในอนาคตนัน้ ได้รับประโยชน์จากการไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ คุม้ค่ากบัการท่ีต้องแลกกบั

การเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล และปกป้องเอาใจใส่ หรือไม่

4. ระเบียบวิธีวิจัยและแหล่งข้อมูล
บทความนี้อาศัยข้อมูลจากรายงานการน�าเสนอผลการวิเคราะห์เบื้องต้นของ โครงกำร	 CHAMPSEA (Child 

Health and Migrant Parents in South - East Asia) ซ่ึงเป็นโครงการวจิยัท่ีมวัีตถุประสงค์เพือ่ท�าความเข้าใจผลกระทบ 
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ของการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูกๆ ท่ีอยู ่ในถ่ินต้นทาง โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน 

ด้วยแบบสอบถาม ด�าเนนิการในประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 4 ประเทศ ได้แก่ อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ 

ไทย และเวียดนาม ประเทศละประมาณ 1,000 ครัวเรือน ใน พ.ศ. 2550 ตามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากครัวเรือน

ต่างๆ 40 กว่าครัวเรือนใน พ.ศ. 2552 โครงการนี้เก็บข้อมูลจากผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบครัวเรือน (ซ่ึงอาจไม่ใช่หัวหน้า 

ครัวเรือนก็ได้) ผู้ดูแลเด็กเป้าหมาย และเด็กเป้าหมาย ใน 2 กลุ่มอายุคือ เด็กเล็กอายุ 3 - 5 ปี หรือเด็กโต อายุ 9 - 11 ปี 

โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบมา เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกคน (ยกเว้นเด็กเล็ก) เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของพ่อแม่ 

และความอยู่ดีมีสุขของลูก ส่วนเด็กเล็ก ได้ถ่ายทอดความรู้สึกเก่ียวกับครอบครัวผ่านการวาดรูปในหัวข้อ “ครอบครัว 

ของฉัน” นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ดูแลเด็กจ�านวนหนึ่ง และเก็บข้อมูลจากผู้น�าชุมชนอีกด้วย

โครงกำร	 CHAMPSEA นิยามการย้ายถิ่นไปต่างประเทศของพ่อแม่ว่า หมายถึงการไปท�างานต่างประเทศเป็น

ระยะเวลาติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

โครงกำร	CHAMPSEA	ประเทศไทย นักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เก็บ

ข้อมูลจาก 1,030 ครัวเรือน ใน 2 จังหวัด ที่มีอัตราการย้ายถิ่นไปต่างประเทศสูง ได้แก่ อุดรธานี และล�าปาง อุดรธานี 

เป็นจังหวัดที่ส่งแรงงานไปท�างานต่างประเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ในขณะท่ีล�าปาง 

เป็นจงัหวัดทีส่่งออกแรงงานไปท�างานต่างประเทศสงูเป็นอนัดบัแรกของภาคเหนอื ครวัเรอืนท่ีศกึษาทัง้หมดเป็นครวัเรอืน

ผูย้้ายถิน่ 519 ครวัเรอืน และครวัเรอืนทีท่ัง้พ่อ และแม่อยูด้่วย 511 ครวัเรอืน ในครวัเรอืนผูย้้ายถิน่นัน้ แบ่งเป็นครัวเรอืน

มีพ่อไปท�างานในต่างประเทศ 486 ครัวเรือน ครัวเรือนมีแม่ท�างานในต่างประเทศ 3 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ทั้งพ่อ  

และแม่ไปท�างานต่างประเทศอีก 30 ครัวเรือน จะเห็นได้ว่าในบริบทของสังคมไทย ผู้ชาย (พ่อ) เป็นผู้ย้ายถิ่นไปท�างาน

ต่างประเทศมากกว่าผูห้ญิง (แม่) ดังน้ัน ในการน�าเสนอข้อมลูของประเทศไทย จึงแยกครัวเรอืนตามสถานภาพการย้ายถ่ิน 

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครัวเรือนย้ายถิ่น และครัวเรือนไม่ย้ายถิ่น เท่านั้น โดยในครัวเรือนย้ายถิ่นนั้น ไม่ได้แยกออกเป็น 

ครัวเรือนพ่อย้ายถิ่น และครัวเรือนแม่ย้ายถิ่น

โครงกำร	CHAMPSEA	ฟิลปิปินส์	ด�าเนนิการโดย Scalabrini Migration Center เกบ็ข้อมูลในจงัหวดั Laguna 

และ Bulacanบนเกาะ Luzon ซึ่งเป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ท่ีมีแรงงานไปท�างานต่างประเทศจ�านวนมาก โดยโครงการ 

CHAMPSEA เก็บข้อมูลจากจังหวัด Laguna จ�านวน 509 ครัวเรือน และจากจังหวัด Bulacan จ�านวน 491 ครัวเรือน 

เป็นครัวเรือนพ่อ และ/หรือแม่ย้ายถิ่น 510 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ทั้งพ่อ และแม่อยู่ด้วย จ�านวน 490 ครัวเรือน  

ถ้าพิจารณาในแง่ผู้ดูแลเด็กด้วย ครัวเรือนที่สัมภาษณ์ได้จากโครงการ CHAMPSEA ฟิลิปปินส์ เป็นครัวเรือนไม่ย้ายถิ่น 

ทีส่่วนใหญ่มแีม่เป็นผูด้แูลหลกั 490 ครวัเรอืน เป็นครวัเรอืนท่ีพ่อย้ายถิน่ แม่เป็นผูด้แูลหลกั 345 ครวัเรอืน เป็นครวัเรอืน

ที่แม่ย้ายถิ่น พ่อเป็นผู้ดูแลหลัก 56 ครัวเรือน และเป็นครัวเรือนพ่อ และ/หรือแม่ย้ายถิ่น มีคนอื่นเป็นผู้ดูแลหลักของเด็ก

อีก 109 ครัวเรือน

โครงกำร	 CHAMPSEA	 อินโดนีเซีย เก็บข้อมูลในจังหวัดชวาตะวันออก และชวาตะวันตก ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มี

ประวติัศาสตร์ยาวนานในการเป็นพืน้ทีท่ี่มแีรงงานไปท�างานต่างประเทศจ�านวนมาก โดยเก็บข้อมลูจาก 1,036 ครวัเรอืน 

ในอ�าเภอ Sukabumi และ Tasikmalaya ของจังหวัดชวาตะวันตก และอ�าเภอ Ponorogo และ Tulungagung  

ของจังหวัดชวาตะวันออก เป็นครัวเรือนท่ีแม่ย้ายถ่ิน 306 ครัวเรือน (ร้อยละ 29.5) พ่อย้ายถ่ิน 234 ครัวเรือน  

(ร้อยละ 22.6) และพ่อแม่ไม่ย้ายถิ่น 496 ครัวเรือน (ร้อยละ 47.9) 

เน้ือหาของบทความนี ้อ้างองิผลการศกึษาเบือ้งต้นจากโครงการ CHAMPSEA ด้านสภาวะสขุภาพ และความอยู่ดี

มสีขุของเดก็ ซึง่ประกอบด้วย ฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืน สขุภาวะทางด้านร่างกาย (วดัโดยภาวะโภชนาการ) และ

สุขภาวะด้านจิตใจ (วัดโดย SDQ) ของเด็กเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาที่น�าเสนออยู่ในรายงานเบื้องต้น 
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จากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย (Jampaklay, Vapatanawong, & Prasithima, 2012) ประเทศฟิลิปปินส์ 

(Asis & Ruiz - Marave, 2011) และอินโดนีเซีย (Sukamdi & Wattie, 2011) แต่ไม่ได้น�าผลการศึกษาจากประเทศ

เวียดนามมารายงานด้วย เนื่องจากข้อมูลจากประเทศนี้ยังขาดความสมบูรณ์ในขณะที่เขียนบทความนี้

5. การย้ายถิ่นช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
งานวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นที่ผ่านมา ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์เชิงบวกของการย้ายถิ่นในฐานะที่การย้ายถิ่นท�าให้มี

การส่งเงินกลับ ซ่ึงช่วยยกระดับเศรษฐฐานะของครอบครวั เมือ่พจิารณาจากดชันชีีว้ดัความมัง่คัง่ (Wealth index) ข้อมลู

จากโครงการ CHAMPSEA ช่วยยนืยนัว่า เงนิส่งกลบัจากพ่อผูย้้ายถิน่มส่ีวนช่วยท�าให้สถานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั

ในถิ่นต้นทางดีขึ้น ข้อสรุปนี้สอดคล้องกันทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (ตาราง 1) 

ในประเทศไทย ผลการศึกษาจากโครงการ CHAMPSEA พบว่า เม่ือแบ่งครัวเรือนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามดัชน ี

ความมั่งคั่งคือ ครัวเรือนยากจน (อยู่ในควินไทล์ที่ 1 และ 2) ครัวเรือนปานกลาง (อยู่ในควินไทล์ที่ 3 และ 4) ที่ครัวเรือน

ร�่ารวย (อยู่ในควินไทล์ที่ 5) ซึ่งพบว่า ร้อยละ 56.0 ร้อยละ 30.3 และร้อยละ 13.7 ของครัวเรือนไม่ย้ายถิ่น  

ถูกจัดอันดับอยู่ในครัวเรือนฐานะยากจน ปานกลาง และร�่ารวย ตามล�าดับ ในขณะที่ร้อยละ 48.0 ร้อยละ 39.9 และ 

ร้อยละ 12.1 ของครัวเรอืนท่ีพ่อแม่ย้ายถ่ิน ถกูจัดว่ามฐีานะยากจน ปานกลาง และร�า่รวย ตามล�าดบั ข้อมลูท่ีได้สะท้อนว่า 

แม้ว่าจะไม่ได้พบครัวเรือนที่มีฐานะรวยในกลุ่มครัวเรือนที่พ่อแม่ย้ายถิ่นมากกว่าครัวเรือนไม่ย้ายถิ่น แต่ในครัวเรือน 

ที่ยากจนน้ัน พบว่า เป็นครัวเรือนที่ย้ายถิ่นน้อยกว่าครัวเรือนไม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 48 และร้อยละ 56) ซึ่งเป็นความ 

แตกต่างที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาการมีเงินออมของครอบครัว พบว่า ครัวเรือนไม่ย้ายถิ่นเป็นครัวเรือนที่มีเงิน

ออมในสดัส่วนทีส่งูกว่าครวัเรอืนย้ายถิน่เลก็น้อย แต่ไม่มนียัส�าคญัทางสถิต ิแสดงให้เหน็ว่า ครวัเรอืนย้ายถ่ิน และไม่ย้ายถ่ิน 

ไม่มีความแตกต่างกันในประเด็นของการออม

ผลการศึกษาจากโครงการ CHAMPSEA ฟิลิปปินส์ พบว่า ประโยชน์ท่ีได้รับทางด้านเศรษฐกิจของการย้ายถ่ิน 

ไปต่างประเทศเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบครัวเรือนย้ายถิ่นกับครัวเรือนไม่ย้ายถิ่น ครัวเรือนย้ายถ่ิน โดยเฉพาะ 

ครัวเรือนที่ทั้งพ่อ และแม่ย้ายถิ่น อยู่ในกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่ถึงหนึ่งในห้าของครัวเรือน

ที่รายงานว่า มีเงินออม โดยครัวเรือนที่แม่ย้ายถิ่นมีรายงานว่ามีเงินออมในสัดส่วนต�่าสุดเพียงร้อยละ 15 และเช่นเดียว

กบัผลการศกึษาในประเทศไทย ผลการศกึษาในฟิลปิปินส์ กพ็บว่า ครวัเรอืนย้ายถิน่ และไม่ย้ายถิน่ไม่มคีวามแตกต่างกนั 

ในประเด็นของการออม

ในอินโดนีเซีย เมื่อใช้ดัชนีวัดความมั่งคั่ง ผลการศึกษาจากโครงการ CHAMPSEA ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง 

ด้านฐานะทางเศรษฐกจิอย่างชดัเจนระหว่างครวัเรอืนย้ายถิน่กับครวัเรอืนไม่ย้ายถิน่ครวัเรอืนไม่ย้ายถิน่เป็นครวัเรอืนทีม่ี

ฐานะยากจน (อยู่ในควินไทล์แรก หรือควินไทล์ที่สองของดัชนีความมั่งคั่ง) ในสัดส่วนที่มากที่สุด (ร้อยละ 45.2) ขณะที่

เป็นครัวเรือนที่มีฐานะร�่ารวยในสัดส่วนที่น้อยที่สุด (ร้อยละ 15.3) ในกรณีของอินโดนีเซียนี้ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ  

ครัวเรือนที่พ่อย้ายถิ่นคนเดียว มีสัดส่วนต�่าที่สุดในกลุ่มครัวเรือนยากจน (ร้อยละ 20.7) และมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่ม 

ครัวเรือนที่มีฐานะรวย (ร้อยละ 42.1) 

เมือ่ดใูนประเด็นของการมเีงนิออมของครวัเรอืน พบว่า ประมาณหนึง่ในสาม (ร้อยละ 36.9) ของครวัเรอืนทัง้หมด 

ทีร่ายงานว่า มเีงนิออม ทีน่่าสนใจกค็อื มคีวามแตกต่างในเรือ่งการออมกับสถานภาพการย้ายถิน่ของครวัเรอืน ครวัเรือน

ที่พ่อหรือแม่ย้ายถ่ินมีแนวโน้มที่จะมีเงินออมมากกว่าครัวเรือนที่ไม่ย้ายถิ่น บทบาทของเงินออมสูงสุดในครัวเรือน 

ที่พ่อย้ายถิ่น และแม่อยู่ที่บ้าน 
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บทบาทและผลของการย้ายถิ่นในกลุ่มอาเซียน

ตาราง 1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจ�าแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่เด็กเป้าหมาย

ประเภทครัวเรือนตามสถานภาพการย้ายถิ่น
ภาพรวมครัวเรือน 

ไม่ย้ายถิ่น
พ่อย้ายถิ่น แม่ย้ายถิ่น ทั้งพ่อ และแม่

ย้ายถิ่น

ไทย

ฐานะทางเศรษฐกิจ**	

จน (ควินไทล์ที่ 1/2) 56.0 48.0 51.9

ปานกลาง (ควินไทล์ที่ 3) 30.3 39.9 35.2

รวย (ควินไทล์ที่ 5) 13.7 12.1 12.9

มีเงินออม 61.6 59.0 60.3

จ�านวน 511 519 1,030

ฟิลิปปินส์

ฐานะทางเศรษฐกิจ***   

จน (ควินไทล์ที่ 1/2) 83.5 54.5 58.5 38.5 23.2

ปานกลาง (ควินไทล์ที่ 3) 45.3 44.6 50.9 33.0 44.0

รวย (ควินไทล์ที่ 5) 16.5 45.5 41.1 61.5 32.8

มีเงินออม 17.8 21.8 14.8 16.5 18.8

จ�านวน 490 345 56 109 1,000

อินโดนีเซีย

ฐานะทางเศรษฐกิจ***

ยากจน (ควินไทล์ที่ 1/2) 45.2 20.7 33.2 40.6 38.1

ปานกลาง (ควินไทล์ที่ 3) 39.6 37.3 40.7 44.9 40.3

รวย (ควินไทล์ที่ 5) 15.3 42.0 26.1 14.55 21.6

ร้อยละที่มีเงินออม*** 32.2 51.2 43.4 28.7 36.9

จ�านวน 498 169 199 165 1,031

*** และ** การทดสอบด้วยไคสแควร์มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.001 และ 0.01 ตามล�าดับ

ทั้งผลการศึกษาในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นในตาราง 2 ข้างล่าง ช้ีให้เห็น 

อย่างสอดคล้องกนัว่า สิง่ทีไ่ด้รบัจากการย้ายถิน่ผ่านทางเงนิส่งกลบัเหน็ได้ชดัในครวัเรอืนทีม่กีารย้ายถ่ินอย่างมนียัส�าคญั

เงนิส่งกลบัจากผูย้้ายถิน่ อาจเป็นเหตุผลหลกัทีช่่วยยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนย้ายถิน่ให้เหนือกว่าครวัเรอืน 

ไม่ย้ายถิ่น ครัวเรือนย้ายถิ่นได้รับเงินส่งกลับในสัดส่วนสูงกว่าครัวเรือนไม่ย้ายถิ่นอย่างมีนัยส�าคัญ ในประเทศไทย 

เกอืบทกุครวัเรอืนทีพ่่อแม่ย้ายถิน่ได้รบัเงนิส่งกลบัในช่วง 6 เดอืนก่อนการส�ารวจ ขณะทีม่เีพยีงร้อยละ 15 ของครวัเรอืน

ไม่ย้ายถิ่นที่ได้รับเงินส่งกลับ ในฟิลิปปินส์ ร้อยละ 96 ของครัวเรือนย้ายถ่ินได้รับเงินส่งกลับ เทียบกับร้อยละ 14  

ของครัวเรือนไม่ย้ายถิ่นที่ได้รับเงินส่งกลับ และในอินโดนีเซีย ประมาณสามในสี่ของครัวเรือนท่ีย้ายถ่ิน (ร้อยละ 74.8) 

รายงานว่าได้รับเงินส่งกลับขณะที่มีครัวเรือนที่ไม่ย้ายถิ่นเพียงส่วนน้อยที่ได้รับเงินส่งกลับ (ร้อยละ 8.8) 
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ตาราง 2 ร้อยละครัวเรือนที่ได้รับเงินส่งกลับจ�าแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่เด็กเป้าหมาย

ประเภทครัวเรือนตามสถานภาพการย้ายถิ่น

ครัวเรือน 
ไม่ย้ายถิ่น

พ่อย้ายถิ่น แม่ย้ายถิ่น
ทั้งพ่อ  

และแม่ย้ายถิ่น
ภาพรวม

ไทย*** 15.3        99.8 57.9

ฟิลิปปินส์*** 14.3 95.9 96.4 96.3 56

อินโดนีเซีย*** 8.8 92.9 63.3 68.5 42.7

*** การทดสอบด้วยไคสแควร์มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.001 

นอกจากจะช่วยครัวเรือนต้นทางด้านฐานะทางการเงินแล้ว ข้อมูลเชิงคุณภาพของโครงการ CHAMPSEA 

ประเทศไทย ยงัชีใ้ห้เหน็ว่า เงินส่งกลบัจากผูเ้ป็นพ่อทีไ่ปท�างานต่างประเทศ ยงัช่วยรกัษาบทบาทการเป็นผูน้�าในครอบครวั

หรอืบทบาทผูห้าเลีย้งครอบครวัของพ่อผูย้้ายถิน่ เสมอืนว่า แม้ตวัพ่ออยูไ่กลแต่บทบาทความเป็นพ่อยงัคงอยู่อย่างแนบแน่น

อย่างไรก็ตาม ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ไม่ได้ช่วยปกป้องเด็กเสมอไป ในบางกรณี เศรษฐฐานะที่ดีกลับกลายเป็น

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะสุขภาพในบางมิติ เช่น การวิเคราะห์ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนกับภาวะโภชนาการของเด็ก

ในโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย ข้อค้นพบจากหนึ่งในสองพื้นท่ีศึกษาช้ีว่า เด็กท่ีอยู่ครัวเรือนฐานะดีมีภาวะ 

น�้าหนักเกินสูงกว่าเด็กในครัวเรือนยากจน (อารี, ปัทมา, และอาซิส, 2554) 

6. สุขภาพของลูกกับการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่
นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจแล้ว ผลกระทบท่ีมีความส�าคัญ และมีความ 

เป็นห่วงกันมากคือ ผลกระทบด้านสุขภาพของเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น โครงการ CHAMPSEA ได้พิจารณาผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นกับสุขภาพของลูก ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ในด้านสุขภาพกาย วัดจากน�้าหนัก ส่วนสูง เพื่อดูภาวะ

โภชนาการ ในสามมิติคือ ภาวะแคระแกร็น ภาวะผอมเกินไป และภาวะน�้าหนักเกินโดยเปรียบเทียบเด็กที่อยู่กับพ่อแม่

กับเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น (ตาราง 3) 

ผลการศึกษาจากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย	ไม่พบความแตกต่างระหว่างเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น และเด็ก

ท่ีพ่อแม่ไม่ย้ายถ่ิน ในเรือ่งของภาวะแคระแกรน็ ภาวะผอมเกนิไป และภาวะน�า้หนกัเกนิ โดยในภาพรวม พบว่า ประมาณ

ร้อยละ 8 ของเด็กมีภาวะแคระแกร็นหรือผอมเกินไป ซึ่งเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่ย้ายถ่ินมากกว่าพ่อแม่ย้ายถิ่นเล็กน้อย  

แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนีไ้ม่มีนยัส�าคัญทางสถิต ิส่วนเดก็ท่ีมนี�า้หนกัมากเกนิไปมร้ีอยละ 13 ไม่แตกต่างกนัระหว่าง

เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น และไม่ย้ายถิ่นเช่นเดียวกัน

โครงการ CHAMPSEA ฟิลปิปินส์	พบว่า ร้อยละ 16 ของเด็กเป้าหมายมภีาวะแคระแกรน็ ร้อยละ 14 ผอมเกนิไป 

และร้อยละ 11 น�า้หนักมากเกินไป ในครัวเรือนไม่ย้ายถ่ิน มีสดัส่วนเด็กท่ีมภีาวะแคระแกร็นสงูท่ีสดุคอื ประมาณหนึง่ในห้า 

โดยพบว่า เป็นความแตกต่างทีม่นัียส�าคัญทางสถติิ ทีน่่าสนใจคอื เดก็ในครวัเรอืนทีแ่ม่ย้ายถิน่มีภาวะแคระแกรน็ในสดัส่วน

ต�า่สดุ คอื ร้อยละ 9 มองได้ว่า การย้ายถิน่ของพ่อแม่ดเูหมอืนจะเป็นประโยชน์ต่อเดก็เมือ่พจิารณาในมติขิองภาวะแคระแกรน็ 

ส่วนในประเดน็ของภาวะผอมเกนิไป พบว่า เด็กในครัวเรอืนไม่ย้ายถิน่มภีาวะผอมในสดัส่วนทีส่งูกว่าเดก็ในครวัเรือนย้ายถิน่

เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อดูภาวะการมีน�้าหนักเกิน พบว่า เด็กในครัวเรือนย้ายถ่ินมีปัญหามากกว่าเด็กในครัวเรือน 

ไม่ย้ายถิน่เลก็น้อย ความแตกต่างเร่ืองความผอม และการมนี�า้หนกัเกนิระหว่างเดก็ทีพ่่อแม่ย้ายถ่ิน และพ่อแม่ไม่ย้ายถิน่นี้ 

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
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ส่วนผลการศึกษาจากโครงการ CHAMPSEA อินโดนีเซีย	 สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทย กล่าวคือ  

พบว่า ภาวะแคระแกร็นภาวะผอม และภาวะน�้าหนักเกินของเด็กเป้าหมายไม่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพการย้ายถิ่น

ของพ่อแม่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติแต่อย่างใด

ตาราง 3 ภาวะโภชนาการของลูก จ�าแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่เด็กเป้าหมาย

ประเภทครัวเรือนตามสถานภาพการย้ายถิ่น
ภาพรวม

ไม่ย้ายถิ่น พ่อย้ายถิ่น แม่ย้ายถิ่น
ทั้งพ่อ และแม่

ย้ายถิ่น

ไทย    

 แคระแกร็น 8.5 7.7 8.1

 ผอม 9.0 7.5 8.2

 น�้าหนักเกิน 13.3 13.2 13.3

 จ�านวน 511 519 1,030

ฟิลิปปินส์      

 แคระแกร็น* 19.7 13.1 8.9 11.9 16.0

 ผอม 16.6 12.4 12.5 12.0 14.4

 น�้าหนักเกิน 9.9 12.2 14.3 13.2 11.3

 จ�านวน 490 345 56 109 1,000

อินโดนีเซีย      

 แคระแกร็น 26.9 25.9 26.5 26.7 26.6

 ผอม 17.6 14.2 14.1 15.9 16.1

 น�้าหนักเกิน 6.4 6.8 6.9 6.3 6.5

 จ�านวน 498 169 199 165 1,031

* การทดสอบด้วยไคสแควร์มีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	

ในด้านผลกระทบด้ำนสขุภำพจิตของเดก็นัน้ โครงการ CHAMPSEA วดัโดยใช้เครือ่งมอืมาตรฐานทีเ่ป็นชดุค�าถาม

ที่เรียกว่า SDQ (Strength and Difficulties Questions) (Goodman et al. 2007)2 ส�าหรับเด็กอายุ 3 - 16 ปี โดยมี

2 “SDQ” หรือ “Strengths and Difficulties Questionnaire” เป็นแบบสอบถามมาตรฐานเพื่อใช้ส�ารวจหรือคัดกรองพฤติกรรมเด็ก
อายุ 3-16 ปี ที่เป็นที่ยอมรับ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยจิตแพทย์เด็กชาวอังกฤษ ชื่อ นพ.โรเบิร์ต กู๊ดแมน (Goodman, 1997) ในปัจจุบัน 
แบบส�ารวจพฤติกรรมเด็กนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 50 ภาษา และใช้กันในประเทศต่างๆ ทั่วโลก SDQ มีข้อค�าถามทั้งสิ้น 
25 ข้อ เป็นค�าถามทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ที่ใช้ค้นหาพฤติกรรมต่างๆ ใน 5 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมเกเร (ข้อ 5 7 12 18 และ 22) ปัญหา
ทางอารมณ์ (ข้อ 3 8 13 16 และ 24) พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง (ข้อ 2 10 15 21 และ 25) ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน (ข้อ 6 11 14 19 และ 
23) และพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม (ข้อ 1 4 9 17 และ 20) แบบส�ารวจพฤติกรรมนี้มีทั้งแบบที่รายงานโดยเด็กเอง รายงานโดยผู้
ดูแล และรายงานโดยครู และในการประเมินสุขภาวะด้านจิตใจของเด็กนั้น มีการให้คะแนน SDQ แต่ละข้อ เป็น 3 ระดับ จากคะแนน 0 
ถึง 2 (คะแนน 0 = ไม่จริง 1 = จริงบ้าง และ 2 = จริงแน่นอน) ยกเว้นข้อ 7 11 14 21 และ 25 ที่มีการกลับคะแนนเป็นตรงข้าม นั่นคือ 
คะแนน 0 = จริงแน่นอน คะแนน 1 = จรงิบ้าง ส่วนคะแนน 2 = ไม่จรงิ จากนัน้รวมคะแนนพฤตกิรรมแต่ละด้าน คะแนนรวมของพฤตกิรรม
แต่ละด้าน 4 ด้านแรก บ่งชี้ถึงปัญหา ในขณะที่คะแนนรวมพฤติกรรมด้านสุดท้าย (สัมพันธภาพทางสังคม) บ่งชี้ข้อดีของเด็ก การศึกษาครั้ง
นี้คณะนักวิจัยใช้เกณฑ์จุดตัดคะแนนรวมที่เสนอโดยกรมสุขภาพจิต (ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sdqinfo.com/X) 
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ข้อค�าถามจ�านวน 25 ข้อ ครอบคลุม 5 ประเด็นคือ ปัญหาด้านอารมณ์ ปัญหาด้านพฤติกรรม สมาธิสั้น ปัญหา 

ความสัมพันธ์กับเพื่อน และพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และเม่ือน�าคะแนนจากสี่ประเด็นแรกรวมเข้าด้วยกัน  

ก็จะได้เป็นค่าคะแนนในภาพรวม (Total difficulties) ค�าถาม SDQ สามารถถามจาก ครู ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง 

ในกรณีของโครงการ CHAMPSEA นั้น ใช้เครื่องมือนี้โดยถามค�าถามเกี่ยวกับตัวเด็กจากผู้ดูแลหลักของเด็ก เพื่อคัดกรอง

ว่าเด็กมีข้อบ่งชี้ของการมีปัญหาด้านจิตใจหรือไม่ ข้อค้นพบจากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย แสดงให้เห็นในตาราง 4 โดยน�าเสนอค่าร้อยละท่ีรวมเด็กท่ีมีความเสี่ยง และเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาวะจิต 

ไว้ด้วยกัน

ส�าหรับประเทศไทย พบความสัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติระหว่าง สถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่ กับSDQ  

ในสามด้าน และคะแนน SDQ ในภาพรวม แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบไม่สอดคล้องกัน โดยพบว่า ในภาพรวม เด็ก

ที่พ่อ และ/หรือแม่ย้ายถิ่น มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านจิตใจสูงกว่าเด็กที่ทั้งพ่อ และแม่ไม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 24 เทียบกับ

ร้อยละ 18) ซึ่งในประเด็นคะแนน SDQ ในภาพรวมนี้ เม่ือวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร	 

ผลกำรศกึษำ	ยนืยนัว่ำ	เดก็ท่ีพ่อแม่ย้ำยถ่ินมีควำมเสีย่งทีจ่ะมปัีญหำด้ำนจติใจในภำพรวมสงูกว่ำเด็กท่ีพ่อแม่ไม่ย้ำยถิน่ 

(ไม่ได้แสดงผลการศึกษาในตาราง) เมื่อพิจารณาผลจาก SDQ แต่ละด้าน พบว่า ในขณะที่เด็กที่พ่อ และ/หรือแม่ย้ายถิ่น 

มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านพฤติกรรม และการมีสมาธิสั้นสูงกว่าเด็กท่ีทั้งพ่อ และแม่ไม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 31 เทียบกับ 

ร้อยละ 24 ในเรื่องปัญหาด้านพฤติกรรม และร้อยละ 25 กับร้อยละ 17 ในเรื่องการมีสมาธิสั้น) เด็กกลุ่มนี้กลับมีปัญหา

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนน้อยกว่าเด็กที่พ่อ และแม่ไม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 31 กับร้อยละ 38) ส่วนปัญหาด้านอารมณ์  

และพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม นั้นดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับ สถานภาพการย้ายถิ่นพ่อแม่

ในฟิลิปปินส์ ข้อค้นพบจากโครงการ CHAMPSEA ชี้ว่า มีเพียง SDQ ในประเด็นปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็ก 

ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับสถานภาพการย้ายถ่ินของพ่อแม่ แต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผล 

การศึกษาที่พบในประเทศไทย กล่าวคือ ในฟิลิปปินส์ เด็กที่พ่อแม่ไม่ย้ายถิ่นมีปัญหาด้านพฤติกรรมในสัดส่วนที่สูงกว่า

เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 29 เปรียบเทียบกับร้อยละ 13 - 28 ในกลุ่มเด็กท่ีพ่อแม่ย้ายถ่ิน) ท่ีน่าสนใจในกรณี 

ของฟิลิปปินส์คือ เด็กที่แม่ย้ายถิ่นคนเดียว และมีพ่อเป็นผู้ดูแลนั้น เป็นเด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรมในสัดส่วนต�่าสุด 

(ร้อยละ 13) ซึง่ตรงกนัข้ามกบัสิง่ทีม่กัเป็นทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปทีม่กัตัง้ค�าถามกบัความสามารถในการดแูลลกูของผูเ้ป็นพ่อ 

ในภาพรวมของคะแนน SDQ จะเห็นว่า เด็กฟิลิปปินส์ในโครงการ CHAMPSEA ที่มีแม่ย้ายถิ่นมีปัญหาในสัดส่วนต�่าสุด 

(ร้อยละ 14) 

ข้อค้นพบในอนิโดนเีซยี ชีใ้ห้เหน็เช่นเดยีวกนัว่า เดก็ทีพ่่อแม่ย้ายถิน่มแีนวโน้มทีจ่ะมปัีญหาด้านสขุภาพจิตสงูกว่า

เด็กที่อยู่กับพ่อแม่อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ในสามด้านคือ ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ และการมีสมาธิสั้น โดยปัญหา

ในด้านพฤติกรรมนั้น พบสัดส่วนสูงท่ีสุดในเด็กท่ีพ่อย้ายถ่ิน (ร้อยละ 27) และต�่าสุดในเด็กท่ีแม่ย้ายถ่ิน (ร้อยละ 17)  

ส่วนปัญหาด้านอารมณ์ พบสูงสุดในเด็กที่พ่อย้ายถิ่น และต�่าสุดในเด็กที่พ่อแม่ไม่ย้ายถิ่น ส�าหรับด้านสมาธิสั้น พบสูงสุด

ในเด็กที่ทั้งพ่อ และแม่ย้ายถิ่น และต�่าที่สุดในเด็กที่แม่ย้ายถิ่น 
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ตาราง 4 สุขภาพจิตของลูก จ�าแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่

สุขภาพจิตของเด็ก
ประเภทครัวเรือนตามสถานภาพการย้ายถิ่น

ภาพรวม
ไม่ย้ายถิ่น พ่อย้ายถิ่น แม่ย้ายถิ่น

ทั้งพ่อ และแม่
ย้ายถิ่น

ไทย   

 ปัญหาด้านอารมณ์ 11.2 12.2 11.7

 ปัญหาด้านพฤติกรรม* 24.0 30.8 27.4

 อยู่ไม่สุข** 16.9 24.8 20.9

 ปัญหาด้านเพื่อนรุ่นเดียวกัน* 38.4 30.8 34.6

 การเข้าสังคม 51.0 49.0 68.6

 ภาพรวม* 17.7 24.2 20.9

จ�านวน 511 519 1,030

ฟิลิปปินส์      

 ปัญหาด้านอารมณ์ 25.5 19.1 17.9 22.2 22.5

 ปัญหาด้านพฤติกรรม* 29.2 22.6 12.5 28.4 25.9

 อยู่ไม่สุข 19.8 22.0 21.4 26.6 21.4

 ปัญหาด้านเพื่อนรุ่นเดียวกัน 43.5 35.9 33.9 44 40.4

 การเข้าสังคม 81.0 78.8 91.1 80.7 70.9

 ภาพรวม** 29.0 20.6 14.3 29.4 25.3

จ�านวน 490 345 56 109 1,000

อินโดนีเซีย      

 ปัญหาด้านอารมณ์*** 25.3 42.0 31.7 33.9 30.7

 ปัญหาด้านพฤติกรรม* 21.9 27.2 15.6 26.1 22.2

 อยู่ไม่สุข** 13.3 16.0 12.1 21.8 14.8

 ปัญหาด้านเพื่อนรุ่นเดียวกัน 21.9 17.2 16.6 14.6 18.9

 เข้าสังคม 93.2 94.7 91.5 90.3 92.6

 ภาพรวม 17.8 23.7 16.6 23.6 19.5

จ�านวน 498 169 199 165 1,031

***, **, * การทดสอบด้วยไคสแควร์มีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.001,	0.01,	และ	0.05	ตามล�าดับ

นอกจากผลการศึกษาในสามประเด็นหลักๆ (ผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ผลต่อสุขภาพกาย  

และผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก) ข้างต้นแล้ว ในประเด็นอื่นๆ พบว่า สถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่ ไม่ได้มีความสัมพันธ์

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับสุขภาพทั่วไป พฤติกรรมด้านสุขภาพ ผลการเรียน การรับรู้เรื่องการท�าหน้าที่ของครอบครัว 

และความสขุโดยทัว่ไปของเดก็ นอกจากนี ้ยงัพบว่า ผลกระทบจากการย้ายถิน่ของพ่อแม่ทีม่ต่ีอลกูในบรบิทของประเทศ

ฟิลิปปินส์นั้น ยังแตกต่างกันไปตามเพศ และอายุของลูกด้วย แต่ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันไปเสียทั้งหมด โดยทั่วไป 

อายุของเด็ก มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดด้านสุขภาพกาย และใจ มากกว่าเพศ โดยเด็กโตมีภาวะสุขภาพดีกว่าเด็กเล็ก 
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7. สรุปและอภิปรายผล
ในภาพรวม เราเห็นสิ่งที่ได้จากการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ คือ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

ที่ครัวเรือนได้รับ ข้อค้นพบจากทั้งในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ครัวเรือนที่มีการ

ย้ายถิน่ไปท�างานต่างประเทศมสีถานภาพทางเศรษฐกจิดกีว่าครวัเรอืนไม่ย้ายถิน่ ซึง่อาจเนือ่งจากการได้รบัการสนบัสนนุ

ด้านการเงินที่ผู้ย้ายถิ่นส่งมาให้ เงินส่งกลับดูเหมือนจะสามารถผลักดันให้ครัวเรือนต้นทางหลุดพ้นจากความยากจนได้  

(ที่ต้องใช้ค�าว่า ดูเหมือน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลมารองรับว่า ครัวเรือนย้ายถิ่น และครัวเรือนไม่ย้ายถ่ินมีความเหมือน  

หรือต่างกันหรือไม่ อย่างไร ในแง่ของฐานะทางเศรษฐกิจก่อนที่จะมีการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ หากครัวเรือน 

ย้ายถิ่นถูกเลือกมาจากครัวเรือนที่มีฐานะดีอยู ่แล้ว ก็ไม่อาจอ้างได้ว่า เงินส่งกลับช่วยท�าให้ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ของครัวเรือนต้นทางดีขึน้) แต่สิง่ทีบ่ทความนีย้งัไม่ชดัเจน และยงัต้องมกีารวเิคราะห์ต่อไปคอื ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิ 

สามารถแปรเปลี่ยนไปสู่ประโยชน์ด้านอื่นๆ ของสมาชิกครัวเรือนผู้ย้ายถิ่น โดยเฉพาะชีวิตของลูกๆ ผู้ย้ายถิ่นได้มากน้อย

แค่ไหน 

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องตั้งเป็นข้อสังเกตในเรื่องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของการย้ายถ่ินไปท�างาน 

ต่างประเทศ คือ ในขณะที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนย้ายถ่ินมีฐานะเศรษฐกิจดีกว่าครัวเรือนไม่ย้ายถ่ิน  

แต่ครัวเรือนย้ายถิ่นก็ไม่ได้มีเงินออมมากกว่าครัวเรือนไม่ย้ายถ่ิน เราจึงไม่อาจเน้นความเสียเปรียบด้านเศรษฐกิจ และ 

ข้อจ�ากัดด้านการลงทุนของครัวเรือนไม่ย้ายถิ่นจนเกินไป ซ่ึงรวมถึงการลงทุนในเรื่องการศึกษา และสุขภาพของเด็ก  

กล่าวในอีกนัยหนึ่งคือ เราไม่อาจเน้นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของการย้ายถิ่นที่มีต่อครัวเรือนย้ายถิ่นเหนือครัวเรือน 

ไม่ย้ายถิ่นมากจนเกินไป

เมื่อหันมามองเหรียญอีกด้านของการย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่คือ ประเด็นที่มักมีข้อห่วงใยว่า  

การที่เด็กๆ เติบโตขึ้นมาภายใต้การดูแลของคนอื่นๆ ถึงแม้จะเป็นญาติใกล้ชิดนั้น อาจส่งผลกระทบในทางลบกับชีวิต 

ของเด็กๆ ได้ ข้อค้นพบจากโครงการ CHAMPSEA ชี้ไปในท�านองที่ว่า ระหว่างเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ

กบัเดก็ทีอ่ยูก่บัพ่อแม่ ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนมากนกั อย่างไรกต็าม แม้ข้อค้นพบจากการวเิคราะห์แบบสองตวัแปร 

จะสะท้อนว่า สถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่ ไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับสภาวะความอยู่ดีมีสุข

ของเด็กในหลายๆ เรื่อง แต่ข้อค้นพบส�าคัญจากโครงการ CHAMPSEA ในสองประเทศคือ ไทย และอินโดนีเซีย  

ยืนยันว่า เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต (ซ่ึงเป็นผลลัพธ์ท่ีส�าคัญของการศึกษาน้ี) สูงกว่าเด็ก 

ทีอ่ยูก่บัทัง้พ่อ และแม่ แม้ในรายละเอยีดจะมคีวามแตกต่างกนัอยูบ้่าง ในขณะท่ี ในฟิลปิปินส์นัน้ ผลท่ีได้กลบัตรงกันข้าม 

คือ เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่นมีสุขภาวะด้านจิตใจดีกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ย้ายถิ่น

ข้อค้นพบจากทั้งสามประเทศของอาเซียนที่มีท้ังความสอดคล้อง และขัดแย้งกันนี้ ฉายชัดให้เห็นความส�าคัญ 

ของความเข้าใจผลกระทบของพ่อแม่ย้ายถิ่นผ่านบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมทั้งผ่านการมองที่รอบด้าน 

และลุม่ลกึ และจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาเชงิลกึให้มากขึน้ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้ว คนทีไ่ปท�างานต่างประเทศ คอื พ่อ 

เพราะฉะน้ัน เด็กๆ ยังมีแม่คอยดูแล แม้จะมีหลักฐานบางส่วนท่ีช้ีว่า เด็กกลุ่มนี้มีความเปราะบาง และเสี่ยงต่อการ 

เกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ แต่ข้อสงัเกตจากมมุมองของผูน้�าชมุชน เป็นไปในทางทีไ่ม่ได้เป็นห่วงเดก็ทีพ่่อแม่ไปท�างาน

ต่างประเทศนัก โดยมองว่า เป็นเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเมื่อเทียบกับเด็กอื่นๆ การรับรู้เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นได้จาก

การท่ีประเทศไทยยังไม่มีนโยบายระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆ ที่พ่อแม่ไปท�างานต่างประเทศ ข้อค้นพบจากการ

ศึกษานี้ เป็นสิ่งที่ควรน�ามาพิจารณาในการก�าหนดนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการจัดการส่งแรงงานไปท�างาน 

ต่างประเทศ แม้ว่า ขณะน้ีจ�านวนแรงงานไทยทีท่�างานในต่างประเทศยงัมจี�านวนน้อยเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ แต่จ�านวน

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศก�าลังเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสังคมอาเซียน “One ASEAN” คาดว่า
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ครอบครวัย้ายถิน่ หรอืครอบครวัข้ามชาตน่ิาจะเป็นเรือ่งปกตธิรรมดามากขึน้ จงึต้องมองไปข้างหน้าถงึผลกระทบด้านลบ

ของการไปท�างานต่างประเทศของพ่อแม่ทีม่ต่ีอสขุภาพ และความผาสุกของลกูๆ และต้องน�ามาพจิารณาทบทวนให้มากขึน้ 

ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

ขณะที่ในฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีพ่อแม่ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก การไปท�างานต่างประเทศ

กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด�ารงชีวิตส�าหรับครอบครัวชาวฟิลิปปิโน ผลการศึกษาจากโครงการ CHAMPSEA ฟิลิปปินส์ 

ไม่ได้แสดงหลกัฐานทีห่นกัแน่นมากนกั ในการทีจ่ะชีว่้า การย้ายถิน่ไปต่างประเทศของพ่อแม่ส่งผลกระทบในทางเสียหาย

ต่อเด็ก ในภาพรวม เด็กๆ ท่ีพ่อแม่ย้ายถิ่น ไม่ได้อยู่ในฐานะเปราะบางกว่าเด็กคนอื่นๆ เมื่อมองจากหลายๆ ตัวช้ีวัด 

ทางสุขภาพ และความผาสุก ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์หลายตัวแปร ชี้ว่า การย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ นอกจาก

จะไม่มีผลกระทบในทางลบแล้ว ยังส่งผลในทางบวกต่อสุขภาพ และความผาสุกของเด็ก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน 

ของการศกึษานีว่้า ถ้าแม่ยงัคงเป็นผูด้แูลหลกัของลกู การย้ายถิน่ของพ่อ ช่วยเพิม่พนูทรพัยากรให้กบัครอบครวั และการ

จากไปของพ่อไม่ได้ท�าให้การจัดการเร่ืองการดูแลเด็กในครอบครัวหยุดชะงักลงแต่อย่างใด ข้อค้นพบจากโครงการ 

CHAMPSEA ฟิลิปปินส์ ยังสะท้อนว่า การย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศของแม่ ก็ไม่ได้ส่งผลลบเสมอไปเช่นเดียวกัน  

นักวิจยัชีว่้า เมือ่แม่ไม่อยู ่พ่ออาจมส่ีวนร่วมในการดแูลลกูมากขึน้ และเดก็ทีม่พ่ีอเป็นผูด้แูล ไม่ได้ตกอยูใ่นภาวะเสยีเปรยีบ

มากกว่าเดก็คนอืน่ๆ และอาจเป็นไปได้ว่า ในครอบครวัทีแ่ม่ย้ายถิน่และพ่อเป็นคนดแูลลกูนัน้ สมาชกิครอบครัวคนอืน่ๆ 

มีส่วนช่วยเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ในภาพรวม ครอบครัวที่มีผู้ย้ายถิ่น สามารถจัดการ และปรับตัวกับการที่ครอบครัวต้องแยกกันอยู่ได้ สิ่งท่ีช่วย

รักษาความสมัพนัธ์ และหน้าทีข่องความเป็นครอบครวัข้ามประเทศให้ด�ารงอยูไ่ด้คอื การตดิต่อกนัอย่างสม�า่เสมอระหว่าง

พ่อแม่ทีย้่ายถิน่กบัครอบครวัในถิน่ต้นทางรวมทัง้ลกูของผูย้้ายถิน่ นอกจากนี ้การช่วยเหลอื และสนบัสนนุจากครอบครวั

ขยาย มีบทบาทที่ส�าคัญในการป้องกันผลกระทบในทางลบของการท่ีพ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากพ่อแม่ต้องไป

ท�างานต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกทดแทนพ่อแม่คือ ยาย และย่า 

อย่างไรกต็าม มหีลกัฐานว่า การขาดพ่อหรอืแม่ดแูลกระทบกบัลกูของผูย้้ายถิน่ โดยเฉพาะด้านจติใจ ซึง่เป็นเรือ่ง

ทีท่กุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในการจดัการปัญหาด้านจติใจของเดก็ ภาครฐั และภาคเอกชน จ�าเป็นต้อง

จัดการให้บริการแก่เด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น ซึ่งมีความเสี่ยงมีปัญหาด้านจิตใจ บริการดังกล่าวอาจผ่านบริการท่ีมีอยู่แล้ว 

ในโรงเรียน โดยเฉพาะในระดับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถม และต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ที่มีการ 

ย้ายถิ่นไปต่างประเทศสูง นอกจากบริการผ่านโรงเรียนแล้ว ควรมีโครงการท่ีปลูกฝังค่านิยมของความเป็นพ่อเป็นแม่  

ในครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น ซึ่งจะท�าให้ผู้ดูแลเด็กมีทักษะการเป็นพ่อแม่ที่เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจะช่วยเป็นเกราะปกป้อง

ความต้องการพื้นฐานของเด็ก

การศึกษา CHAMPSEA ยังสะท้อนให้เห็นความส�าคัญของการน�าเงินส่งกลับมาใช้ในครัวเรือนผู้ย้ายถ่ินที่จ�าเป็น

ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากในเรือ่งของฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนแล้ว ยงัรวมถงึสขุภาพความเป็นอยู ่และ

สุขภาพของเด็กด้วย ซึ่งอาจท�าได้ด้วยการให้ความรู้ครัวเรือน เช่น เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน 

สิ่งที่เป็นความกังวลของสังคมทั่วไปคือ การย้ายถิ่นไปท�างานที่อื่นของแม่ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดข้ึนสูงในครอบครัว 

ทีย่ากจน และแม่ทีย้่ายถิน่มักได้งานทีไ่ม่ได้รบัการคุม้ครอง และมค่ีาแรงต�า่ รัฐบาลควรมกีลไกในการรบัประกนังานทีเ่ป็น

อาชีพที่เหมาะสมให้กับแรงงานท่ีไปท�างานต่างประเทศ พ่อแม่ผู้ย้ายถ่ินท่ีท�างานท่ีต้องใช้ทักษะ และได้รับการคุ้มครอง 

ท�าให้ได้ค่าแรงสูงขึ้น และไม่มีข้อจ�ากัดที่จะติดต่อกับครอบครัวในถิ่นต้นทางอย่างสม�่าเสมอ

ขณะเดียวกัน รัฐควรมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อลดปัจจัยผลักให้พ่อแม ่

ต้องจากลูกๆ ไปท�างานที่อื่น เพื่อโอกาสชีวิตท่ีดีกว่า โดยการรับประกันให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการ 

เข้าถึงปัจจัยสาธารณะพื้นฐาน เช่น การศึกษา และบริการสุขภาพ 
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ตราบใดที่การย้ายถิ่นไปสู่เมืองใหญ่ หรือการไปท�างานต่างประเทศของคนหนุ่มสาว เพื่องานท่ีค่าจ้างดีกว่า  

ยงัเป็นกระแสทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ภาพของครอบครวัทีเ่ด็กๆ เตบิโตขึน้ด้วยการเลีย้งดขูองปูย่่าตายายในขณะทีพ่่อแม่

อยู่ในอีกที่หนึ่ง ยังคงเป็นรูปแบบครอบครัวที่มีให้เห็นโดยทั่วไปของประเทศก�าลังพัฒนา แม้จะยังไม่ใช่หลักฐาน 

ที่หนักแน่นมาก แต่ข้อค้นพบส่วนหนึ่งจากงานวิจัยนี้ก็ช้ีว่า การที่พ่อแม่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะพ่อแม่ต้องไปท�างาน 

ที่อื่นนั้น ส่งผลในทางลบต่อจิตใจของลูก บทความนี้ไม่อาจชี้ลงไปได้ว่า สิ่งที่ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นได้รับในเชิงเศรษฐกิจนั้น 

คุ้มค่าหรือไม่กับราคาที่จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน ในขณะท่ีเป็นเรื่องผู้ย้ายถ่ินแต่ละคน แต่ละครอบครัว 

ต้องพิจารณา และชั่งน�้าหนักก่อนตัดสินใจ ผู้วางนโยบายควรก�าหนดแผนงาน และโครงการที่เน้นต้นทุนทางสังคม 

ที่ครอบครัว และเด็กต้องจ่าย โดยเฉพาะโครงการในระดับจุลภาค ดังนั้น การท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดเป็นเรือ่งจ�าเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสรมิให้ชมุชนได้มกีารพดูคยุ และตระหนกั

ถึงประเด็นของการที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปท�างานต่างประเทศ และฝากลูกไว้กับปู่ย่าตายาย เพ่ือให้ได้รับรู้ และตระหนัก 

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูก และพ่อแม่ของผู้ย้ายถิ่น อย่างจริงจังมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพ่ือท�าความเข้าใจผลกระทบของการย้ายถ่ินของพ่อแม่อย่างรอบด้าน ยังมีอีกหลายประเด็น 

ที่ท้าทายนักวิจัย ประการหนึ่งคือ การท�าวิจัยเชิงเปรียบเทียบ เพื่อท�าความเข้าใจบริบทครัวเรือน และชุมชน ที่พ่อแม่ 

มีการย้ายถิ่น ซึ่งอาจมีผลทั้งทางบวก และทางลบต่อความอยู่ดีมีสุขของลูก และของสมาชิกครอบครัวอื่นๆ โดยเฉพาะ

งานวิจัยที่ศึกษาความเชื่อมโยง บทบาทของชุมชนกับผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อแม่นั้น ยังไม่มีให้เห็นมากนัก 

นอกจากนี้ ประเด็นวิจัยที่ให้ความสนใจกับรูปแบบ หรือลักษณะการจัดการอยู่อาศัยในครอบครัวย้ายถิ่นข้ามประเทศที่ 

ไม่ได้อยู่นิ่งเพียงประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางเท่านั้น แต่ยังมีการย้ายถ่ินภายในประเทศ ของสมาชิกครอบครัว

คนอืน่ๆ หรือแม่กระทัง่การย้ายถิน่ของตัวเด็กทีเ่ป็นลกูของผูย้้ายถิน่เอง ก็เป็นอกีเรือ่งทีไ่ม่อาจมองข้ามไป ประเดน็สดุท้าย

คือ งานวิจัยที่ให้ความส�าคัญกับมุมมองของเด็กที่เติบโตในครอบครัวท่ีพ่อแม่ย้ายถิ่น ยังเป็นประเด็นที่นักวิจัยยังไม่ได ้

แตะมากนัก การศกึษาส่วนใหญ่ท�าความเข้าใจบรบิทของผลกระทบของการย้ายถิน่ผ่านมมุมองของผูใ้หญ่ หรอืผูด้แูลเดก็ 

การรับฟังเสียงของเด็กที่พ่อแม่ย้ายถิ่น (และไม่ย้ายถิ่น) ในเรื่องการปรับตัว การก�าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของตนเอง ทางเลือก หรือพื้นที่ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กนั้น ยังไม่มีให้เห็นมากนัก 

140



บทบาทและผลของการย้ายถิ่นในกลุ่มอาเซียน

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย

อารี จ�าปากลาย, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, และอาซิส ประสิทธิหิมะ. (2554). โครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย:รายงานเบื้องต้นส�าหรับพื้นที่
ศึกษาล�าปาง. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ภาษาอังกฤษ

Asis, M. M. B. (2006). Living with migration: experiences of left - behind children in the Philippines. Asian	Population	
Studies,	2 (1), 45 - 67. 

Asis, M. M. B., & Ruiz - Marave, C. (2011). In the Wake of Parental Migration: Health and Well - being Impacts on  
Filipino Children. Philippines: CHAMSEA and Scalabrini Migration Center.

Bryant, J. (2005). Children of International Migrants in Indonesia, Thailand, and the Philippines: A Review of Evidence 
and Policies Innocenti	Working	Papers	No.	2005 - 5. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.

Curran, S., Chung, C., Cadge, W., & Varangrat, A. (2002). Boys and Girls’ Changing Educational Opportunities in Thailand: 
The Effects of Siblings, Migration, and Village Remoteness Working	Paper	No.	2002 - 05. Princeton, NJ: Office 
of Population Research, Princeton University.

Huguet, J. W., & Chamratrithirong, A. (2011). Migration for development in Thailand: Overview and tools for policymakers. 
In J. W. Huguet & A. Chamratrithirong (Eds.), Thailand	Migration	Report	2011. Bangkok: International  
Organization for Migration, Thailand Office.

International Organization for Migration. (2003). Labour	Migration	in	Asia:	Trends,	Challenges	and	Policy	Responses	
in	Countries	of	Origin. Geneva: International Organization for Migration.

International Organization for Migration. (2011). World Migration Report 2011:Communication Effectively about  
Migration. Geneva: International Organization for Migration.

Jampaklay, A. (2006). Parental Absence and Children’s School Enrolment: Evidence from a Longitudinal Study in 
Kanchanaburi, Thailand. Asian	Population	Studies,	2 (1), 93 - 110. 

Jampaklay, A., Chamratrithirong, A., Ford, K., & Hayeete, C. (2011). Women’s	Migration	and	the	Unrest	in	the	Three	
Southernmost	Provinces. A preliminary report submitted to Thailand Research Fund. 

Jampaklay, A., Vapatanawong, P., & Prasithima, A. - A. (2012). CHAMPSEA - Thailand Report Publication	No.	399. Nakhon 
Pathom: CHAMPSEA and Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

Jampaklay, A., Vapattanawong, P., Tangchonlatip, K., Richter, K., Ponpai, N., & Hayeeteh, C. (2012). Children Living 
Apart from Parents due to Internal Migration (CLAIM) IPSR	Publication	No.397. Nakhon Pathom: Institute for 
Population and Social Research, Mahidol University.

Kuhn, R. (2006). The effects of fathers’ and siblings’ migration on children’s pace of schooling in rural Bangladesh. 
Asian	Population	Studies,	2 (1), 69 - 92. 

Nanthamongkolchai, S., Mohsuwan, L., Reungdarakanon, N., & Isaranurak, S. (2006). Family Migration and IQ of 
School - age Children and Adolescents in Thailand. Journal	of	Demography,	22 (1), 33 - 45. 

Population Reference Bureau. (2012). Total Fertility Rate. Retrieved March 12, 2013, from Population Reference Bureau 
www.prb.org/DataFinder/Topic/Rankings.aspx?ind=17

Stark, O., & Fan, C. S. (2007). The Analytics of Seasonal Migration. Economic	Letters,	94 (2), 304 - 312. 

Sukamdi, & Wattie, A. M. (2011). The CHAMPSEA Study: Preliminary Report for Indonesia. Yogyakarta: CHAMPSEA and 
Center for Population and Policy Studies, Gadjah Mada University.

141





ความก้าวหน้า
ด้านอนามัย

เจริญพันธุ์
และสิทธทิางเพศ

ของประชากรอาเซียน

The Progress of Reproductive 
Health and Sexual Rights in ASEAN

ส่วนที่ 4ส่วนที่ 4





สถานะและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของ
ประชากร (ผู้หญิง) ในอาเซียน

The State of Women’ s Sexual and Reproductive 
Health and Rights across ASEAN 

สุชาดา	ทวีสิทธิ1์ 
Suchada	Thaweesit

Abstract

This article presents a comparative overview regarding situations and contexts of women’s 

sexual and reproductive health and rights across ASEAN countries. The author argues that women’s 

sexual and reproductive health and rights in this region are closely associated with socio-economic 

conditions, cultural norms, mores, traditional practices, and livelihoods of the peoples. Among the 

aforementioned factors, unjust practices related to sexual and gender cultural norms are primary 

contributors to women’s reproductive ill health. It is thus inadequate to only address this issue 

within medical model. Instead, it requires governments and societies to address socio-economic as 

well as cultural disparities. The establishment of the ASEAN economic community and its various 

legal instruments provide some hope for advocates to push governments in the region to further 

improve women’s sexual and reproductive health and rights.

Keywords: ASEAN, women health, reproductive health, reproductive rights, maternal health, teenage 

pregnancy, family planning, violence against women, HIV/AIDS, gender, sexuality
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอภาพรวมเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์และเง่ือนไขส�าคัญ ท่ีท�าให้เกิดความแตกต่างในสถานะ

อนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากร (หญิง) ในกลุ่มสมาชิกของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

+ประเทศติมอร์-เลสเต้ ผู้เขียนยืนยันว่า ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศอาเซียนเกี่ยวพันอย่างซับซ้อนกับระดับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีการด�ารงชีวิตของคนในสังคมประเทศ

อาเซียน  และเงื่อนไขที่ควรย�้า คือ ความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากจารีตประเพณีเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถีที่ท�าลาย

สุขภาพของผู้หญิงมากที่สุด  ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าเพราะปัญหาการอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคมทั้งในมิติวัฒนธรรมและมิติเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไม่สามารถใช้แนวทางด้านการแพทย์ 

เพียงมิติเดยีว มาแก้ไขปัญหาอนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิในประเทศของตนเอง โครงสร้างและกลไกต่างๆ ภายใต้อาเซยีน

ทีม่คีวามชดัเจนขึน้ในปัจจบุนั เช่น อนสุญัญา ปฏญิญา กตกิา และข้อตกลงร่วมต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชกิ น่าจะช่วย

ผลกัดันให้รฐับาลในแต่ละประเทศเอาจรงิเอาจงักบังานส่งเสรมิและฟ้ืนฟอูนามยัเจรญิพนัธุร์วมทัง้สทิธอินามยัเจรญิพนัธุ์

ของผู้หญิงในภูมิภาคนี้มากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 อาเซียน สุขภาพผู้หญิง อนามัยเจริญพันธุ์ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพมารดา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

เอชไอวี/เอดส์ การวางแผนครอบครัว ความรุนแรงต่อผู้หญิง เพศภาวะ เพศวิถี
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ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

1. น�าเรื่อง
บทความนี้ น�าเสนอภาพรวมเชิงเปรียบเทียบสถานการณ์ และเงื่อนไขส�าคัญ ที่ท�าให้เกิดความแตกต่างในสถานะ

อนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนสิทธิด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรในกลุ่มสมาชิกของอาเซียน2 ท้ัง 10 ประเทศ 

+ประเทศติมอร์ - เลสเต้ ผู้เขียนต้องการยืนยันว่า ความเหลื่อมล�้าทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และความเหลือ่มล�า้ทางเพศภายใต้บรบิทของจารตีประเพณใีนอาเซยีนแต่ละประเทศ ยงัคงเหนีย่วร้ังไม่ให้สถานะอนามยั

เจริญพันธุ์ของผู้หญิงในอาเซียนดีขึ้นอย่างท่ีควรจะเป็น อีกท้ังความเหลื่อมล�้าดังกล่าวยังเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศอาเซียน 

การประชุมนานาชาติด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD - International Conference on Population and 

Development) ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อ พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) สร้างผลสะเทือนส�าคัญด้านการพัฒนา 

ทางประชากรและสังคม เพราะท�าให้รัฐทั่วโลกเริ่มหันมาเอาใจใส่ต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์

ของประชากร (ผู้หญิง) เป็นครั้งแรก การประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ กล่าวถึงการอนามัยเจริญพันธุ์ และการเข้าถึงสิทธิ

ด้านนี้ไว้อย่างครอบคลุม โดยชี้ชัดว่า การอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง

ตาย ตลอดจนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะท�าให้ผู้หญิงและประชากรของโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การประชุม ICPD ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน 

ของผู้หญิงโดยเฉพาะด้านการวางแผนครอบครัว หลักการส�าคัญๆ ที่ ICPD กล่าวถึงเกี่ยวกับสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ์

ของผู้หญิงสรุปพอสังเขปได้ ดังนี้ (1) สามารถเลือกท่ีจะตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ได้ตามความพร้อมของร่างกาย จิตใจ 

สงัคม และเศรษฐกจิ โดยไม่มเีงือ่นไขทางศาสนา จารตีประเพณ ีและกฎหมายเป็นอปุสรรค (2) ได้รบับรกิารดแูลสขุภาพ

ให้มีความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด (3) ได้รับความรู้และข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนมีอิสระ 

และมีทางเลือกเรื่องวิธีคุมก�าเนิด (4) ปลอดภัยจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 

ทางเพศทุกรูปแบบ (5) ได้รับการดูแลไม่ให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้ 

เช่น กามโรค โรคเอดส์ หรือมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น 

มรีฐับาล 179 ประเทศ ให้การรับรองผลการประชุม ICPD ข้อตกลงใน ICPD เกีย่วกบัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์ได้รบั 

การหยิบยกมาหารืออีกครั้งในการประชุมสตรีระดับโลกครั้งที่ 4 ที่กรุงปักกิ่งในปีถัดมา จึงเกิดปฏิญญา และแผนปฏิบัติ

การปักกิ่ง (Bejing Declaration and Platform for Actions - BPFA) ซ่ึงยืนยันให้รัฐบาลของแต่ละประเทศด�าเนิน

นโยบายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัว และสิทธิการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง อีกทั้งต้องการให้รัฐส่งเสริม

ให้ผู้หญิงได้รับโอกาสทางการศึกษา และเข้าร่วมตลาดแรงงาน อย่างเสมอภาคกับชาย ทั้งนี้เพื่อปรับสภาวะแวดล้อม 

ทางสังคมของผู้หญิง ให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจด้านการเจริญพันธุ์ด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของผู้หญิง เด็กเกิดใหม่จะรอดชีวิตมากขึ้นและมีสุขภาพดีตามมาด้วย

ในปี 2538 เป็นต้นมา องค์การอนามยัโลกก�าหนดให้การส่งเสรมิงานอนามยัเจริญพนัธุ ์เป็นเป้าหมายส�าคญัล�าดบั

ต้นในการท�างานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรทั่วโลก ซึ่งการยอมรับภารกิจนี้ถูกบันทึกไว้ใน the World Health 

Assembly Resolution of May 1995 (WHA48.10) ส่วนองค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนพัฒนา

ประชากรแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Population Fund = UNFPA) และส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program=UNDP) ยืนยันว่าการมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดี 

2 ‘อาเซียน (ASEAN)’ ในบทความนี้หมายถึง ‘สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า Association for 
Southeast Asian Nations
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ของประชากร (หญิง) เป็นเงื่อนไขส�าคัญส�าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน หากรัฐบาลท่ัวโลกลงทุนกับการปรับปรุงและสร้าง

เสริมการอนามัยเจริญพันธุ์ จะท�าให้โลกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมได้เร็วข้ึน เพราะจะ

ส่งผลให้ทุกประเทศมีขนาดประชากรที่เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึงการยืนยันดังกล่าวเป็นความพยายามท่ีจะ 

ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการอนามัยเจริญพันธุ์กับการพัฒนา

นับตั้งแต่การประชุม ICPD มีการก�าหนดกรอบการด�าเนินงานและตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านอนามัย

เจริญพันธุ์ และสิทธิทางเพศของประชากรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกในเกือบทุก 5 ปี ความก้าวหน้าของงานอนามัย 

เจริญพันธุ์มีมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2548 การประชุม World Summit ได้บูรณาการประเด็นการอนามัย 

เจรญิพนัธุเ์ข้าเป็นส่วนหน่ึงในเป้าหมายหลกัของการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals - MGDs) 

ที่มี 189 ประเทศให้การรับรอง การพัฒนาแห่งสหัสวรรษมีเป้าหมายให้ประเทศทั่วโลกประสบความส�าเร็จในการพัฒนา 

8 ด้าน ประกอบด้วย (1) ขจัดความยากจน (2) ขจัดความไม่รู้หนังสือ (3) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (4) ลดอัตรา

ตายของทารกอายุต�่ากว่าห้าปี (5) ส่งเสริมสุขภาพมารดา (6) ลดการติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคอื่นๆ (7) พัฒนา 

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ (8) สร้างเสริมความร่วมมือในระดับโลกเพื่อการพัฒนา

การรวมกันเป็นอาเซียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ สมาชิกปัจจุบันของสมาคม

อาเซียนมี 10 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

และ สิงคโปร์ และประเทศทีเ่ข้าร่วมเป็นสมาชกิภายหลงัอกี 5 ประเทศ ได้แก่ บรไูน - ดารสุซาลาม ลาว กมัพชูา เวยีดนาม 

และ เมียนมาร์ เนือ่งจากขณะนี้อาเซยีนก�าลงัอยู่ในระหวา่งพิจารณาจะรับประเทศติมอร ์- เลสเต้ เข้าเป็นสมาชิกล�าดบัที่ 

11 โดยประเทศตมิอร์ - เลสเต้ ได้ขอสมคัรเป็นสมาชกิประชาคมอาเซยีนตัง้แต่ปี ค.ศ. 2011 และคาดหวงัว่าจะได้เข้าร่วม

เป็นสมาชิกอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 เพื่อรอรับการเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการของติมอร์ - เลสเต้3  

ในอนาคตอันใกล้นี้ บทความนี้จึงน�าเอาข้อมูลทางสถิติ และสถานการณ์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของประเทศนี้มาน�าเสนอ

ด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ถ้าหากนับรวมประเทศติมอร์ - เลสเต้ เข้ามาด้วย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 

(ASEAN) จะมีจ�านวนประชากรรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 606.7 ล้านคน (ค�านวณจากข้อมูล UNFPA ปี 2011) (UNFPA, 

2012) มีอัตราการเจริญพันธุ์รวมเฉลี่ยของผู้หญิงระหว่างปี 2010 - 2015 อยู่ที่ 2.5 ประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ ์

รวมของผู้หญิงสูงกว่า 2.0 ได้แก่ ประเทศติมอร์ - เลสเต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และ อินโดนีเซีย ตามล�าดับ  

มี 4 ประเทศ ที่อัตราเจริญพันธุ์รวมต�่ากว่าการเกิดทดแทน คือ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และ เมียนมาร์ (รูปที่ 1) อายุคาด

เฉลี่ยโดยรวมของประชากรชายและหญิงเท่ากับ 69 ปี และ 73 ปี ตามล�าดับ ปัจจุบันอาเซียนมีอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของประชากรต่อปีเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.3 ประเทศที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรสูงเพราะยังมีอัตรา 

การเจริญพันธุ์รวมสูงที่สุดคือ ติมอร์ - เลสเต้ 2.9 รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 1.7 บรูไน - ดารุสซาลาม 1.7 มาเลเซีย  

1.6 ลาว 1.3 และกัมพูชา 1.2 ตามล�าดับ (UNFPA, 2012) 

3 ประเทศติมอร์-เลสเต้ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศตั้งใหม่โดยเป็นอิสระจากการถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
อินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2002
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รูปที่ 1 การคาดประมาณอัตราการเจริญพันธุ์รวมของผู้หญิงอาเซียน ค.ศ. 2010 - 2015
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ที่มา: รายงาน UNFPA State of World Population 2012: By Choice, Not By Chance, Family Planning, Human Rights and 
Development

ปัจจบุนัมปีระเทศสงิคโปร์ประเทศเดยีวในอาเซยีนทีด่�าเนนินโยบายส่งเสรมิการเพิม่จ�านวนประชากร โดยรณรงค์

ให้หนุ่มสาวแต่งงาน และมีจ�านวนบุตรมากขึ้น อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวค่อนข้างล้มเหลว เพราะผู้หญิงสิงคโปร์ 

ไม่เอาด้วย เนื่องจากผู้หญิงสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับสูง และประสบความส�าเร็จทางเศรษฐกิจได้ด้วยตัวเอง 

อีกทั้งยังตระหนักในสิทธิความเสมอภาคระหว่างเพศสูง จึงเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ยากท่ีจะท�าให้สิงคโปร์ประสบความส�าเร็จ

ในการเพิ่มจ�านวนประชากรโดยไปท�าให้สัดส่วนการแต่งงาน และอัตราการมีบุตรของผู้หญิงเพิ่มขึ้น (Victoria & Greer, 

2012) ส่วนประเทศไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะมีนโยบายส่งเสริมการเกิดแบบสิงคโปร์หรือไม่ แต่ปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริม

การเกิดที่มีคุณภาพ กล่าวคือ ให้เป็นการเกิดท่ีต้องการ ท้ังแม่และลูกได้รับการดูแล เพื่อสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพ 

ในทุกช่วงวัย

2. บริบทของประชาคมอาเซียน

2.1 อาเซียนท่ามกลางการเมืองและระดับการพัฒนาที่แตกต่าง

บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของแต่ละประเทศสมาชิก มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ ์

ด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ในอาเซียน อาเซียนมีจ�านวนรัฐที่ใช้ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตย 

กึ่งเผด็จการ เกือบเท่าๆ กับจ�านวนรัฐที่มีการบริหารบ้านเมืองแบบสังคมนิยม หรือกึ่งเผด็จการ เมื่อพิจารณาจากรายได้

ต่อหวัของประชากร (GDP Per Capita) พบว่า ประชากรในประเทศสมาชกิอาเซยีนมคีวามลกัลัน่กนัในระดบัการพฒันา
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ทางเศรษฐกจิอยูม่าก กล่าวคอื มทีัง้ประเทศทีป่ระชากรมรีายได้ต่อหวัต่อปีเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์สงูมาก เช่น ประเทศสงิคโปร์ 

และบรูไน ทัง้สองประเทศติดอนัดับประเทศร�า่รวยทีส่ดุของโลก กบัประเทศทีม่กีารพฒันาเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เช่น มาเลเซยี ไทย เวยีดนาม อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ เป็นต้น ส่วนประเทศทีป่ระชากรมรีายได้ต่อหวัต่อปีต�า่ทีส่ดุในบรรดา

ประเทศสมาชิก ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์

เมือ่เปรยีบเทยีบระดับการพฒันาตามดชันรีวมการพฒันามนษุย์ (Human Development Index)4 ซึง่ส�านกังาน

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ก�าหนดข้ึนเพื่อเปรียบเทียบระดับการพัฒนามนุษย์ของประเทศท่ัวโลก  

พบว่า ประเทศในอาเซียนมีดัชนีรวมการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับท่ีแตกต่างกันมากอีกเช่นกัน กล่าวคือ มี 7 ประเทศ  

ท่ีจดัว่ามคีวามก้าวหน้าด้านการพฒันามนษุย์สงูคอื อยูท่ีอ่นัดบัระหว่าง 48 - 141 ของโลก ได้แก่ มาเลเซยี ไทย เวยีดนาม 

ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ติมอร์ - เลสเต้ อินโดนีเซีย และ ลาว ส่วนประเทศสิงคโปร์ และบรูไน - ดารุสซาลาม มีดัชนีรวม 

ของการพัฒนามนุษย์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก กล่าวคือ ติดกลุ่ม 47 อันดับแรกของโลก มีเพียงประเทศเมียนมาร์ประเทศเดียว

ที่ดัชนีรวมการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับต�่า กล่าวคือ อยู่อันดับที่ 149 ในจ�านวน 186 ประเทศทั่วโลก 

2.2 ความหลากหลายในมิติชาติพันธุ์และจิตวิญญาณ

งานวิจัยจ�านวนมากยืนยันชัดเจนมานานแล้วว่า อุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้ผู้หญิงอาเซียนยังอยู่กับปัญหาอนามัย 

เจริญพันธุ์ คือ บริบทด้านสังคม ชาติพันธุ์ และจารีตประเพณี ท่ีด�ารงอยู่ในแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ กลุ่มประเทศ 

ในสมาคมอาเซียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชากรสูงที่สุดของโลก มีกลุ่มประชากรที่เป็นคนพื้นเมืองซึ่งมี

ภาษาพูด ความเชือ่ จารตีประเพณ ีและวถิกีารด�าเนนิวถิชีวีติทีแ่ตกต่างกนัจ�านวนมาก อกีท้ังพบว่า กลุม่ชาตพินัธุเ์ดยีวกนั

ได้กระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศของอาเซียน และความหลากหลายนี้ไม่ได้ด�ารงอยู่เฉพาะระหว่างรัฐเท่านั้น แต่ทุก

ประเทศมีความหลากหลายภายในสังคมของตนเองด้วย ตัวอย่างเช่น ประเทศอินโดนีเซียมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตก

ต่างด้านภาษาที่ใช้พูด วิถีชีวิต และจารีตประเพณีมากที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียน 

ศาสนาที่นับถือ เป็นความหลากหลายภายในที่โดดเด่นด้านหนึ่งของสมาชิกอาเซียน เราอาจจัดกลุ่มวัฒนธรรม

ของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างหยาบๆ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามศาสนาที่นับถือ ดังนี้ (1) กลุ่มวัฒนธรรมแบบเอเชีย

พุทธหนิยาน - ส่ิงเหนอืธรรมชาต ิ(ผ)ี ประกอบด้วย ประเทศไทย - ลาว - กมัพชูา - เมยีนมาร์ (2) กลุม่วฒันธรรมแบบเอเชยี

อิสลาม - ฮินดู - สิ่งเหนือธรรมชาติ (ผี) ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน - ดารุสซาลาม และ (3) กลุ่ม

วัฒนธรรมผสมผสานศรัทธาความเชื่อแบบตะวันออก และแบบตะวันตก (พุทธมหายาน - ขงจ้ือ - ฮินดู - คริสต์) ได้แก่ 

ประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และติมอร์ - เลสเต้

ในประเทศบรูไน - ดารุสซาลาม ถึงแม้ว่าร้อยละ 67 นับถือศาสนาอิสลาม แต่มีคนที่นับถือศาสนาพุทธมหายาน

ร้อยละ 13 คริสต์ร้อยละ 10 นับถือผีหรือมีความเชื่อความศรัทธาแบบอื่นร้อยละ 10 ในสังคมเวียดนามพบว่า  

คนทีด่�ารงชวิีตตามวิถคีรสิต์ และคนทีป่ฏบิตัติามศรทัธาดัง้เดมิท่ีรบัอทิธพิลมาจากพทุธมหายาน และขงจือ้มอีย่างละคร่ึง 

ในขณะที่ในมาเลเซียมีคนนับถืออิสลามร้อยละ 60 และนับถือพุทธมหายานมากถึงร้อยละ 19 ส่วนประเทศอินโดนีเซีย

ถึงแม้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็ยังมีคนคริสต์อยู่ ร้อยละ 10 ในฟิลิปปินส์ และ ติมอร์ - เลสเต้ มีคนนับถือ

คริสต์นิกายคาทอลิกเป็นส่วนมาก ในสิงคโปร์ร้อยละ 42.5 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ร้อยละ 14.9 เป็นคนมุสลิม  

4 ดัชนีนี้ใช้วัดระดับการพัฒนาหรือความก้าวหน้าโดยรวมของประชากรในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งค�านวณจากข้อมูลในมิติพื้นฐาน 3 มิติ 
ได้แก่ ชีวิตที่ยืนยาว และการมีสุขภาพดี การเข้าถึงความรู้/การศึกษา และการมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน 
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คนนับถือคริสต์มีร้อยละ 14.5 นับถือศาสนาฮินดูร้อยละ 4 และไม่นับถือศาสนาอะไรเลยร้อยละ 25 เป็นต้น5

ความหลากหลายที่กล่าวมา ย่อมส่งผลต่อแนวคิด วิถีชีวิต วิธีการปฏิบัติ ทั้งของรัฐ และของประชาชนอาเซียน  

ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสถานะอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง เช่น มีผลต่อพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์  

การจัดสวัสดิการ และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ครอบคลุมและมีคุณภาพให้กับประชาชนโดยรัฐ การเข้าถึงบริการ

ด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ ตลอดจนการให้อ�านาจในการตัดสินใจและการให้ทางเลือกต่างๆ แก่ผู้หญิงเก่ียวกับวิธีการ 

คุมก�าเนิด 

2.3 เพศที่เหลื่อมล�้า: ขวากหนามของการสร้างเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุ

วัฒนธรรมด้านเพศภาวะและเพศวิถี เป็นตัวแปรส�าคัญที่จะบอกว่าสถานะอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงจะด ี

หรอืไม่ดอีย่างไร ถ้าพจิารณาโดยผวิเผนิจากข้อมูลเกีย่วกบัสดัส่วนการได้รบัการศกึษาในทกุระดบัระหว่างผูห้ญงิกบัผู้ชาย 

พบว่า ทุกประเทศในอาเซียนมีความก้าวหน้าในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศแล้ว เพราะผู้หญิงกับผู้ชายได้รับโอกาส

ทางการศึกษาใกล้เคียงกันมากในทุกระดับ ยกเว้นกรณีของประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ที่การเข้าเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยของผู้หญิงยังมีสัดส่วนต�่ากว่าผู้ชาย (UN Data, n.d.) แต่ข้อมูลสะท้อนว่าผู้หญิง

อาเซียนยงัเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงภาคทางการในสดัส่วนทีต่�า่ ยกเว้นประเทศต่อไปนี ้เวยีดนาม สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ 

และติมอร์ - เลสเต้ ซึ่งมีสัดส่วนของผู้หญิงในรัฐสภาสูงเกินร้อยละ 20 ในด้านการท�างานและรายได้ก็ยังพบความ 

ไม่เท่าเทยีมอยูท่ัว่ไป พบว่า ผูห้ญงิในอาเซยีนในทกุประเทศ มส่ีวนร่วมอยูใ่นตลาดแรงงานทีเ่ป็นทางการในสดัส่วนทีน้่อย

กว่าผู้ชาย (UN Data, n.d.) 

ดัชนีรวมที่ใช้วัดความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย (Gender Inequality Index)6 สะท้อนความลักลั่นระหว่าง

ประเทศเช่นเดียวกบัดัชนีรวมการพฒันามนุษย์ ประเทศท่ีมดีชันรีวมความเท่าเทียมระหว่างเพศในอนัดบัท่ีดท่ีีสดุในบรรดา

สมาชกิอาเซยีนอืน่คอื ประเทศสงิคโปร์ โดยอยู่อนัดบัที ่18 ของโลก กล่าวคอื มีค่าดัชนรีวมความไม่เท่าเทยีมระหว่างเพศ

ต�่าที่สุดในประเทศอาเซียนคือ 0.101 รองลงมาคือ มาเลเซีย อันดับที่ 42 (ค่า GII = 0.256) เวียดนามอยู่อันดับที่ 48  

(ค่า GII = 0.299) ของโลก ส�าหรับประเทศไทย และฟิลปิปินส์อยูท่ี่อนัดบั 66 (ค่า GII = 0.360) และ 77 (ค่า GII = 0.418) 

ตามล�าดับ เมียนมาร์อันดับ 80 (ค่า GII = 0.437) ประเทศกัมพูชาอันดับ 96 (ค่า GII = 0.473) ส่วนประเทศลาว และ

อินโดนีเซียตามหลังทุกประเทศในอาเซียนคือ อยู่อันดับที่ 100 (ค่า GII = 0.483) และ 106 (ค่า GII = 0.494) ของโลก

เรียงตามล�าดับ (UN Data, n.d.) ขณะที่ติมอร์ - เลสเต้ และบรูไน - ดารุสซาลาม ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้

งานวิจัยจ�านวนหนึ่งชี้ว่า การประสบภาวะความยากล�าบาก และการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคต่อการมี

อนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีของผู้หญิง มิติความเสมอภาคทางเพศในตลาดแรงงานจึงมีความส�าคัญยิ่งส�าหรับผู้หญิงในอาเซียน

ทีจ่ะเข้าถงึบรกิารอนามยัเจรญิพนัธ์ุ พบว่า ถงึแม้นว่าต้องท�างานทีต้่องการความละเอยีดถีถ้่วน และมนี�า้อดน�า้ทนมากกว่า

ปกติเพราะต้องประกอบชิ้นส่วนงานที่มีความซ�้าซาก ผู้หญิงอาเซียนที่ท�างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิต

อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเพียงสองในสามของค่าจ้างท่ีผู้ชายได้รับ สถานการณ ์

ดังกล่าวยังพบในประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าประเทศอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย  

(ASEAN Secretariat, 2007) ในภาคเกษตรกรรม ผู้หญิงยังมีปัญหาเรื่องการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงท�าให้ขาด 

5 องค์ความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค้นจาก http://www.thai-aec.com/ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
6 ดัชนีวัดความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นผลรวมที่สะท้อนความไม่เท่าเทียมทางเพศใน 3 มิติ คือ สถานะด้านอนามัยเจริญพันธุ ์
ของผู้หญิง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และโอกาสด้านการศึกษาของผู้หญิง และการเข้าร่วมตลาดแรงงานของผู้หญิง
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หลักทรัพย์ค�้าประกันที่จะช่วยให้เข้าถึงเครดิตเงินกู้ต่างๆ ส่งผลให้ไม่มีเงินเพื่อการลงทุนในธุรกิจของตนเอง (ASEAN, 

2007) อีกทั้งเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนหรือชะลอตัว ผู้หญิงอาเซียนก็ได้รับผลกระทบเร็วและรุนแรง เพราะผู้หญิง

จ�านวนมากท�างานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตและส่งสินค้าออกขายทั่วโลก 

3. สถานการณ์ด้านการอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากร (ผู้หญิง)  
 ในประเทศอาเซียน

ประเทศสมาชิกของประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (10 ประเทศอาเซียน+ติมอร์ - เลสเต้)  

ล้วนให้การรับรองข้อตกลงร่วมระดับโลกคือ ICPD และ MDGs นอกจากนั้นยังมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการอนามยัเจรญิพันธุท์ัง้โดยตรงและโดยอ้อมอกีหลายฉบบั เช่น อนสุญัญาว่าด้วยการขจดั

การเลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิทกุรปูแบบ (CEDAW = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Convention) เป็นต้น

ปัจจุบันน้ี ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนมีนโยบายมุ่งยกระดับสถานะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากร 

ในประเทศ โดยน�าตวัชีว้ดัของการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development Goals) รวมทัง้ข้อตกลงของการ

ประชุมนานาชาติด้านประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development) 

มาเป็นกรอบการด�าเนินงาน ส่งผลให้สถานะอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้หญิงดีขึ้น

ตามล�าดับ ซ่ึงการประเมินนี้พิจารณาจากดัชนี MDGs ที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยเจริญพันธุ์โดยตรง 4 ด้าน คือ  

การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (MDG - 3) การลดอัตราตายของทารกอายุต�่ากว่าห้าปี (MDG - 4) การส่งเสริม 

สุขภาพมารดา (MDG - 5) และการลดการติดเช้ือเอชไอวี วัณโรค และโรคอื่นๆ (MDG - 6) แต่ยังมีความไม่เสมอกัน 

ในความก้าวหน้าแต่ละด้านในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเปรียบเทียบระหว่างประเทศท่ีพัฒนาน้อย  

อย่างเช่น ลาว เมยีนมาร์ กมัพชูา ตมิอร์ - เลสเต้ กบัประเทศก�าลงัพฒันา เช่น ประเทศไทย ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม มาเลเซีย 

บรูไน - ดารุสซาลาม และประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ เป็นต้น 

ในส่วนทีเ่ชือ่มโยงกบัการอนามยัเจรญิพันธุ ์ซึง่ตรงกบั MDGs 3 ถึง 6 ของเป้าหมายการพฒันาในช่วงปี ค.ศ. 2000 

เป็นต้นไปพบว่า ประชากรอาเซียนยังคงเผชิญกับปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์แทบทุกเรื่อง มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ว่า 

จะเป็นเร่ือง เด็กแรกเกิดน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ การตายของทารกแรกเกิด การตายของเด็กอายุต�่ากว่าห้าปี การตาย 

ของแม่เพราะการตั้งครรภ์หรือการคลอด การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงตั้งครรภ์ เช่น การไม่ได้ไปคลอด 

ที่โรงพยาบาล หรือเข้าไม่ถึงบุคลากรด้านผดุงครรภ์ การไม่ใช้บริการที่คลินิกฝากครรภ์ สัดส่วนของแม่วัยเยาว์ และการ

ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี (UNESCAP, ADB, & UNDP, 2010) 

152



ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

ตาราง 1 ความก้าวหน้าของอาเซียนด้านอนามัยเจริญพันธุ์ตามตัวชี้วัดการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ค.ศ. 2010/2011

ประเทศ
เด็กน�้าหนัก 

ต�่ากว่า 
เกณฑ์

การตาย 
ของทารก 
แรกเกิด

การตาย 
ของเด็ก 

อายุ
ต�่ากว่า 5 ปี

ผ่านการ
ท�าคลอด 

โดย 
ผดุงครรภ์

หญิงมีครรภ์
เข้ารับบริการ 
ที่คลินิคฝาก
ครรภ์ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย

การติดเชื้อ
เอดส์/
เอชไอวี

ภาพรวมของอาเซียน Q Q Q Q Q <

กัมพูชา Q Q Q Q Q <
ติมอร์ - เลสเต้ = Q Q = = ไม่มีข้อมูล

ไทย < R Q = < <
บรูไน - ดารุสซาลาม ไม่มีข้อมูล Q Q R ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

เมียนมาร์
Q Q Q Q = <

ฟิลิปปินส์ Q Q Q Q Q R

มาเลเซีย < R < R ไม่มีข้อมูล =

ลาว Q R R Q Q =

เวียดนาม < < < R R =

สิงคโปร์ ไม่มีข้อมูล R < ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล =

อินโดนีเชีย Q Q Q R R =

< บรรลุป้าหมาย MDG ปี 2015  R คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย MDG ในปี 2015
Q คาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย MDG หลังปี 2015  = = ยังไม่ดีขึ้นหรือแย่กว่าเดิม
ที่มา: ปรับปรุงจาก Paths to 2015: MDG Priorities in Asia and the Pacific, Asia - Pacific MDG (Report 2010/2011) 

ตาราง 1 ท�าให้คาดเดาได้ว่า ประเทศสมาชิกอาเซยีนส่วนใหญ่จะยงัไม่สามารถบรรลุตวัชีว้ดัด้านอนามัยเจรญิพนัธุ์

ทุกด้านดังที่กล่าวไปได้ภายใน ค.ศ. 2015 อันเป็นปีสิ้นสุดการด�าเนินงานตามกรอบเป้าหมายของการพัฒนา 

แห่งคริสตสหสัวรรษ 2000 ถึงแม้มปีระเทศในอาเซยีน 3 ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม มาเลเซยี และไทย ท่ีก�าลงัอยู่ในทศิทาง

ที่ดี ที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายของ MDGs ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ภายในปีท่ีก�าหนดได้ คงไม่ง่ายนักท่ีประเทศไทย 

จะสามารถลดอัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ลงได้ภายในปี 2015 ตราบใดท่ีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ  

การศึกษา จารีตประเพณี และความขัดแย้งโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ยังไม่จบสิ้น ในท�านองเดียวกัน คงไม่ใช่เรื่อง

ง่ายเช่นกันท่ีประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย จะสามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศได้ภายใน  

ค.ศ. 2015 

เน้ือหาในส่วนถดัไปกล่าวถงึสถานการณ์ด้านอนามยัเจรญิพนัธุข์องประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีนในแต่ละด้าน 

ที่มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และยังต้องท�างานกันต่อไป ซ่ึงได้แก่ การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ และการเข้าถึงบริการ

อนามัยเจริญพันธุ ์ของผู ้หญิง ประกอบด้วย สุขภาพของมารดาและเด็ก การเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัว  

และคุมก�าเนิด การคลอดท่ีปลอดภัย แม่วัยเยาว์ การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย การไม่ถูกกระท�า 

ความรุนแรงเพราะเหตุแห่งเพศ ตลอดจนการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ของกลุ่มประชากรชายขอบ เช่น แรงงาน

ข้ามชาติ พนักงานบริการทางเพศ และกลุ่มเยาวชน 
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3.1 การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์

ประเทศไทย เมียนมาร์ เวียดนาม และลาว มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีของเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี สูงกว่าประเทศ

อื่นในอาเซียน คือ อยู่ระหว่าง 0.2 - 0.3 (Population Reference Bureau, 2013) ในปี ค.ศ. 2011 พบแนวโน้ม 

ที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในประชากรอายุ 15 - 49 ปี ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 2001 - 2011 ของประเทศ

สมาชิกอาเซียนสองประเทศคือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศที่มีแนวโน้มการติดเชื้อในประชากรกลุ่มอายุนี้

ลดลง ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย (UNAIDS, 2012) มี 4 ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ค่อยประสบ

ความส�าเร็จตามกรอบของ MDGs ในการด�าเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม 

สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ตาราง 1) 

เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ในกลุ่มประเทศอาเซียนยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ เยาวชนหญิงและ

เยาวชนชายที่มีความรู้เรื่องเอดส์ดี มีไม่เกินร้อยละ 50 ในเกือบทุกประเทศ (Population Reference Bureau, 2013) 

ปี ค.ศ. 2011 ประชาคมอาเซียนได้ร่วมกันประกาศเจตจ�านงที่จะลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีซ่ึงเป็นเป้าหมายที่ 6  

ของ MDGs และรบัเอานโยบาย three zeroes มาเป็นแนวทางในการท�างาน เพือ่ขจดัการติดเชือ้รายใหม่ ขจดัการเลอืก

ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และสุดท้ายคือ การขจัดการตายอันเนื่องมาจากเอดส์

3.2 การเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้หญิง

3.2.1	ปัญหำด้ำนอนำมัยแม่และเดก็ พบว่า ประเทศในกลุม่อาเซยีนมค่ีาเฉลีย่ของผูห้ญิงตัง้ครรภ์ท่ีผ่านการคลอด

กับผดุงครรภ์หรือแพทย์อยู่ที่ ร้อยละ 75.5 และมีสัดส่วนการตายโดยเฉลี่ยของมารดาอันเนื่องมาจากการคลอดเท่ากับ 

154.7 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ราย ส่วนอัตราการตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี เฉลี่ยเท่ากับ 32.6 ต่อการเกิดมีชีพ 

1,000 ราย (UNFPA, 2012) ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประเทศที่เคยมีอัตราการตายของแม่สูง ได้แก่  

ประเทศลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย สามารถลดอัตราการตายของมารดาลงได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง 

(รปูที ่2) แต่ข้อมลูปี 2010 สะท้อนว่าประเทศเหล่านีย้งัมอีตัราการตายของมารดาสงูเมือ่เปรยีบเทียบกับประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

เช่น สิงคโปร์ รัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ยอมรับว่าไม่สามารถลดอัตราการตายของมารดาให้เหลือแค่ 52 ในปี 2015 ได้ 

รัฐบาลอินโดนีเซียยอมรับเช่นเดียวกันว่าไม่สามารถลดอัตราการตายของมารดาให้ลดลงตามเป้าหมาย MDGs คือ 102 

เมื่อสิ้นสุด MDGs ในปี 2015 (Amnesty International, 2011) 
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รูปที่ 2 สัดส่วนการตายของแม่ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 ราย ค.ศ. 2005 และ ค.ศ. 2010
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ที่มา: ปี 2010 มาจากข้อมูลที่เสนอในรายงาน UNFPA State of World Population 2012: By Choice, Not By Chance, Family 
Planning, Human Rights and Development และปี 2005 น�ามาจากรายงาน Reclaiming & Defining Rights: ICPD+15: 
Status of Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia ของ Asia - Pacific Resource and Research Center for 
Women (2008) ซึ่งไม่มีข้อมูลของบางประเทศ

3.2.2	กำรเข้ำถึงบรกิำรวำงแผนครอบครวั	และวธิคุีมก�ำเนดิ ในปี 2010 สมาชกิประชาคมอาเซยีนร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ ว่าจะจัดบรกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธุ ์และบรกิารวางแผนครอบครวัอย่างครอบคลมุ มคีณุภาพ และปลอดภยั

แก่ประชากรในประเทศของตน แต่ปัจจุบันผู้หญิงทั้งในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ยังประสบกับปัญหาเรื่อง 

เข้าไม่ถงึเทคโนโลยคีมุก�าเนดิสมยัใหม่เพราะเหตผุลด้านศาสนา วฒันธรรม และความเชือ่ ประเทศฟิลปิปินส์ไม่สนบัสนนุ

ให้ผู้หญิงใช้เทคโนโลยีการคุมก�าเนิดสมัยใหม่ แต่สนับสนุนวิธีคุมก�าเนิดแบบธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพต�่ากว่า เพราะ

อิทธิพลของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ต่อต้านการคุมก�าเนิดเพราะถือว่าเป็น “บาป” และเข้าใจว่าการคุมก�าเนิด

เป็นการกระท�าที่ต่อต้านเจตจ�านงของพระผู้เป็นเจ้า

ตาราง 2 สถานการณ์การคุมก�าเนิดของประชากรในประเทศอาเซียน

ประเทศ
% การใช้วิธีคุมก�าเนิด

ทุกวิธีของผู้หญิง 
วัยเจริญพันธุ์ ค.ศ. 2011

% การใช้วิธีคุมก�าเนิดสมัย
ใหม่ของผู้หญิง 

วัยเจริญพันธุ์ ค.ศ. 2011

% การเข้าไม่ถึง 
บริการคุมก�าเนิด

ค.ศ. 2011

กัมพูชา 51 35 25

ติมอร์ - เลสเต้ 22 21 32

ไทย 80 78 3

บรูไน - ดารุสซาลาม ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

เมียนมาร์ 41 38 19

ฟิลิปปินส์ 51 34 22

มาเลเซีย 49 32 ไม่มีข้อมูล
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ประเทศ
% การใช้วิธีคุมก�าเนิด

ทุกวิธีของผู้หญิง 
วัยเจริญพันธุ์ ค.ศ. 2011

% การใช้วิธีคุมก�าเนิดสมัย
ใหม่ของผู้หญิง 

วัยเจริญพันธุ์ ค.ศ. 2011

% การเข้าไม่ถึง 
บริการคุมก�าเนิด

ค.ศ. 2011

ลาว 38 35 27

เวียดนาม 78 60 4

สิงคโปร์ 62 55 ไม่มีข้อมูล

อินโดนีเซีย 61 57 13

ที่มา: รายงาน UNFPA State of World Population 2012: By Choice, Not By ChanceFamily Planning, Human Rights and 
Development

ในบรรดากลุม่สมาชกิอาเซยีนพบว่า ประเทศทีม่อัีตราการใช้วธิคีมุก�าเนดิสมัยใหม่ต�า่ท่ีสดุคอื ประเทศตมิอร์ - เลสเต้ 
ต�่าสุดอันดับรองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และ กัมพูชา ตามล�าดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการใช้วิธี 
คมุก�าเนิดสมยัใหม่ในสดัส่วนทีส่งูทีส่ดุ ประมาณเกอืบ 1 ใน 4 ของประชากรโดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานข้ามชาต ิเยาวชน 
คนพลัดถิ่น และผู้พิการในอาเซียน ยังเข้าไม่ถึงอุปกรณ์คุมก�าเนิด และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว 
(Amnesty International, 2011) เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาระการคุมก�าเนิดในกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ยังคงตกอยู่ที่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ (Thanenthiran & Racherla, 2008) 

ประเทศอินโดนีเซียยังมีกฎหมาย และการปฏิบัติหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงวิธีการคุมก�าเนิดของ 
ผูห้ญิง เช่น ผูห้ญิงไม่สามารถตดัสนิใจใช้วธิกีารคมุก�าเนดิได้เอง โดยมกีฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัความยนิยอมจากสามี
ก่อน (Amnesty International, 2011) ซึ่งนอกจากท�าให้ผู้หญิงแต่งงานเข้าถึงบริการคุมก�าเนิดยาก ยังปิดกั้นโอกาส 
ของผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานแต่มีเพศสัมพันธ์ไม่ให้เข้าถึงวิธีการป้องกันการต้ังครรภ์ด้วย ทั้งประเทศฟิลิปปินส์  
และอินโดนีเซีย ไม่ให้ทางเลือกในการคุมก�าเนิดด้วยวิธียุติการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์ยังเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
ในสองประเทศนี ้ยกเว้นกรณีเดียวคือการต้ังครรภ์เป็นอนัตรายต่อแม่ อย่างไรกด็ ีเริม่มีจ�านวนผูน้�าศาสนาในหลายประเทศ
ทีม่ท่ีาทเีชงิบวกต่อเรือ่งการคมุก�าเนดิ (Victoria & Greer, 2012) ส่วนข้อมลูของประเทศกมัพชูา และลาว ยนืยนัว่าหนึง่
ในสี่ของผู้หญิงเขมร และร้อยละ 27 ของผู้หญิงลาวที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ เข้าไม่ถึงหรือไม่ได้ใช้วิธีคุมก�าเนิด (ตาราง 2)  
ในประเทศไทยคาดประมาณว่าร้อยละของการเข้าไม่ถงึบรกิารคมุก�าเนดิในกลุม่ผูห้ญงิทีย่งัไม่แต่งงานโดยเฉพาะเยาวชน
น่าจะมีสูงเช่นกัน (NESDB & the United Nations Population, 2011) 

3.2.3	กำรเข้ำถึงกำรคลอดท่ีปลอดภยั การประชุม ICPD ตัง้เป้าหมายการจะท�าให้การคลอดทุกราย ได้รบัการดูแล 
โดยผดุงครรภ์ แพทย์ พยาบาล หรือจากคนท�าคลอดที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ซึ่งมีเพียงสามประเทศคือ สิงคโปร์ บรูไน - 
ดารุสซาลาม และมาเลเซีย ที่สามารถท�าให้เป็นจริงได้ ประเทศที่ยังมีการท�าคลอดโดยคนที่ไม่ผ่านการอบรมสูงมาก เช่น 
ลาว และ ตมิอร์ - เลสเต้ ต้ังแต่ปี 2005 เป็นต้นมา ประเทศลาวมสีถานการณ์ท่ีดข้ึีนแต่ยงัห่างไกลจากเป้าหมาย ICPD มาก 

เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้ประเทศต่างๆ ในอาเซียนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีท�าให้ผู้หญิงเข้าถึงบริการท�าคลอด 
ที่ปลอดภัยคือ ยังขาดระบบบริการด้านสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพ และครอบคลุมท้ังประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ยังไปไม่ถึงพื้นที่ห่างไกลในชนบท หรือในพ้ืนที่สูงที่เป็นท้องถิ่นของ 
ชนชาติพันธุ์ส่วนน้อย ซึ่งหลายประเทศ เช่น ประเทศลาว เมียนมาร์ ฟิลปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา รวมทั้งเวียดนาม 
ต่างประสบกับปัญหาเดียวกันน้ี ซึ่งย่อมส่งผลต่ออัตราการตายท่ีสูงของมารดาและเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี นอกจากนี้  
การคมนาคมที่ห่างไกล และความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการคลอดบุตรในกลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินงาน 

ให้ส�าเร็จ

ตาราง 2 (ต่อ) สถานการณ์การคุมก�าเนิดของประชากรในประเทศอาเซียน
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รูปที่ 3 (%) การคลอดที่ท�าคลอดโดยผู้ที่มีทักษะทางการผดุงครรภ์
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ที่มา: ค.ศ. 2010 น�ามาจากรายงาน UNFPA State of World Population 2012: By Choice, Not By Chance, Family Planning, 
Human Rights and Development และ ค.ศ. 2005 น�ามาจากรายงาน Reclaiming & Defining Rights:ICPD+15: Status of 
Sexual and Reproductive Health and Rights in Asia ของ Asia - Pacific Resource and Research Center for Women 
(2008) แต่ไม่มีข้อมูลของบางประเทศ

รูปที่ 4 อัตราตายของเด็กอายุต�่ากว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย ค.ศ. 2010 - 2015
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ประเทศไทย ยังพบความลักลั่นในการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ในระหว่างภาคอยู่ เช่น ผู้หญิงชาติพันธุ ์

ทางภาคเหนือยังนิยมคลอดที่บ้านด้วยเหตุผลทั้งสองประการที่กล่าวมา ส่วนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก�าลังประสบ

ปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง ส่งผลให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ท่ีอยู่ห่างไกลในชนบทเข้าไม่ถึงบริการการแพทย์สมัยใหม่ 

เช่น การฝากครรภ์ และการคลอด เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัยในขณะที่เดินทางมาใช้บริการ 

ท่ีโรงพยาบาลชุมชน หรอืโรงพยาบาลจงัหวดั จงึเป็นทีม่าของโครงการในระดบัชมุชน ทีม่กีารจดัรถบรกิารเพือ่รบัส่งหญงิ

ต้ังครรภ์ในหมู่บ้านให้มาคลอดที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยได้อย่างปลอดภัย โครงการดังกล่าวเป็นการด�าเนินงาน 

ภายใต้ “โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส” ของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนแห่งสหภาพยุโรป โครงการนี้ได้แก้ไขปัญหาเข้าไม่ถงึบรกิารอนามยัเจรญิพนัธุ์

ของผูห้ญงิมสุลิมในพืน้ทีค่วามขดัแย้งได้ในระดับหน่ึง แต่รฐับาลต้องน�าไปขยายผลเพือ่ให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีความขัดแย้ง

3.2.4	กำรตั้งครรภ์ของหญิงวัยเยำว์ ตามค�าจ�ากัดความขององค์การอนามัยโลก การตั้งครรภ์ในผู้หญิงวัยเยาว์ 

หมายถงึ การตัง้ครรภ์ของผูห้ญงิทีอ่ายตุ�า่กว่า 20 ปี อตัราการคลอดของแม่วยัเยาว์ในกลุม่ประเทศอาเซยีนเริม่ลดลงต้ังแต่

ต้นทศวรรษ 1990 และก�าลงัลดลงอย่างต่อเนือ่ง พบการลดลงชดัเจนในประเทศมาเลเซยี และกมัพชูา ประเทศในอาเซยีน

มีสัดส่วนการคลอดของแม่วัยเยาว์ในระดับภูมิภาคเท่ากับ 35 ต่อผู้หญิงวัย 15 - 19 ปี 1,000 ราย ในขณะที่ของโลก 

อยู่ที่ 52 (Population Reference Bureau, 2013) ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น 

ของโลก เช่น ภูมิภาค อัฟริกา และเอเชียใต้ โดยเฉพาะอัฟริกามีอัตราแม่วัยเยาว์สูงท่ีสุดในโลกคือ มากกว่า 100 ต่อ 

ผู้หญิงวัย 15 - 19 ปี 1,000 ราย เนื่องจากเขตนี้ของโลกยังมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามประเพณีที่ยอมรับการแต่งงาน 

กับเด็ก และการให้เยาวชนอายุต�่ากว่า 20 ปี แต่งงานกันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่น 

อตัราการคลอดในแม่วยัเยาว์ของอาเซยีนพบสงูทีส่ดุคอื 51 ในประเทศตมิอร์ - เลสเต้ และต�า่สดุคอื 7 ในสงิคโปร์

หากพจิารณาจากบริบททางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกจิ ตลอดจนประเพณ ีและวถีิชีวิตของคนในภมิูภาคนีป้ระกอบแล้ว 

ถือว่าสัดส่วนของแม่วัยเยาว์ในอาเซียนมีสัดส่วนที่ต�่าทีเดียว อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก UNICEF และ UNFPA  

ได้ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเร่งลดอัตราการเกิดในกลุ่มแม่วัยเยาว์ลงไปอีก ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์

ของเยาวชนหญิง ด้วยการผลักดันดังกล่าว ท�าให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เช่น ประเทศไทย 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และลาว หยิบยกประเด็นการตั้งครรภ์ของแม่วัยเยาว์มาเป็นนโยบายเร่งด่วนระดับชาติ 

กระนั้นก็ตาม พบว่า ภาพการด�าเนินงานที่ออกมายังเป็นความเข้าใจท่ีสับสน กล่าวคือ ประเทศท่ีกระตือรือร้น 

ที่จะจัดการกับปัญหานี้มักมุ่งไปที่การปกป้องขนบและจารีตที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องเพศของเยาวชน มากกว่าต้องการ

ปกป้องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนหญิง เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับการป้องกันไม่ให้เยาวชน 

มีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน ในขณะที่การส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึง และใช้วิธีการคุมก�าเนิด รวมทั้งการช่วยให้เยาวชน

ทีต่ัง้ครรภ์แล้วได้เข้าถงึบรกิารอนามยัแม่และเดก็ หรอืมทีางเลอืกต่างๆ ให้ เพือ่จะได้ไม่ประสบอนัตรายจากการตัง้ครรภ์ 

ยังมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย หลายประเทศยังมองว่าการสอนเรื่องเพศศึกษา และการให้บริการวิธีการคุมก�าเนิดจะชักน�า

ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น

การแพทย์สมัยใหม่ยืนยันว่า การตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นสาเหตุหนึ่งท�าให้ผู้หญิงเจ็บป่วย และเสียชีวิต 

ถึงร้อยละ 23 (Thanenthiran & Racherla, 2008) มีการศึกษาท่ีคาดประมาณว่าแต่ละปีมีวัยรุ่นหญิงในประเทศ 

ทีก่�าลงัพัฒนาประมาณ 70,000 คน เสยีชวีติเพราะต้ังครรภ์ในช่วงอายทุีร่่างกายยงัไม่เติบโตสมบูรณ์เตม็ที ่(Kirchengast, 

2009) ประมาณร้อยละ 10 ของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังครรภ์แรกในช่วงอายุเฉลี่ยประมาณ 16 ปี  

(Thanenthiran & Racherla, 2008) 
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ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

รูปที่ 5 การคลอดของแม่วัยเยาว์ต่อผู้หญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 ราย 
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มีค�าอธิบายอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่เราไม่ควรละเลยกัน กล่าวคือ อัตราการตายของวัยรุ่นหญิง

ที่ตั้งครรภ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุเพียงปัจจัยเดียว หมายความว่า การตั้งครรภ์ขณะอายุน้อยไม่ได้เป็นสาเหตุส�าคัญ

ประการเดียวของการเสียชีวิตของผู้หญิง แต่มีสาเหตุจากการด�ารงอยู่ของความเหลื่อมล�้าในสังคมท่ีผู้เกี่ยวข้อง

มักเพิกเฉยหรือมองข้าม ความเหลื่อมล�้าในกรณีนี้มาจากระบอบเศรษฐกิจ และระบอบจารีตประเพณีเรื่องเพศสอง

มาตรฐาน ซึง่ผู้หญิงท่ีมีการศกึษาน้อย ไม่มีอาชพี ฐานะครอบครวัยากจน มกัได้รบัผลกระทบรนุแรงกว่าผู้หญิงชนชัน้

กลาง เง่ือนไขท่ีกล่าวมาส่งผลให้ผู้หญิงต้องแต่งงานเร็ว ต้ังครรภ์ต้ังแต่อายุยังน้อย และเม่ือต้ังครรภ์แล้วก็ยังเข้า

ไม่ถึงการวางแผนครอบครัว และระบบบริการอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด 

และหลงัคลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าหากการต้ังครรภ์ครัง้นัน้ถกูชุมชนตีตราไปแล้วว่าเป็น “การต้ังครรภ์ก่อนวยัอันควร” 

หรือ“การตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน” มีผลการวิจัยยืนยันว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของการตั้งครรภ์และการคลอดของผู้หญิง

อายุต�่ากว่า 20 ปี อยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา และประเทศด้อยพัฒนา ยังพบอีกว่าประเทศที่ยากจนมีอัตราการตาย

ของแม่วัยเยาว์สูงกว่าประเทศที่ร�่ารวย (Kirchengast, 2009; Population Reference Bureau, 2013) 

กล่าวได้ว่าวฒันธรรมเพศ และเพศภาวะในสงัคมอาเซยีน ท�าให้ประเดน็เรือ่งแม่วยัเยาว์มคีวามซบัซ้อน ละเอยีดอ่อน 

อีกทั้งมีความยุ่งยากในการเข้าไปจัดการ ปรากฏการณ์แม่วัยเยาว์ในประเทศอาเซียนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เยาวชนหญิง

ชายในประเทศอาเซียนท่ีก�าลังพัฒนาหลายประเทศ ออกจากระบบการศึกษาเร็วกว่าเยาวชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

พวกเขาต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วเพราะต้องรับผิดชอบครอบครัวด้านเศรษฐกิจ การแต่งงานเกิดข้ึนตั้งแต่อายุยังน้อย 

พบว่า ร้อยละ 18 และร้อยละ 3 ของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว (อายุระหว่าง 20 - 24 ปี) ในประเทศอาเซียนแต่งงานครั้งแรก

เมื่ออายุ 18 ปี และ 15 ปี ตามล�าดับ ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีผู้หญิงแต่งงานอายุน้อยในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่า

ประเทศอื่นในอาเซียนคือ ร้อยละ 4 แต่งงานเมื่อ อายุ 15 ปี ร้อยละ 22 แต่งงานเมื่ออายุ 18 ปี อินโดนีเซียจึงมีอัตรา

แม่วัยเยาว์สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน (Population Reference Bureau, 2013) 
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

กรณีประเทศติมอร์ - เลสเต้ เป็นประเทศที่ยังอยู ่ในระหว่างก่อร่างสร้างประเทศหลังสิ้นสุดความขัดแย้ง  

คนในติมอร์ - เลสเต้ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก การคุมก�าเนิดกลายเป็นเรื่องที่รับไม่ได้กันในสังคม 

เยาวชนหญิงชายจึงทั้งขาดความรู้เรื่องเพศศึกษา ทั้งเข้าไม่ถึงวิธีการคุมก�าเนิด หากมีจัดบริการให้ก็จะให้แต่เฉพาะคน 

ทีแ่ต่งงานแล้วเท่าน้ัน เยาวชนหญิงชายกว่าร้อยละ 30 ในประเทศนีไ้ม่เคยเข้าโรงเรียน ซ่ึงส่งผลต่อการมคีูห่รือแต่งงานเรว็ 

ร้อยละ 3 แต่งงานช่วงอายุ 15 ปี และร้อยละ 19 แต่งงานเมื่ออายุ 18 ปี (Population Reference Bureau, 2013) 

เด็กหญิงที่ท้องในวัยเรียนที่นี่ มีปัญหาที่ติดตามมาจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซ่ึงไม่แตกต่างจากประสบการณ์ของ

ประเทศไทยหรือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นคือ ถูกไล่ออกจากโรงเรียนหรือไม่ก็ลาออกไปเอง เพราะโรงเรียน ครอบครัว 

และตนเอง เกิดความอับอายไม่กล้าสู้หน้าสังคม (Plan International, 2013) 

ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ติดกลุ่มประเทศที่มีอัตราแม่วัยเยาว์สูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนคือ อยู่อันดับ 2 

ดีกว่าสถานการณ์ของตมิอร์ - เลสเต้ แต่แย่กว่าไทย และอนิโดนเีซยี โดยในปี 2013 ประเทศฟิลปิปินส์มอีตัราของแม่อายุ

ระหว่าง 15 - 19 ปี จ�านวน 46 คน ต่อจ�านวนผู้หญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 ราย ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากในปี 2011 ที่มีอยู่ 

53 คน (Population Reference Bureau, 2013) ฟิลิปปินส์มีร้อยละของผู้หญิงท่ีแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยสูงเช่นกัน  

แต่ยังต�่ากว่าไทย และอินโดนีเซีย เหตุผลที่ท�าให้อัตราแม่วัยเยาว์ของฟิลิปปินส์สูงมาจากเงื่อนไขของศาสนาคริสต์นิกาย

คาทอลิก ซึ่งไม่เห็นด้วยกับเรื่องการคุมก�าเนิดค่อนข้างชัดเจน สถานการณ์จึงคล้ายคลึงกับประเทศติมอร์ - เลสเต้

ในปี ค.ศ. 2011 ประเทศลาวมีอัตราการคลอดของแม่วัยเยาว์สูงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนคือ 110 ต่อจ�านวน 

ผู้หญิงอายุ 15 - 19 ปี 1,000 ราย ทั้งนี้เพราะผู้หญิงและผู้ชายลาวส่วนใหญ่แต่งงานตั้งแต่อายุประมาณ 15 - 19 ปี (เฉลี่ย 

19.4 ปี) ร้อยละ 6.8 มีคู่หรือแต่งงานตอนอายุ 15 ปี และร้อยละ 16 ของผู้หญิงลาวมีลูกคนแรกเมื่ออายุ 18 - 19 ปี 

(UNFPA and UNESCO, 2001) หนุ่มสาวคนลาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทมักแต่งงานอายุประมาณ 17 - 18 

ปี ในขณะที่หนุ่มสาวในชนบทแต่งงานเร็วกว่านั้นคือ ประมาณช่วงอายุ 15 - 17 ปี นอกจากนั้น การแต่งงานอายุน้อย 

ในประเทศลาวยังเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ประเทศลาวมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายถึง 49 ชาติพันธุ์  

บางกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ม้ง หรืออะข่า มีขนบธรรมเนียมประเพณีให้ลูกออกเรือนตั้งแต่อายุประมาณ 14 ปี หรือต�่ากว่า

นั้น เป็นต้น (Sychareun & Phengsavanh, 2011) แต่เมื่อประเทศลาวเปิดประเทศ และมุ่งเข้าสู่การพัฒนาในกระแส

โลก เราจึงได้เห็นอัตราแม่วัยเยาว์ในประเทศลาวปรับลดลงจากเดิมอย่างมากคือ เหลือ 30.1 อยู่อันดับ 6 ของประเทศ

อาเซียน (รูปที่ 5) 

ค.ศ. 2013 ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่แต่งงานครั้งแรกในช่วงอายุ 15 ปี ร้อยละ 3 และอายุ 18 ปี  

ร้อยละ 20 ซึ่งใกล้เคียงกับของประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราของแม่วัยเยาว์สูงอยู่ในอันดับ 4  

ของอาเซียน คือ มีสัดส่วนแม่วัยเยาว์ 36 ราย ต่อผู้หญิงอายุ 15 - 19 ปี จ�านวน 1,000 ราย (Population Reference 

Bureau, 2013) ลดลงจากในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งมี 47 ราย (รูปที่ 5) อย่างไรก็ตามอัตราส่วนของแม่วัยเยาว์ในประเทศไทย

แตกต่างกันไปตามรายภาค (Liabsuetrakul, 2012) ข้อมูลการจดทะเบียนการเกิดของกระทรวงมหาดไทยช้ีว่า  

ใน ค.ศ. 1960 ประเทศไทยมีแม่วัยเยาว์อายุต�่ากว่า 15 ปี อยู่เพียง 250 คน แต่ใน ค.ศ. 2009 เพิ่มขึ้นเป็น 2,938 คน 

ส่วนแม่วัยเยาว์อายุ 15 - 19 ปี มีเพิ่มขึ้นจาก 50,200 คน ในปี ค.ศ. 1960 เป็น 120,000 คน ในปี 2009 ซึ่งคิดเป็น 

ร้อยละ 15.7 ของการคลอดมีชีพทั้งหมด (NESDB & the United Nations Population, 2011) 

ผลการศกึษาจ�านวน และอตัราส่วนของแม่วยัเยาว์โดยเกบ็ข้อมลูจากโรงพยาบาลของรฐั 3 แห่ง ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 

ค.ศ. 2010 ถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 2011 พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ ผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 15 - 19 ปี และอายุต�่ากว่า  

15 ปี มาคลอดที่โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง โดยเฉลี่ย 188.8 คนต่อวัน จ�านวนการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้งสิ้น 80,523 ราย  
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คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของการตั้งครรภ์ของผู้หญิงทุกกลุ่มอายุที่มารับบริการ อัตราส่วนของการตั้งครรภ์ในเยาวชนหญิง

อายุ 15 - 19 ปี เท่ากับ 33.4 ราย ต่อจ�านวนผู้หญิงวัยเดียวกัน 1,000 ราย ส่วนอัตราการเกิดเท่ากับ 28.7 ราย ร้อยละ 

37.2 ของแม่วัยเยาว์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลที่เก็บข้อมูล มีปัญหาคลอดก่อนก�าหนด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการคลอด

ก่อนก�าหนดที่พบในการคลอดของกลุ่มผู้หญิงปลายวัยเจริญพันธุ์ แม่วัยเยาว์ส่วนใหญ่คลอดแบบธรรมชาติ คือ เจ็บท้อง

คลอด และมีอาการแทรกซ้อนจากผลของการคลอดน้อยกว่ากลุ่มแม่ที่อายุมาก (Areemit R et al., 2012) 

3.2.5	 กำรเข้ำไม่ถงึบรกิำรยตุกิำรตัง้ครรภ์ทีป่ลอดภัย ม ี8 ประเทศ รวมทัง้ตมิอร์ - เลสเต้ ทีย่งัไม่ยอมรบัว่าการ

ยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกหรือเป็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ในขณะท่ีมีเพียง 3 ประเทศ ท่ีอนุญาตให้การยุติการ 

ตั้งครรภ์เป็นไปตามความต้องการหรือการร้องขอของผู้หญิง ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา (ตาราง 2) มาตรการ

ด้านกฎหมายที่เข้มงวด และการประณามของสังคม ส่งผลให้ผู้หญิงอาเซียนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงบริการยุติการตั้งครรภ ์

ที่ปลอดภัย พบอัตราตายของมารดาในประเทศสมาชิกอาเซียน ที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงวิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

สูงถึงร้อยละ 14 - 16 (Victoria & Greer, 2012) ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในทวีปเอเชีย 

ในปี 2008 พบว่า ร้อยละ 22 ของผู้หญิงท่ียุติการตั้งครรภ์ในประเทศสมาชิกอาเซียน ใช้วิธีท่ีไม่ปลอดภัย  

(Guttmacher Institute, 2012) ผู ้หญิงในประเทศลาว ไทย และฟิลิปปินส์ ก�าลังประสบปัญหานี้รุนแรงขึ้น  

เพราะมวีฒันธรรมทางเพศสองมาตรฐาน เยาวชนเข้าไม่ถงึข้อมลูเกีย่วกบัการคมุก�าเนดิ และอปุกรณ์ป้องกนัการตัง้ครรภ์ 

น�ามาสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม อีกทั้งการมีกฎหมายท่ีเอาผิดกับการท�าแท้ง ส่งผลให้ผู้หญิงจ�าเป็นต้องเลือกวิธีการ

ยตุกิารตัง้ครรภ์ทีเ่ป็นอนัตรายต่อตนเอง แต่มข้ีอมลูยนืยนัว่าประเทศทีท่�าให้การยตุกิารตัง้ครรภ์ไม่ใช่เรือ่งผดิกฎหมาย

ในทุกกรณี มักมีอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจากการยุติการตั้งครรภ์ลดลง (Victoria & Greer, 2012) ก่อน 

 ค.ศ. 1969 กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ยังไม่อนุญาตให้มีการยุติการตั้งครรภ์หรือท�าแท้ง แต่เมื่อ ค.ศ. 1974 สิงคโปร์

ผ่านกฎหมายท่ีอนุญาตให้ผู ้หญิงเลือกยุติการตั้งครรภ์ได้ในทุกกรณี เหตุผลที่สิงคโปร์เปลี่ยนกฎหมายเพราะเห็น 

ความปลอดภัย และสุขภาพของผู้หญิงส�าคัญกว่าเรื่องอื่น 

อย่างไรก็ดี ในบางประเทศ เช่น กรณีประเทศเวียดนาม และกัมพูชา ที่มีกฎหมายอนุญาตให้ผู้หญิงตัดสินใจเรื่อง

การยุติการตัง้ครรภ์ได้ด้วยตัวเองในทกุกรณี กไ็ม่ได้หมายความว่าผูห้ญงิจะสามารถเข้าถึงบรกิารยตุกิารตัง้ครรภ์ท่ีปลอดภยั

ได้ทนัที เพราะประเทศทัง้สองมุง่ให้ผูห้ญงิยติุการตัง้ครรภ์เองเพยีงเพือ่ประโยชน์ในการควบคมุจ�านวนประชากรเป็นหลกั 

ความใส่ใจต่อการจัดบริการที่ปลอดภัยให้ผู ้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ยังไม่มี อีกทั้งยังขาดแคลนอุปกรณ์  

และผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ชนบทห่างไกล นอกจากนี้ ผู้หญิงที่ตัดสินใจไปใช้บริการยุติการตั้งครรภ์จากระบบบริการของรัฐ 

ยังเผชิญกับอคติของผู้ให้บริการอีกด้วย ท�าให้ไม่อยากไปใช้บริการที่รัฐจัดหาให้

ความเชื่อในหมู่คนไทยที่เช่ือว่าการท�าแท้งเป็น “บาป” ไม่ได้มีมาแต่โบราณ มีหลักฐานยืนยันว่า ก่อนที่รัฐไทย 

น�ากฎหมายอาญาห้ามการท�าแท้งมาบังคับใช้ ผู้หญิงไทยสมัยก่อนได้แสวงหาวิธีการยุติการตั้งครรภ์หลากหลายวิธี 

นอกจากนั้น กฎหมายไทยที่ใช้อยู่ในสมัยโบราณ คือ กฎหมายลักษณะผัวเมีย ซึ่งถูกยกเลิกไปในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ไม่ได้บญัญติัเรือ่งการท�าแท้งไว้ว่ามคีวามผดิ แต่การสร้างกฎหมายไทยให้เป็นแบบประเทศตะวนัตก ในกรณนีีค้อืกฎหมาย

ลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ท�าให้การท�าแท้ง หรือการ ‘รีดลูก’ ผิดกฎหมายตั้งแต่นั้นมา (กฤตยา, 2544) 
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ตาราง 2 เหตุผลที่กฎหมายในแต่ละประเทศอนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได7้

ประเทศ

เหตุผลที่อนุญาตให้ยุติการตั้งครรภ์ได้

รักษาชีวิต
แม่

แม่ 
มีปัญหา

สุขภาพกาย

แม่ 
มีปัญหา

สุขภาพจิต
ถูกข่มขืน

ทารก 
มีความ
พิการ

มีปัญหา
เศรษฐกิจ 
หรือสังคม

ความ
ต้องการ 

ของผู้หญิง

กัมพูชา P P P P P P P
ติมอร์ - เลสเต้ P
ไทย P P P P
บรูไน - ดารุสซาลาม P
เมียนมาร์ P
ฟิลิปปินส์ P
มาเลเซีย P P P
ลาว P P
เวียดนาม P P P P P P P
สิงคโปร์ P P P P P P P
อินโดนีเซีย P

กฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันอนุญาตให้ผู้หญิงท�าแท้งได้ในสองกรณีต่อไปนี้เท่านั้น (1) ตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน 

หรือถ้าหญิงตั้งครรภ์อายุต�่ากว่า 15 ปี (2) การตั้งครรภ์เป็นอันตรายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตของแม่ ผู้หญิงคนใด

ท�าแท้งหรอืใครก็ตามช่วยให้เกดิการท�าแท้งทีไ่ม่เข้าข่ายเหตผุลท่ีกล่าวมาถูกลงโทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรบัไม่เกิน 10,000 บาท 

ถ้าถกูต�ารวจจบัได้ การผลกัดันให้กฎหมายไทยยอมรบัสทิธใินการตดัสนิใจเลอืกของผูห้ญงิท่ีจะยติุการตัง้ครรภ์ได้ทกุกรณี

เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ประสบความส�าเร็จ เพราะต้องเผชิญกับกระแสต่อต้านของกลุ่มอนุรักษ์นิยม ที่พยายาม 

ผลักดันให้เรื่องน้ีกลายเป็นประเด็นศีลธรรม แต่กลับเพิกเฉยกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้หญิง ประเทศไทย 

จึงยังมีผู้หญิงจ�านวนมากที่เจ็บป่วยเพราะต้องแอบไปใช้บริการยุติการตั้งครรภ์ซ่ึงมักไม่ปลอดภัย แต่ละปีมีผู้หญิง 

ทีบ่าดเจบ็จากการยติุการต้ังครรภ์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายหมืน่ราย เช่น ในปี 2009 มจี�านวนถึง 60,000 ราย 

เพิ่มขึ้นจากปี 1994 ร้อยละ 16 (NESDB & the United Nations Population, 2011) 

7 อ้างจาก Thanenthiran, Sivananthi and SaiJyothirmai Racherla. (2008). Reclaiming & Defining Rights:ICPD+15:Status of 
Sexualand Reproductive Health and Rights in Asia. Asia-Pacific Resource and Research Center for Women และจาก 
Guttmacher Institute, January 2012
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3.4 การท�าความรุนแรงต่อผู้หญิงเพราะเหตุแห่งเพศ

ผู้หญิงในกลุ่มประเทศอาเซียนยังคงเผชิญกับความรุนแรงรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัว 

ความรุนแรงจากชุมชน และความรุนแรงจากสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงข้ามชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการ

ค้าหญิงและเด็กหญิงอีกด้วย ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เกิดในภูมิภาคนี้เชื่อมโยงอยู่กับความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และการ

ปฏิบัติตามจารีตประเพณีภายใต้สังคมชายเป็นใหญ่ การใช้มาตรฐานในเรื่องเพศท่ีแตกต่างกันกับผู้หญิงและผู้ชาย  

เป็นความรนุแรงเชงิโครงสร้างสงัคมวฒันธรรมทีน่�ามาสูค่วามรนุแรงในรปูแบบต่างๆ ต่อไปนี ้การทบุตภีรรยา การข่มขืน 

การคุกคามทางเพศ การลวนลามทางเพศ การบังคับเด็กแต่งงาน ประเพณีการฉุดผู้หญิง ประเพณทีี่ฝ่ายหญิงจะตอ้งจา่ย

ค่าสินสอดให้ผู้ชาย ค่านิยมการมีลูกผู้ชายอันน�าไปสู่การท�าแท้งทารกเพศหญิง และการไม่ให้ผู้หญิงตัดสินใจเองที่จะยุติ

การตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม เป็นต้น

ในเวียดนาม และในอินโดนีเซีย พบว่า สามีท�าร้ายภรรยามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95 และร้อยละ 96 ตามล�าดับ  

ผูห้ญิงไทยร้อยละ 44 ยอมรบัว่าถกูสามีหรอืคูท่�าร้ายร่างกายหรอืท�าร้ายทางเพศ ผูห้ญงิมาเลเซยีจ�านวนมากมชีวีติอยูก่บั

การถูกสามหีรอืคนรกัท�าร้ายตัง้แต่ปีแรกของการแต่งงานหรอืของความสมัพนัธ์ ร้อยละ 57 ถกูสามปัีจจบุนั สามเีก่า หรือ

คนรักท�าร้ายร่างกายและจิตใจ เกอืบครึง่หนึง่ของสถิติเกีย่วกบัความรนุแรงท้ังหมดในระดบัประเทศของฟิลปิปินส์ระหว่าง 

ค.ศ. 1997 - 2008 เป็นความรุนแรงในครอบครวั ส่วนในเวยีดนาม พบว่า คดฆ่ีาล้างครอบครวัในเวยีดนาม มาจากสาเหตุ

ความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 14 และร้อยละ 47 ของการข่มขืนผู้หญิงที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา เป็นการกระท�า

ของผู้ชายที่รู้จักหรือที่ใกล้ชิด (UN Women, n.d.) 

การท�าแท้งทารกเพศหญิงเพราะค่านิยมท่ีต้องการลูกชายมีเพิ่มข้ึนในเวียดนาม พบว่า ผู้หญิงและเด็กหญิง 

ในประเทศอาเซียนประมาณ 200,000 - 300,000 คนต่อปี ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ นอกจากนี้ ยัง

พบว่า ประชากรอาเซยีนส่วนใหญ่มทีศันคตทิีย่อมรบัการท�าร้ายภรรยา เช่น ผูห้ญงิลาวเชือ่ว่าเป็นสทิธขิองสามทีีส่ามารถ

ทุบตีภรรยาได้ (UN Women, n.d.) ข้อมูลที่ส�ารวจในเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 19 ปี และ 20 - 24 ปี ทั้งหญิงและชาย

ของประเทศอาเซียนยืนยันในท�านองเดียวกัน ร้อยละ 79 ของเยาวชนลาวอายุ 15 - 19 ปี มีความเห็นว่าสามีสามารถ

ทุบตีภรรยาได้ ในขณะที่เยาวชนลาวอายุ 20 - 24 ปี ร้อยละ 80 มีความเห็นแบบเดียวกัน ในประเทศติมอร์ - เลสเต้ 

มีเยาวชนในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 80 ยอมรับว่าสามีอาจทุบตีภรรยาได้ (Poulation Reference Bureau, 2013) 

4.‘คนชายขอบ’ ในงานอนามัยเจริญพันธ์ุของประเทศอาเซียน

4.1 แรงงานข้ามชาติอาเซียน

ดังที่ทราบกันดีว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย มีแรงงานจากประเทศ

อื่นในอาเซียนจ�านวนมากอพยพเข้ามาท�างานในระดับล่าง ทั้งที่อยู่ท�างานระยะยาวและระยะสั้น ส่วนใหญ่ท�างาน 

เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนงานก่อสร้าง แม่บ้าน เป็นต้น การเลือกปฏิบัติด้านอนามัยเจริญพันธุ์ต่อแรงงาน

ข้ามชาตเิหล่านีโ้ดยรฐับาลของประเทศเจ้าบ้านยงัเกดิขึน้อยูเ่สมอ เช่น บางประเทศต้องการมนีโยบายส่งแรงงานต่างชาติ

ทีต่ัง้ครรภ์กลบัประเทศต้นทาง ส่งผลให้แรงงานต่างชาตทิีต่ัง้ครรภ์ต้องไปใช้บรกิารท�าแท้งซึง่มกัไม่ปลอดภยั บางประเทศ

ละเมิดสิทธิทางเพศของแรงงานข้ามชาติหญิงชายโดยออกกฎหมายห้ามแรงงานต่างชาติมีความสัมพันธ์ทางเพศ 

หรือแต่งงานกับคนชาติตน หรือมีนโยบายไม่ให้แรงงานต่างชาติน�าภรรยาหรือครอบครัวเข้ามาในประเทศ (Sciortino, 

2013) 
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บางประเทศเลือกปฏิบัติกับแรงงานข้ามชาติในเรื่องการบังคับตรวจเอชไอวี/เอดส์ หลายประเทศไม่ให้ยา 

ต้านไวรสัเอชไอวแีก่แรงงานหญงิต่างชาตทิีต่ดิเชือ้เอชไอวแีละก�าลงัตัง้ครรภ์ เป็นต้น (Sciortino, 2013) หรอื ไม่ได้ท�าให้

ยาต้านไวรัสเอชไอวีรวมอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพที่ขายให้กับแรงงานต่างชาติ มีเหตุผลหลายประการ 

ที่ท�าให้แรงงานหญิงจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซ่ึงไปท�างานเป็นแม่บ้านในประเทศฮ่องกง เข้าไม่ถึงบริการอนามัย

เจริญพันธุ์ในประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความกังวลต่อทัศนคติของนายจ้าง เช่น นายจ้างมักไม่อนุญาตให้คนงาน 

ไปพบแพทย์เพราะเกรงเสียเวลางาน นายจ้างกังวลกลัวจะเป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับคนงาน 

หากค่าประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม หรือคนงานกลัวถูกเลิกจ้างถ้านายจ้างรู้ว่าเจ็บป่วยหรือตั้งครรภ์ (Fung, 2013) 

4.2 พนักงานบริการทางเพศ 

ในสังคมของประเทศอาเซียนทุกสังคม อาชีพขายบริการทางเพศถูกท�าให้เป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมเสีย 

ด้านศีลธรรมหรือการผิดบาป จึงท�าให้งานอาชีพนี้ไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นงาน ส่งผลให้หญิงและชายท่ีท�าอาชีพนี ้

อยู่อย่างไร้ตัวตนในสังคม หรือถูกสังคมเลือกปฎิบัติและรังเกียจ ในประเทศอาเซียนหลายประเทศ พนักงานขายบริการ

ทางเพศมักไม่ถกูรวมไว้ในกลุ่มเป้าหมายของการจัดบรกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธุ ์นอกจากนี ้ความกลัวว่าจะถูกดถููก และ

ถกูเลือกปฏบิตัจิากผูใ้ห้บรกิารสขุภาพจงึท�าให้ไม่ไปใช้บรกิาร อกีทัง้บรกิารอนามยัเจรญิพนัธุท์ีจ่ดัให้ไม่สอดคล้องกบัเวลา

การใช้ชีวิตของพวกเขา ยังพบว่า ไม่มีประเทศใดในอาเซียนท่ีรณรงค์ และลงทุนเรื่องถุงยางอนามัยผู้หญิงอย่างจริงจัง 

ทั้งๆ ที่ถุงยางอนามัยผู้หญิงช่วยเพิ่มอ�านาจในการควบคุมหรือการต่อรองเพื่อการป้องกันเอชไออีให้กับผู้หญิง พนักงาน

บริการบรกิารทางเพศจงึมทีางออกในการป้องกนัตวัเองจากการตัง้ครรภ์ และการตดิเชือ้เอไอว ีรวมทัง้โรคตดิต่อทางเพศ

สัมพันธ์อื่นน้อย

4.3 เยาวชน 

สังคมอาเซียนยังมองเรื่องเพศแบบติดลบ และใช้สองมาตรฐานในเรื่องเพศอย่างชัดเจน โดยให้ความส�าคัญ 

กับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงสูง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานจึงเป็นข้อห้ามหรือเป็นสิ่งผิดประเพณี โดยเฉพาะผู้หญิง 

จะเสียหายมากกว่าผู้ชาย ถ้าพบว่า เยาวชนหญิงชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน พ่อแม่จะบังคับให้แต่งงานกันเพื่อรักษา

หน้าตา และชื่อเสียงของของครอบครัว เยาวชนหญิงมักถูกคาดหวังหรือถูกผลักภาระให้ปกป้องความบริสุทธิ์ของตนเอง

มากกว่าคาดหวังที่ผู้ชาย

สังคมในอาเซียนไม่สนับสนุนเร่ืองการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในเยาวชน เพราะเกรงกันว่าจะไปส่งเสริม 

ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้น บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ออกกฎหมายห้ามให้บริการด้านการ

วางแผนครอบครัวแก่เยาวชน หลายสงัคมในอาเซยีนปฏเิสธทีจ่ะสือ่สารหรอืให้ข้อมลูเรือ่งเพศแก่เยาวชน โรงเรยีนปฏิเสธ

การสอนเพศศกึษาเชงิลกึทีเ่หมาะสมกบัช่วงวัยให้กบัเดก็ และเยาวชน ส่งผลให้เยาวชนอาเซยีนมคีวามรูท้ีไ่ม่ถกูต้อง หรอื

ขาดความรู้เก่ียวกับเรื่องพัฒนาการของร่างกาย เรื่องเพศ และสุขภาพทางเพศ ผลการวิจัยเรื่องอนามัยเจริญพันธุ ์

ของเยาวชนในประเทศลาวชีว่้า เยาวชนลาว โดยเฉพาะอย่างยิง่เยาวชนจากกลุม่ชาตพินัธุ ์ยงัเข้าไม่ถงึข้อมลู และบรกิาร

ด้านการวางแผนครอบครัว ร้อยละ 9.3 ของเยาวชนเหล่านั้น ไม่ทราบว่าการตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้ในช่วงไหนของวงจร

ประจ�าเดือน ร้อยละ 49.9% เข้าใจผิดว่าเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่ได้ท�าให้ตั้งครรภ์ เป็นต้น (National University of 

Laos - University of Health Sciences, n.d.) 

164



ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

5. อาเซียน: โอกาสและความท้าทายส�าหรับนักรณรงค์

เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้หญิง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นโครงสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคที่จะเปิดช่อง

ทางให้ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศอาเซียน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ น�ามาใช้เป็น 

เคร่ืองมือเพื่อผลักดันให้รัฐสมาชิกต้องส่งเสริมฟื้นฟูอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง (Victoria & 

Greer, 2012) โดยเครื่องมือชิ้นหน่ึงของอาเซียนท่ีส�าคัญต่อการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์คือ กรอบความร่วมมือ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio - cultural Community Blueprint) ที่สร้างขึ้นภายใต้ประชาคมสังคม และ

วัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) หนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียน ซึ่งมุ่งพัฒนา

อาเซียนโดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้ประชาชนแห่งอาเซียนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีมาตรฐานการด�ารงชีวิตที่ดี  

มีสวัสดิการ และมีความมั่นคงทางสังคม และมุ่งให้รัฐภาคีอาเซียนมีความร่วมมือกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

อัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน ร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบความร่วมมือหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อ

ประเทศสมาชิกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และจะสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 2015 (ASEAN Secretariat, 2009) 

การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรอาเซียน ถูกระบุอยู่ในกรอบความร่วมมือในมิติสังคมและวัฒนธรรม

ชัดเจน โดยระบุให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศตนเองเข้าถึงบริการสุขภาพ และไม่ด�าเนินชีวิตที่เสี่ยง

ต่อสุขภาพ เสนอแนะให้รัฐบาลในแต่ละประเทศ เร่งปรับปรุงงานบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อให้ประชาชน 

มีความรู้ด้านนี้ จัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรและเพียงพอเพื่อเพิ่มความเข้าถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้

ด้านเพศศึกษา และการอนามัยเจริญพันธุ์แก่พ่อแม่และเยาวชน นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การรณรงค์ 

เชิงนโยบายด้านโรคเอดส์เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่และผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนา 

แห่งสหัสวรรษ (MDG 6) การติดตามความก้าวหน้าของการป้องกันเอดส์ หรือ UNGASS เพ่ิมการเข้าถึงยาต้านไวรัส  

การรักษาโรคฉวยโอกาส และสนบัสนนุให้บูรณาการงานเอดส์เข้ากบังานวางแผนครอบครวั (ASEAN Secretariat, 2009) 

สืบเนือ่งจากกรอบความร่วมมอืด้านสงัคมและวฒันธรรม ใน ค.ศ. 2010 สมาชิกอาเซียนได้ยอมรบัปฏญิญาฮานอย

ว่าด้วยการสร้างเสริมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อเด็กและผู้หญิง (Ha Noi Declaration on Enhancement of 

the Welfare and Development of ASEAN Women and Children) ปฏิญญานี้กล่าวถึงความจ�าเป็นของการ 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการลดอัตราตายของแม่และเด็ก พัฒนาสถานะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ที่ยังเป็นปัญหาอยู่มาก 

การช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงวิธีคุมก�าเนิดท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดบริการอนามัยแม่และเด็กยามฉุกเฉิน 

(Emergency maternal obstetrical care) ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในผู้หญิง 

และทารก อ�านวยความสะดวกในการจัดบริการดูแลรักษาผู้หญิงและเด็กที่ใช้ชีวิตอยู่กับเอชไอวี (Association of  

Southeast Asian Nations, n.d.) 

ค.ศ. 2011 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ประกาศปฏิญญาสนับสนุนนโยบาย Three Zeroes ใน ASEAN  

Declaration of Commitment: Getting to Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS 

 - Related Deaths ซึง่ในปฏญิญาดงักล่าว เน้นย�า้ถงึการสนบัสนนุกลไกและทรพัยากรในระดบัชาต ิรวมทัง้กองทนุเอดส์โลก 

เพื่อก�าจัดปัญหาเอดส์ให้หมดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านเอดส์ของประชากร 

ทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีอกีท้ังต้องการให้รฐัสมาชกิส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศ โดยขจดัปัญหาการท�าความรนุแรงต่อผูห้ญงิ 

และเด็กหญิง เสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงและเยาวชนให้สามารถป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงบริการ

อนามัยเจริญพันธุ์ รวมท้ังข้อมูลความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษาท่ีรอบด้าน (Association of Southeast 

Asian Nations, n.d.) 
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อาเซียนยังมีเครื่องมือ และกลไกอีกหลายชิ้น ที่นักรณรงค์ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงสามารถอ้างอิง และ

น�ามาใช้ผลักดันในประเทศสมาชิกได้ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women 

= ACW) ซึง่ท�าหน้าทีห่ยบิยกประเดน็ปัญหาส�าคญัๆ รวมทัง้ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัอนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิ มาผลกัดนั

ในที่ประชุมประจ�าปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับไปด�าเนินงานแก้ไข ส่วนปฏิญญาสนับสนุนความก้าวหน้าของ 

ผู้หญิงในภูมิภาคอาเซียน (Declaration on the Advancement of Women in ASEAN Region) มุ่งผลักดันความ

เสมอภาคทางเพศ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชากรในอาเซยีนเพือ่การอยูร่่วมกัน 

อย่างสันต ิสนับสนนุภาคประชาสงัคมทีท่�างานเรือ่งผูห้ญงิ เป็นต้น รฐัมนตรกีระทรวงต่างประเทศทกุประเทศในอาเซยีน

ลงนามรับรองปฏิญญานี้ในปี ค.ศ. 1988 ปฏิญญาที่ส�าคัญอีกอันหนึ่งคือ ปฏิญญาเพื่อการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง 

ในภูมิภาคอาเซียน (Declaration on the Elimination of Violence against Women in the ASEAN Region)  

มีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศทุกประเทศในอาเซียนลงนามรับรองในปี ค.ศ. 2004

นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights = AICHR) เมื่อ ค.ศ. 2009 เป็นเครื่องมือส�าคัญอีกชิ้นหน่ึงส�าหรับการผลักดัน 

ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในอาเซียน เพราะท่ีผ่านมานั้น พบว่า ผู้หญิงอาเซียนมักถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรมและศาสนา การมีคณะกรรมการชุดนี้ข้ึนมา น่าจะช่วยให้การคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในภูมิภาคนี้มีความก้าวหน้าขึ้นไม่มากก็น้อย และน่าจะส่งผลดีต่อสุขภาพผู้หญิง อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายหลายฉบับ ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมของผู้มีอ�านาจตัดสิน

ใจด้านนโยบายอนามัยเจริญพันธุ์ และของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านนี้ของภาครัฐในบรรดาประเทศสมาชิก ยังคงเป็นข้อ

ท้าทายส�าคัญ ที่จะบอกว่าเครื่องมือภายใต้อาเซียนเหล่านั้นจะถูกน�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถสร้าง

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศสมาชิกได้อย่างแท้จริงหรือไม่ (Victoria & Greer, 2012) 

6. บทสรุป
บทความนี้ยืนยันว่า ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในประเทศอาเซียนเก่ียวพันอย่างซับซ้อนกับระดับการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในสังคมประเทศอาเซียน และเงื่อนไขที่

ควรย�้ามากที่สุดคือ ความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากจารีตประเพณีเก่ียวกับเพศภาวะและเพศวิถี บทความยังได้ช้ีให้เห็นว่า

เพราะปัญหาการอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล�้าทางสังคมท้ังในมิติวัฒนธรรมและมิติเศรษฐกิจ ประเทศ

สมาชิกอาเซียนจึงไม่สามารถใช้แนวทางด้านการแพทย์เพียงมิติเดียว มาแก้ไขปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง 

ในประเทศของตนเอง 

ส่ิงทีจ่ะกระทบต่อสถานะสขุภาพและอนามยัเจรญิพนัธุอ์นัเนือ่งมาจากการรวมตวัเป็นอาเซยีนทีส่�าคญัในอนาคต

คอื นโยบายการเคลือ่นย้ายพลเมอืงระหว่างประเทศในสมาชกิอาเซยีนอย่างเสร ีทัง้ประเทศต้นทางและประเทศเจ้าบ้าน

จะต้องวางแผนร่วมกนัเพือ่ดแูล และจดัระบบบรกิารสขุภาพและอนามยัเจรญิพนัธุ ์ทีจ่ะไม่ท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ และ

เลอืกปฏบิตัต่ิอคนย้ายถิน่รากหญ้าทีเ่ป็นแรงงานระดับล่าง รวมทัง้ต้องเร่งขจดัช่องว่างทางสงัคมทีด่�ารงอยูภ่ายในประเทศ

ตัวเอง อันส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มต่างๆ มีโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพไม่เท่าเทียมกัน เช่น กรณี

ประเทศ เมยีนมาร์ และลาว จ�าเป็นต้องเร่งรดัพฒันาระบบบรกิาร และทรพัยากรด้านสขุภาพ (แพทย์ พยาบาล เวชภณัฑ์ 

อปุกรณ์การแพทย์) ภายในประเทศ เพือ่ให้ประชาชนของตนเข้าถงึบรกิารสขุภาพครอบคลมุทกุด้าน อย่างถ้วนหน้า และ

เท่าเทยีม ดงัตวัอย่างประเทศไทยทีน่�านโยบายประกนัสขุภาพถ้วนหน้ามาใช้ แต่ประเทศเจ้าบ้านควรขยายระบบประกนั

สุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมคนย้ายถิ่นจากอาเซียนที่เข้ามาอยู่ในประเทศในฐานะแรงงานอพยพด้วย 

166



ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

รฐับาลของประเทศอาเซยีนหลายประเทศ จ�าเป็นต้องวางแผนอย่างรดักมุ หากมีนโยบายเปิดตวัเองให้เป็นประเทศ

ศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค หรือเป็นประเทศที่จะจัดบริการต่างๆ เพื่อรองรับประชากรสูงอายุจากประเทศ 

ที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งจะเข้ามามีส่วนแบ่งในทรัพยกร และบริการด้านสุขภาพที่มีภายในประเทศ เพราะอาจท�าให้

พลเมืองในประเทศได้รับผลกระทบด้านลบ เช่น เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน เนื่องจากขาดแคลนแพทย์หรือ

พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือคนจนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล และคนจนในเมือง  

ที่อาจเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดี เพราะขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเช่นกัน การขจัดความแตกต่าง

เรื่องมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งระหว่างรัฐด้วยกัน และระหว่างรัฐกับเอกชน ยังเป็น

สิ่งที่รัฐบาลในอาเซียนทุกประเทศจะต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล�้าเหล่านี้ 

กล่าวโดยสรุป ผู้มีอ�านาจก�าหนดนโยบายในรัฐสมาชิกของอาเซียน ควรหยิบยกเอาประเด็นความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคม ที่มาจากสาเหตุ เศรษฐกิจ เพศวิถี เพศภาวะ ความเชื่อศรัทธา รวมทั้งความแตกต่างทางชาติพันธุ์ มาเป็นจุด

ร่วมส�าคญั เพือ่ผลกัดันให้มกีารฟ้ืนฟูอนามยัเจรญิพนัธุข์องผูห้ญงิอย่างแท้จรงิ โดยเริม่ต้นอย่างจรงิจังกบัการปรบัโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ 

เช่น ปรับเปลีย่นวฒันธรรมเพศภาวะและเพศวถิ ีปรบัปรงุกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค สร้างมาตรการทางกฎหมายทีคุ่ม้ครอง

สทิธิอนามยัเจรญิพนัธุแ์ละสทิธมินษุยชนของผูห้ญงิ นอกจากนี ้ควรให้ความส�าคญักับการปรบัปรงุและขยายระบบบรกิาร 

ตลอดจนสวสัดกิารด้านอนามยัเจรญิพนัธุใ์ห้ครอบคลมุและมคีณุภาพ อกีทัง้เคารพสทิธิแ์ละให้ทางเลอืกแก่ผู้หญงิเพือ่จะ

สามารถดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม

อย่างไรก็ดี การเกิด ‘อาเซียน’ รวมทั้งโครงสร้างและกลไกต่างๆ ภายใต้อาเซียน ซึ่งมีความชัดเจนขึ้นในปัจจุบัน 

เช่น อนุสัญญา ปฏิญญา กติกา และข้อตกลงร่วมต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก น่าจะเป็นเวลาแห่งโอกาสที่นักส่งเสริม

อนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงทั้งภาครัฐ ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ ได้พิจารณา 

หาช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงสร้างอาเซียนดังกล่าว และหยิบใช้เป็นเครื่องมือมาผลักดันให้รัฐบาลในแต่ละประเทศ 

เกิดการเอาจริงเอาจังในการท�างานส่งเสริมและฟื้นฟูอนามัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง 

ในภูมิภาคนี้ 
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เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ: 
ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศ 

ในประเทศอาเซียน
Sexualities and Sexual Identities: Sexual 
Rights Movements in the ASEAN Region

กนกวรรณ	ธราวรรณ1 

Kanokwan	Tarawan

Abstract

This article presents the struggles shared among queers in ASEAN countries and reveals ASEAN 

queer activism to address discrimination, which is the core cause of these struggles. Queers in ASEAN 

countries reached out and united in 2011 under the name of ASEAN Lesbian Gay Bisexual Transgender 

Intersex Queer Caucus (ASEAN LGBTIQ Caucus). The group seeks to expose the institutionalized  

structural violence against queers in their respected countries. Civil movements to change prejudiced 

laws in their countries and in the ASEAN region are central to their activism. A number of regional 

organizations including United Nations for Development Programme (UNDP), United States Agency for 

International Development (USAID), and the Economic and Social Commission for Asia and the  

Pacific (ESCAP) have also come forward during the past two years to advocate for the legal protection 

of queer human rights, particularly in areas related to queer sexual orientation and gender identity. 

These initiatives, coupled with planned dialogues and the implementation of Yogyakarta Principles 

at national level, should help ensure that queers in ASEAN are free from gender discrimination and 

their human rights are protected.

Keywords: ASEAN, sexual rights movement, LGBT, queer, transgender, gender, sexuality
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บทคัดย่อ

บทความนี้น�าเสนอประเด็นเกี่ยวกับเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศแบบ เพศนอกขนบ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะ

กล่าวถงึความยากล�าบากในการด�ารงชวีติแบบบคุคลเพศนอกขนบ และกล่าวถึงกระบวนการภาคประชาสงัคมในการต่อสู้

เพือ่ถอนรากเหง้าแห่งการเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลเพศนอกขนบ กลุม่บคุคลเพศนอกขนบในภมูภิาคอาเซยีนรวมตวักนัอย่าง

เป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 ในนาม “กลุ่มบุคคลเพศนอกขนบในอาเซียน” เนื่องด้วยประจักษ์ดีว่า ปัญหา

ในชีวิตประจ�าวันที่ตนเองเผชิญอยู่นั้นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง บุคคลเพศนอกขนบท่ีมารวมตัวกันจึงชูธงว่าทางออก 

ท่ีดทีีสุ่ดของการแก้ปัญหาคือการแก้ไขกฎหมายทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลเพศนอกขนบ ในช่วงสองปีหลงัมานี ้องค์กรระดบั

ภมูภิาค เช่น UNDP USAID และ ESCAP ได้รวมตวักนัเพือ่ปกป้องสทิธมินษุยชนของบคุคลเพศนอกขนบอีกทางหนึง่ด้วย 

โดยเฉพาะการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ องค์ประกอบของการรวมตัวกันในทุกรูปแบบ 

ดังกล่าว การหารือกันระหว่างประเทศอาเซียน ตลอดจนการยึดเอาหลักการยอกยากาตาเป็นหลักในการปกป้องสิทธิ

มนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบ ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นความหวังว่าจะสามารถปกป้องสิทธิทางเพศของบุคคลเพศนอกขนบ

ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง 

ค�ำส�ำคัญ:	 อาเซียน การเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางเพศ บุคคลเพศนอกขนบ บุคคลข้ามเพศ เพศภาวะ เพศวิถี
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“จุดประสงค์คือเราต้องการเตือนความจ�าของรัฐบาลของประเทศอาเซียนทุกประเทศ	และเตือนความจ�า

ของประชาคมอาเซียนด้วย	 ว่าพวกเรารอมานานมากแล้ว	 เราต่อสู้เพื่อจะมีท่ียืนในสังคมเหมือนคนอื่น

ทั่วไป	ต่อสู้เพื่อให้กฎหมายบ้านเมืองยอมรับความเป็นคนของบุคคลเพศนอกขนบ2	 และต่อสู้เพื่อบอกว่า

เราเป็นคน	และเป็นพลเมืองของประเทศเหมือนทุกคนนั่นแหละ	...	เมื่อไหร่ทุกคนจะเข้าใจ	และยอมรับ

เสียที	...	พวกเรารอมานานมากแล้ว”	

The Second ASEAN LGBTIQ Caucus Statement

2013 in Phnom Penh, Cambodia

1. ปัญหาที่พบร่วมกันในประเทศอาเซียน
ในภูมิภาคอาเซียน บุคคลเพศนอกขนบ เช่น เกย์ ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศเปรียบเสมือนเป็นพลเมืองชั้นสอง  

เป็นอาชญากร เป็นพวกจิตวิปริต และบางครั้งไม่ถือว่าเป็น “มนุษย์” ที่สมบูรณ์ บุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคอาเซียน

จึงถูกหล่อหลอมโดยสัญชาตญาณว่าต้องเป็นคนสองหน้าจึงจะอยู่รอดได้ หน้าหนึ่งต้องเสแสร้งว่าเป็น “คนปกติ”  

ตามเพศก�าเนิด อีกหน้าหนึ่งคือตัวตนที่แท้จริงท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศผิดจากเพศก�าเนิด เช่น เกิดมามีอวัยวะเพศชาย 

แต่ชอบผู้ชายด้วยกนั หรอืเกดิมามอีวยัวะเพศหญงิแต่ชอบผูห้ญงิด้วยกนั ทีน่่าตกใจเป็นอย่างยิง่คือ เกย์ ทอม สตรี/บรุษุ

ข้ามเพศในภมูภิาคอาเซยีนมกัจะอบัอายท่ีจะยอมรบัความเป็นคนเพศนอกขนบของตนเอง ข้อมลูจาก “ค�าประกาศ” 

ที่ได้จากการประชุมบุคคลเพศนอกขนบแห่งอาเซียน (The ASEAN Lesbian Gay Bisexual Transgender Intersex 

Queer Caucus หรือThe ASEAN LGBTIQ Caucus) ระบุว่าบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคอาเซียนมักจะตกเป็นเป้า

ของการล้อเลยีน การด่าทอเหนบ็แนม และการกลัน่แกล้งเสมอืนหนึง่ว่าคนเหล่านีไ้ม่ใช่มนษุย์ท่ีมเีลอืดเนือ้ และความเจ็บปวด 

โดยทั่วไปพบว่า คนที่ข่มเหงเกย์ ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศ มีทั้งสมาชิกในครอบครัวข่มเหงท�าร้ายกันเอง  

เพื่อนกระท�าบ้าง เพื่อนร่วมงานกระท�าบ้าง และแน่นอนคนอื่นทั่วไปในสังคมที่แม้ไม่รู้จักกันก็เป็นคนที่สามารถข่มเหง

ท�าร้ายบุคคลเพศนอกขนบได้ทั้งสิ้น ที่ส�าคัญที่สุด คนที่มักได้ชื่อว่าเป็นคนที่ข่มเหงท�าร้ายบุคคลเพศนอกขนบโดยไม่รู้ตัว

ตลอดเวลาคือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ที่มักจะปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ หรือมักจะมองว่าบุคคลเพศนอกขนบเป็นคน  

“ผิดปกต”ิ หลายครัง้คนทีข่่มเหงกเ็ป็นเจ้าหน้าทีต่�ารวจซึง่ควรจะพทิกัษ์สนัตริาษฎร์ และเป็นผูน้�าศาสนา/นกับวชซึง่ควร

จะส่ังสอนให้คนทกุคนให้ความรักต่อกนั และมไีมตรีต่อกนั โดยท้ังนี ้แม้ว่าเกย์ ทอม สตร/ีบุรุษข้ามเพศจะถูกข่มเหงท�าร้าย

ทางกาย ด้วยวาจา ท�าร้ายทางเพศ และอื่นๆ อยู่เป็นนิจสินมาเป็นเวลาช้านาน รัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปกป้องพลเมืองทุกคน

อย่างเท่าเทยีมกนั กลบัเอาหไูปนาเอาตาไปไร่ และละเลยต่อการปกป้องสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานของบคุคลเพศนอกขนบ

มาโดยตลอด สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ไม่ต้องหวาดระแวง สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และได้รับ 

ความเคารพยกย่องในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้มักจะไม่ได้รับการปกป้องโดยรัฐบาลใดในภูมิภาคอาเซียนเลย

ในปจัจบุัน ประเทศบรไูน เมียนมาร ์มาเลเซีย และสงิคโปร์ ยังคงใช้กฎหมายโบราณทีเ่ลอืกปฏิบัติต่อเพศวถิี และ

อตัลักษณ์ทางเพศของบคุคล เฉพาะในประเทศบรไูน เมยีนมาร์ และมาเลเซยี เจ้าหน้าทีร่ฐัใช้กฎหมายเหล่านีค้กุคามข่มขู่ 

และ“รีดไถเงิน” จากบุคคลเพศนอกขนบ หลายครั้งเจ้าหน้าท่ีใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการบังคับขืนใจ  

ล่วงละเมดิทางเพศ จบักมุ และด�าเนนิคดกีบับุคคลเพศนอกขนบ นอกจากนี ้ยงัมกีรณทีีก่ฎหมายค้ามนษุย์ และกฎหมาย

2 ผูเ้ขยีนใช้ค�าว่า “บคุคลเพศนอกขนบ” เป็นค�าแปลของค�าว่า Queer ซึง่หมายถงึบคุคลซึง่มเีพศวถีิ และอตัลกัษณ์ทางเพศแบบใดๆ กต็าม
ที่ไม่ใช่เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศตามขนบธรรมเนียมเดิม อันเป็นขนบที่เชื่อว่าเกิดเป็นชายต้องคู่หญิง และหญิงต้องคู่ชาย 
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สือ่ลามกอนาจารถกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจในประเทศฟิลปิปินส์ และอนิโดนเีซยี ใช้เป็นข้ออ้างในการบกุตรวจค้นสถานบนัเทงิ

ส�าหรับชาวเกย์ และจับกุมเกย์ ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศ กฎหมายลักพาตัวก็ถูกเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ใช้เป็นข้ออ้างในการ

บังคับให้คู่ชีวิตหญิงรักหญิงแยกทางกัน ทั้งๆ ที่ความสัมพันธ์นั้นเป็นการตัดสินใจอยู่กินกันด้วยความรัก และด้วยความ

ยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายเฉกเช่นเดียวกันกับการแต่งงานระหว่างหญิง และชาย ไม่ใช่การ “ลักพาตัว” บุคคลดังที่

ถูกกล่าวหา 

ส�าหรับประเทศไทยเองมเีหตุการณ์เลอืกปฏบิติัต่อคูช่วีติหญงิรกัหญงิเกดิขึน้มากมาย ดังเช่นกรณตีวัอย่างของหญงิ

รักหญิงคู่หนึ่งที่ถูกยกมาเป็นตัวอย่างในหนังสือ ชีวิตที่ถูกละเมิด	เรื่องเล่ากะเทย	ทอม	ดี้	หญิงรักหญิง	ชายรักชาย	และ

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (จันทร์จิรา, 2554:3) กรณีตัวอย่างนี้เป็นเรื่องราวของคู่ชีวิตหญิงรักหญิง 

ที่ถูกปฏิเสธการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคาร

“มดมีอาชีพเป็นข้าราชการ	 มีต�าแหน่งระดับต้น	 อัตราเงินเดือนไม่เพียงพอขอกู้เงินธนาคาร	 จึงยื่นเรื่อง

ขอกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตร่วมกับคู่รักที่เป็นหญิงรักหญิง	 แต่ธนาคารปฏิเสธไม่อนุมัติการกู้เงิน	

เราเป็นลูกค้าธนาคารมานาน	 ฝากประจ�ามาตลอดทุกเดือน	 แฟนของมดมีอาชีพมั่นคง	 เป็นพยาบาล	 

แต่ธนาคารบอกว่าเราไม่ใช่สามีภรรยากัน	 จึงท�าสัญญากู้ร่วมไม่ได้	 มดแปลกใจว่าเพื่อนในที่ท�างานที่เป็น

คู่รักชายหญิงแต่งงานกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส	 หรือบางคนก็ไม่ได้ท�าพิธีแต่งงาน	 เพียงหิ้วกระเป๋า 

ไปอยู่ร่วมบ้านกัน	 เขาก็สามารถยื่นเรื่องขอกู้เงินร่วมกันในฐานะสามีภรรยา	 ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ 

ในฐานะสามีภรรยาให้ได้”

นอกจากเร่ืองราวของมดแล้ว จันทร์จิรายงัยกกรณตีวัอย่างหญงิรักหญงิอกีคูห่นึง่ (จนัทร์จริา, 2554:19) มาอธบิาย

สถานการณ์ที่คู่ชีวิตหญิงรักหญิงถูกเลือกปฏิบัติในสังคมไทย เรื่องราวที่เป็นกรณีตัวอย่างนี้มีรายละเอียดดังนี้

“ดิฉันเป็นหญิงรักหญิง	 ท�างานอยู่ในหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง	 สวัสดิการของข้าราชการช้ันผู้น้อย 

เป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันต่อสู้	 และท�างานเพื่อสังคม	 วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด	 คนรักของดิฉัน

ประสบอุบัติเหตุ	 เธอขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถปิ๊กอัพ	 ร่างของเธอนอนอยู่กลางถนน	 มีเลือดไหลนอง

ท่วมร่าง	 กว่ารถของโรงพยาบาลจะมารับ	 นานเหลือเกิน	 ...	 ในความรู้สึกของดิฉัน	 ดิฉันพาเธอไปท่ี 

โรงพยาบาล	 สิ่งแรกที่ดิฉันควรจะท�าเพื่อเธอคือให้เธอได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที	หมอบอก

ว่าต้องเป็นญาติเท่านั้นที่สามารถเซ็นชื่อยินยอมให้รักษาพยาบาลได้	 แล้วดิฉันจะท�าอย่างไร	 ดิฉัน 

เป็นเพียงคู่ชีวิตที่ไม่มีใครมองเห็น	 ดิฉันไม่สามารถเซ็นยินยอมได้	 เพราะดิฉันไม่ใช่คู่สมรสท่ีเป็นหญิงชาย	

ญาติของเธออยู่ที่ต่างจังหวัด	ดิฉันจะท�าอย่างไร	ดิฉันจะต้องเสียเธอไปหรือนี่	ดิฉันติดต่อกับญาติของเธอ	

โดยจ่ายเงินค่าต๋ัวเครื่องบินให้เดินทางมาโดยด่วนที่สุด	 เธอจะต้องใช้เงินค่าผ่าตัดจ�านวนมาก	 ดิฉัน 

ไปติดต่อฝ่ายการเงินขององค์กร	 แต่ได้รับการปฏิเสธในการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของคนรัก

เนื่องจากระเบียบของกระทรวงการคลังมิได้ให้สิทธิแก่บุคคลที่ใช้ชีวิตคู่กับคนเพศเดียวกัน”

คูช่วิีตหญิงรกัหญงิ และชายรกัชายในประเทศอาเซียนล้วนแต่เคยเผชญิเหตกุารณ์ลกัษณะนีอ้ยูเ่สมอ โดยส่วนใหญ่

บคุคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซยีนมกัจะยอมจ�านนต่อการถกูเลอืกปฏบิตัเิพราะคดิว่าเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัติามกฎหมาย 

และกฎระเบียบที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ บุคคลเพศนอกขนบจ�านวนมากเช่ืออย่างสนิทใจว่าตนเองเป็นบุคคล  

“ผิดปกติ” จริงดังที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้อื่น เช่นกรณีท่ีหญิงรักหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งยอมรับการถูกตัดสิน 

ให้จ�าคกุเนือ่งจากเธอถกูกล่าวหาว่าเป็นคน “ผดิปกติ” ท่ีเกดิเป็นหญงิแต่กลับคบหากับผูห้ญงิด้วยกัน ผูแ้จ้งความกล่าวหา 

คือครอบครัวของคนรักของเธอเอง โดยครอบครัวนี้กล่าวหาว่าเธอผิดปกติที่มาคบหาฉันท์ชู้สาวกับลูกสาวของเขา 
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ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

ปัญหาอื่นที่บุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนพบร่วมกันคือ ประเด็นเรื่องกฎหมายสื่อลามกอนาจาร เช่น  

การปฏบัิตใินประเทศอนิโดนเีซยีทีเ่หมารวมว่าเรือ่งใดท่ีเกีย่วข้องกบับุคคลเพศนอกขนบนัน้ให้ถอืเป็นเรือ่งลามกอนาจาร

ทั้งสิ้น แนวคิดนี้เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหลายบริษัทในอินโดนีเซียปฏิเสธการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่บุคคล

เพศนอกขนบ และรวมถึงการบล็อกเว็บไซต์ของเกย์ ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศทุกประเภท ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงเว็บไซต์

ขององค์กรพฒันาเอกชนทีต่่อสูเ้พือ่สทิธ ิและความเป็นธรรมทางเพศ เช่น องค์กร International Gay Lesbian Human 

Rights Commission (IGHLRC) และองค์กร International Lesbian Gay Bisexual Transgender and Intersex 

Association (ILGA) 

เหตุการณ์ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในลักษณะเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในประเทศอื่นในอาเซียนด้วย  

ดังเช่นที่ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เช่น งานประจ�าปีชื่อ Seksualiti Merdeka ซ่ึงบุคคลเพศนอกขนบ 

ชาวมาเลเซียร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงวิถีชีวิต และตัวตนของตนเอง งานเดินขบวนประจ�าปีดังกล่าวนี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้จัด 

โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจระบุว่าเป็นการเดินขบวนที่คุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ เมื่อชาวเกย์ ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศ

ในประเทศมาเลเซียยังคงยืนยันที่จะเดินขบวนต่อไป พวกเขาจึงถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจปราบปรามจนท�าให้การเดินขบวน

ต้องยุติลง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ จ. เชียงใหม่ เมื่อกลุ่มเสื้อแดงรักเชียงใหม่ 51 ได้ละเมิดสิทธิ และใช้ความ

รุนแรงต่อกลุ่มผู้เดินขบวนงานเชียงใหม่เกย์ไพร์ดในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

ในการเดินขบวนเกย์ไพร์ดครั้งนั้นเป็นงานที่องค์พัฒนาเอกชนร่วมกันจัด เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอว ี

ในกลุ่มชายรกัชาย การละเมดิสทิธเิดก็ การกดขีผู่ห้ญงิ และการตตีราผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีเมือ่ผูเ้ดนิขบวนมาพร้อมเพรยีงกนั 

ณ จุดนัดพบ บริเวณตรงกันข้ามกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินขบวนไปตามเส้นทางที่ก�าหนด ในเวลา

เดียวกันนั้นสมาชิกกลุ่มเสื้อแดงรักเชียงใหม่ 51 ได้ใช้ก�าลังคนพร้อมรถบรรทุกเครื่องขยายเสียงปิดล้อมกลุ่มผู้เดินขบวน 

ประกาศให้ผู้เดินขบวนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มภายใต้อาคารพุทธสถาน จ�ากัดบริเวณผู้เดินขบวนให้อยู่ในพื้นท่ีดังกล่าว 

เป็นเวลาห้าชั่วโมง และในระหว่างนี้สมาชิกกลุ่มเสื้อแดงรักเชียงใหม่ 51 ได้ผลัดกันด่าทอ เหน็บแนม สาปแช่งบุคคล 

เพศนอกขนบด้วยถ้อยค�ารุนแรงผ่านเครื่องขยายเสียง และในช่วงสุดท้ายของการกักบริเวณ สมาชิกกลุ่มเสื้อแดง 

ได้ขว้างปาเศษอาหาร แก้วน�า้ ก้อนหินมายงักลุม่ผูร่้วมเดนิขบวนท�าให้ได้รบัการบาดเจบ็ การเดนิขบวนเชยีงใหม่เกย์ไพร์ด 

จึงต้องยุติลงโดยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยแม้แต่นิดเดียว

สถานการณ์ที่สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานของบุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนถูกลิดรอน และถูกละเมิด 

ทั้งโดยอุกอาจ โดยวัฒนธรรม และโดยโครงสร้างกฎหมายบ้านเมือง และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวท้ังหมด  

ล้วนเป็นเหตผุลเบือ้งต้นของการรวมกลุม่กนัระหว่างบคุคลเพศนอกขนบจากประเทศต่างๆ ในภมูภิาคอาเซยีน สถานการณ์

เหล่าน้ีล้วนทวีความรุนแรงข้ึนด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ และเหตุการณ์ที่สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลเพศนอกขนบ 

ถูกปฏิเสธได้คืบคลานเข้ามาใกล้ชีวิตของเราทุกคนมากขึ้นทุกวัน นั่นคืออย่างน้อยที่สุดเรามักจะเคยได้ยินข่าว หรือมีคน

รู้จักได้รับผลกระทบ หรือตัวเรามีประสบการณ์ถูกลิดรอนสิทธิพื้นฐานโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในการ

มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย สิทธิในการได้รับการศึกษา ในท่ีสุดแล้วคงต้องช่วยกันตั้งค�าถามว่าการพัฒนาภูมิภาคอาเซียน 

จะก้าวหน้าไปได้อย่างไรหากการลิดรอนสิทธิในการรักษาพยาบาล การมีบ้านเป็นของตัวเอง ตลอดจนการเข้าเรียน/ 

เข้าสอบ ยงัคงด�าเนนิอยูภ่ายใต้การพฒันาประเทศไปสูค่วามเจรญิ เป็นไปได้อย่างไรทีพ่ลเมอืงอาเซยีนกลุม่หนึง่ถกูลดิรอน

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพียงเพราะเหตุแห่งเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ 
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

2. การ “รวมพล” ของบุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียน 
การรวมตวัอย่างเป็นทางการของบคุคลเพศนอกขนบในภมิูภาคอาเซยีนภายใต้ชือ่ The ASEAN LGBTIQ Caucus 

เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 2011 ซึ่งหากต้องกล่าวถึงท่ีมาของการ “รวมพล” เฉพาะบุคคลเพศนอกขนบในอาเซียน 

เพื่อบุคคลเพศนอกขนบในอาเซียนน้ัน ผู้เขียนขอกล่าวย้อนไปถึงการประชุมส�าคัญอีก 3 ประเภท ได้แก่ (1) การ

ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน หรือASEAN Summit (2) การประชุม ASEAN Civil Society Conference (ACSC) และ 

(3) การประชุม ASEAN People’s Forum (APF) การประชุมทั้ง 3 ประเภทนี้ เป็นต้นก�าเนิดของการประชุม ASEAN 

LGBTIQ Caucus 

โดยปกติแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา เมื่อมีการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน องค์กรภาคประชาสังคม 

ในภมูภิาคอาเซียน (ACSC) เชือ่ว่า จ�าเป็นจะต้องมกีารประชมุระหว่างองค์กรภาคประชาสงัคมในภมูภิาคอาเซยีนคูข่นาน

ไปด้วย เพื่อให้มีการน�าเสนอ “เสียงของประชาสังคมอาเซียน” แก่ผู้น�ารัฐบาลโดยตรงได้ ในขณะเดียวกันประชาชน

อาเซียน (APF) ก็เชื่อว่านอกเหนือจากรัฐบาลประชุมผู้น�าประเทศกันเองแล้ว และองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งส่วนใหญ่

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนประชุมร่วมกันแล้ว ตัวแทนของประชาชนอาเซียนก็ควรจะจัดประชุมคู่ขนานกันไปด้วยเช่นกัน 

เพื่อให้ “เสียงของประชาชน” ได้รับการน�าเสนอเข้าสู่การประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน ดังนั้น ในการประชุมสุดยอดผู้น�า

อาเซียนครั้งที่ 18 (วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม) ในปี ค.ศ. 2011 จึงมีการประชุม ACSC/APF ครั้งที่ 8 (วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม) 

เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปด้วย 

ในการประชุมปี ค.ศ. 2011 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผู้น�ารัฐบาลประเทศอาเซียน องค์กร 

ประชาสังคมอาเซียน และประชาชนอาเซียน ได้เดินทางมาประชุมคู่ขนานกันน้ีเอง ท่ีได้เกิดมีการรวมตัวกันของบุคคล

เพศนอกขนบประมาณ 40 คนจากประเทศอาเซียนท้ังสิ้น 8 ประเทศภายใต้การน�าขององค์กรเพื่อสิทธิของบุคคลเพศ

นอกขนบ 2 กลุ่มคอื Arus Pelangi หรอืRainbow Stream ซึง่มสี�านกังานตัง้อยูท่ีก่รงุจาการ์ตา และ iSEE ซ่ึงเป็นองค์กร

จากประเทศเวียดนาม 

เดิมทีเดียวบุคคลเพศนอกขนบเหล่านี้ตั้งใจจะเข้าร่วมประชุม ACSC/APF อยู่แล้ว องค์กร Rainbow Stream 

และiSEE ได้ถือโอกาสเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุม ACSC/APF ซ่ึงเป็นบุคคลเพศนอกขนบเข้าร่วมประชุมกันก่อน 

ในวันท่ี 2 พฤษภาคมเพ่ือรับฟังสถานการณ์ปัญหา และประเด็นท้าทายในการท�างานเพ่ือชุมชนบุคคลเพศนอกขนบ 

ในแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อเรียกร้องให้ท้ังผู้น�ารัฐบาล ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคม/ประชาชน

อาเซียน ซ่ึงต่างเดนิทางเข้าร่วมประชมุคู่ขนาน ได้ช่วยกนัปกป้องสทิธมินษุยชนของบุคคลเพศนอกขนบในภมูภิาคอาเซยีน

ไปด้วย การประชุมระหว่างบุคคลเพศนอกขนบจากประเทศอาเซียนท้ัง 8 ประเทศในวันท่ี 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2011  

ที่ริเริ่มขึ้นโดย Rainbow Stream และ iSEE ดังกล่าว จึงนับเป็นการ “รวมพล” บุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียน

อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในนาม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” หรือASEAN LGBTIQ Caucus 

ผลลัพธ์จากการประชุมคูข่นานในปี ค.ศ. 2011คอื (ร่าง) ปฏญิญาสิทธมินษุยชนอาเซยีน (ASEAN Human Rights 

Declaration หรือAHRD) ซึ่งเป็นร่างปฏิญญาที่กลุ ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” ระบุว่าไม่ครอบคลุมสิทธ ิ

ด้านเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศเลย กลุ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” จึงไม่พึงพอใจร่างปฏิญญานี้เป็นอย่างยิ่ง 

และกล่าวด้วยว่ากลุ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งกับการท�างานขององค์กรประชาสังคม

อาเซยีน (ACSC) และประชาชนอาเซยีน (APF) ต่อมาในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2012 กลุม่ “บุคคลเพศนอกขนบอาเซยีน” 

ได้ “รวมพล” กนัเป็นครัง้ทีส่อง ณ กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา และได้จดัการประชมุคูข่นานไปกบัการประชมุสดุยอด

ผู้น�าอาเซียน และการประชุม ACSC/APF 
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ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียนในปี ค.ศ. 2012 ณ กรุงพนมเปญนั้น ผู้น�าประเทศอาเซียนได้มีมติรับปฏิญญา

สิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration หรือAHRD) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติอาเซียน 

แต่กลับพบว่า ปฏิญญานี้ยังคงไม่ครอบคลุมการปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบเลย แม้ว่าจะได้รับการ

คัดค้าน และเรียกร้องให้มีการแก้ไขตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นร่างปฏิญญาจากการประชุมในปี ค.ศ. 2011 ณ กรุงจาการ์ตา 

จากความมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตของบุคคลเพศนอกขนบทั่วภูมิภาคอาเซียนให้พ้นจากการถูกเลือกปฏิบัติ  

การถูกกดขี่ การถูกข่มเหงท�าร้าย กลุ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” จึงได้เริ่มต้นด้วยการประมวลสถานการณ์ปัญหา

ที่บุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนพบเจอ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเหล่านั้นในระดับประเทศ และในระดับ

ภมูภิาค และพยายามน�าเสนอช่องทางแก้ไขสถานการณ์ปัญหาแก่ผูน้�ารฐับาล ตลอดจนองค์กรภาคประชาสงัคม/ประชาชน

อาเซียน ทั้งนี้ด้วยความหวังสูงสุดว่าต้องการให้รัฐบาลประเทศอาเซียน และภาคประชาสังคมช่วยกันปกป้องสิทธิมนุษย

ชนของบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคอาเซียน แต่เมื่อข้อเสนอไม่ได้รับการเหลียวแล มิหน�าซ�้าเมื่อกลุ่ม “บุคคลเพศนอก

ขนบอาเซียน” ได้คัดค้าน และขอให้แก้ไขร่างปฏิญญาซ่ึงไม่ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบแล้วนั้น  

ในท่ีสุดยงักลับพบว่า ปฏิญญาทีไ่ด้มาในปี ค.ศ. 2012 และผูน้�าประเทศอาเซยีนทกุประเทศมมีตริบันัน้ ยงัคงไม่ครอบคลมุ

สิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบตามที่กลุ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” ได้ขอให้แก้ไข 

กลุ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” จึงเรียกปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights  

Declaration หรือ AHRD) ฉบับแรกในประวัติศาสตร์อาเซียนนี้ว่าเป็น “ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล

เพศนอกขนบอย่างชัดเจน” และกลุ่ม “บุคคลเพศนอกขนบอาเซียน” ได้ประกาศชัดเจนว่าขอให้รัฐบาลทบทวน 

การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบโดยด่วน และขอให้ประชาสังคมอาเซียนหยุด “เสแสร้ง หลอกลวง” 

แล้วหันกลับมาท�าอะไรที่เอื้อต่อ “ทุกคน” อย่างเท่าเทียมกันเสียที

3. กลไกระดับภูมิภาคเพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลเพศนอกขนบ
ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาที่สลับซับซ้อนทั้งในด้านกฎหมาย บรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนประเด็น 

ด้านจิตวิทยาของบุคคลเพศนอกขนบเอง สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของบุคคลเพศนอก

ขนบท้ังสิ้น แต่ผู้เขียนพบว่า โลกนี้ยังพอมีความหวังส�าหรับบุคคลเพศนอกขนบอยู่บ้าง เมื่อผลจากการประชุมระหว่าง 

ผูเ้ช่ียวชาญสิทธมินุษยชน และนักกฎหมายระหว่างประเทศ เมือ่วนัท่ี 6 - 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2549 ณ เมอืงยอกยากาตา 

ประเทศอนิโดนเีซยี ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็น “แนวทางปฏบิตัติามหลกักฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่ง

เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ” หรือสิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “หลักการยอกยากาตา” หรือ The Yogyakarta  

Principles ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติชิ้นแรก และช้ินเดียวในโลกท่ีกล่าวครอบคลุมถึงการใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนใน

ประเด็นเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศอย่างละเอียด 

เนื่องจากหลักการยอกยากาตาได้ระบุข้อแนะน�าส�าหรับรัฐในการปฏิบัติการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ของพลเมืองไว้อย่างชัดเจนแล้ว ประเทศอาเซียนทุกประเทศจึงสามารถน�าหลักการยอกยากาตาไปปฏิบัติในประเทศ 

ของตนได้ทันที ในขณะเดียวกันในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนนั้น เนื่องจากผู้เขียนพบว่า สถานการณ์ปัญหาของบุคคล

เพศนอกขนบมีความคล้ายคลึงกันทั่วภูมิภาค ผู้เขียนจึงเชื่อว่าการค�านึงถึงความร่วมมือระดับภูมิภาค อันจะน�ามาสู่การ

ปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคอาเซียนอย่างทั่วถึง ย่อมเป็นสิ่งพึงกระท�า  

ผูเ้ขยีนจึงได้ศกึษาข้อมลูเพิม่เตมิ และพบว่า หลายฝ่ายได้เพยีรพยายามทีจ่ะท�างานเพือ่สทิธ ิและความเป็นธรรมทางเพศ
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ของบคุคลเพศนอกขนบภายในภมูภิาคอาเซยีนอยูพ่อสมควร ตวัอย่างเช่น คณะกรรมการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งเอเชยี

แปซิฟิก (ESCAP) และองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ UNDP และUSAID ได้ร่วมกันจดัเสวนาระดบัชาตข้ึินในวนัที ่21 - 22 

มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติกรุงเทพ จุดประสงค์ของการเสวนาคือเพื่อเปิดโอกาสให้เกย์ 

ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศในประเทศไทยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัว ประสบการณ์การท�างานในฐานะองค์กร 

และได้เสนอแนะช่องทางการท�างานเพื่อสิทธิ และความเป็นธรรมทางเพศของบุคคลเพศนอกขนบในสังคมไทย 

นอกเหนือจากการเสวนาในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรทั้งสามคือ ESCAP UNDP และ USAID  

มีแผนว่าจะจัดการเสวนาระหว่างบุคคลเพศนอกขนบในลักษณะเดียวกันนี้ในท้ังหมด 14 ประเทศท่ัวภูมิภาคเอเชีย  

(รวม 10 ประเทศอาเซียนแล้ว) โดยหวังว่าผลจากการเสวนาทั้ง 14 ครั้งรวมกันจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์

ปัญหาของบคุคลเพศนอกขนบในระดับภมูภิาคได้ สามารถจดัอนัดบัความส�าคญัของปัญหาในระดบัภูมภิาคได้ และสามารถ 

ให้ความช่วยเหลือบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคเอเชียได้ทันท่วงที จึงนับได้ว่าการก้าวเข้ามาเป็น “กลไกระดับภูมิภาค” 

เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคอาเซียนขององค์กร ESCAP UNDP และ USAID เป็นสิ่งท่ีน่ายินดี 

เป็นอย่างยิ่ง และแน่นอนว่าการก้าวครั้งนี้ย่อมเป็นก้าวท่ีก่อให้เกิดความมั่นใจส�าหรับบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาค

อาเซียนไม่น้อย และเฉพาะองค์กร UNDP เองนัน้ เจ้าหน้าท่ีระดบัผูบ้รหิารกล่าวชัดเจนว่า UNDP ได้ปรบัโครงสร้างภายใน

องค์กร และก่อตั้งหน่วยงานใหม่ล่าสุดขึ้นมาเพื่อดูแลภารกิจด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบโดยเฉพาะ  

โดยขนานนามหน่วยงานนี้ว่า LGBT Unit หรือหน่วยเกย์ ทอม สตรี/บุรุษข้ามเพศ

ในขณะที่ ESCAP UNDP และ USAID ต่างเห็นความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาค

อาเซียน และได้ร่วมกันสร้าง “ช่องทางเชิงโครงสร้าง” ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาค

อาเซียนนั้น บุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนทุกประเทศต่างยังคงคาดหวังว่ารัฐบาล และองค์กรประชาสังคม 

ของประเทศตน จะต้องเป็นผู้น�าในการน�า “หลักการยอกยากาตา” มาเป็นหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิทธิ

มนษุยชนภายในประเทศ จดัอนัดบัความส�าคญัของปัญหาภายในประเทศ และให้ความช่วยเหลอืแก่บคุคลเพศนอกขนบ

ที่เป็นพลเมืองของตนอย่างเต็มที่ 

ด้วยบรรยากาศของการสนทนาเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาคอาเซียนดังกล่าว 

ข้างต้น ในที่สุดระหว่างการประชุม International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association หรือ 

ILGA ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานครนั้น ผู้เขียนพบว่า บุคคลเพศนอกขนบในภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ILGA กันอย่างคึกคักเนืองแน่น ต่างมีพลังใจ และได้แสดงพลังเหล่านั้นในการ 

ให้ความรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลเพศนอกขนบ ร่วมกันสรรสร้างหนทางที่ดี 

เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีองบคุคลเพศนอกขนบ และรวมถงึความพยายามทีจ่ะท�างานร่วมกบัสือ่มวลชน รฐับาล และองค์กร

อิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพศนอกขนบทุกรูปแบบ ตัวอย่าง 

ของการท�างานร่วมกันดังกล่าวนี้ ได้แก่ ความพยายามท่ีจะร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตข้ึนเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ 

ชาติไทย ซึ่งหากพระราชบัญญัตินี้ผ่านการพิจารณาแล้ว คู่ชีวิตเพศเดียวกันชาวไทย เช่น ชายชาย หญิงหญิง จะสามารถ

จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายได้ 
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ความก้าวหน้าด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน

4. สรุปสถานการณ์ประชาสังคมเพศวิถี 
และอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศอาเซียน

แม้ว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิ และความเป็นธรรมทางเพศของบุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนจะมีความยาก

ล�าบากเพยีงใด จ�านวนบคุคลเพศนอกขนบทีแ่สดงตวัตน และเรยีกร้องขอความเป็นธรรมเฉกเช่นพลเมอืง “ชายจรงิหญงิแท้” 

ก็ยังคงเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ ความเข้มแข็งของการต่อสู้ ตลอดจนการรวมกลุ่มกันโดยไม่มีอาณาเขตของประเทศแบ่งกั้น

ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนยังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้เพื่อร้องขอความเป็นธรรม  

ขอความเท่าเทยีมในฐานะพลเมอืง ขอความเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของพวกเขา บคุคลเพศนอกขนบในประเทศ

อาเซยีนระบชุดัเจนใน “ค�าประกาศ” ท่ีได้จากการประชุมบุคคลเพศนอกขนบแห่งอาเซียนครัง้ท่ี 2 ซ่ึงจดัข้ึนท่ีกรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชาว่าพวกเขาจะไม่ยอมที่จะถูกเลือกปฏิบัติอีกต่อไป พวกเขาจะต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่  

ถกูข่มเหงท�าร้ายทัง้ทางร่างกาย ด้วยวาจา ถกูละเมดิทางเพศ และไม่ว่าข้ออ้างแห่งการเลอืกปฏบิตันิัน้จะเป็นด้วยกฎหมาย 

หรือด้วยมาตรฐานสังคม 

ในกระบวนการต่อสู้ที่ต้องทุ่มเทจิตวิญญาณ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งหมดลงไปนั้น บุคคลเพศนอกขนบ 

ในประเทศอาเซียนหวังเพียงให้พวกเขามีที่ยืนในภูมิภาคอาเซียน และมีท่ียืนในแต่ละประเทศท่ีบุคคลเพศนอกขนบ 

แต่ละคนอาศัยด�ารงชีวิตอยู่ ทั้งนี้เพราะบุคคลเพศนอกขนบต่างมีสิทธิ และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองของประเทศ

นั้นๆ ตามกฎหมาย 

ในภาพรวมของการต่อสูภ้าคประชาสงัคมของบคุคลเพศนอกขนบในภมูภิาคอาเซยีน สาระส�าคญัทีก่ระบวนการ

ประชาสังคมต้องการมากที่สุดคือ ต้องการเรียกร้องต่อรัฐบาลของประเทศในภูมิภาคอาเซียนแต่ละประเทศในเรื่อง 

ตัวบทกฎหมาย โดยบุคคลเพศนอกขนบในประเทศอาเซียนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า กฎหมายโบราณในหลายประเทศ 

เป็นที่มาของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพศนอกขนบ กฎหมายเหล่านี้เป็นหัวเช้ือให้คนท่ีมีอคติทางเพศใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการละเมิดความเป็นคนของบุคคลเพศนอกขนบ และกฎหมายเหล่านี้ท�าให้การท�างานเพื่อยกระดับชีวิต และศักดิ์ศรี

ของบคุคลเพศนอกขนบเป็นเรือ่งทีย่ากยิง่ขึน้ การพจิารณากฎหมายโบราณทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอพลเมอืงของประเทศด้วยเหตุ

แห่งเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศอย่างจริงจังจึงเป็นทางออกที่ประชาสังคมต้องการ โดยจะต้องพิจารณากฎหมาย 

ของทกุประเทศทลีะประเทศ แล้วท�าให้กฎหมายในประเทศอาเซียนโดยรวม เป็นกฎหมายท่ีมมีาตรฐานในการดแูลพลเมอืง

ของภูมิภาคอาเซียนตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างแท้จริง
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ประเทศอาเซียน: เราอยู่ตรงไหน?
Human Security in ASEAN Countries:  

Where are we?

เฉลิมพล	แจ่มจันทร1์ 

Chalermpol	Chamchan

บทคัดย่อ

This paper discusses the human security situations in 10 ASEAN countries, and makes  

comparisons with non-ASEAN countries using index rankings and indicator data from international 

organizations, agencies, and institutes. Human security, as defined in the paper, is comprised of  

economic, environmental, and social (e.g. food, health, community, personal and political rights) 

components. By considering international index rankings, which are converted into percentile rank 

format, together with information from relevant indicators, disparities in human security situations 

among the ASEAN countries in many aspects are revealed. The findings suggest that countries face 

different challenges under each component, and recommends that indices be improved or developed 

to understand better issues of human security.    

Keywords: human security, ASEAN
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ทั้ง 10 ประเทศ พร้อมบทวิจารณ์เปรียบเทียบสถานการณ์ในองค์ประกอบความมั่นคงแต่ละด้านภายในกลุ่มประเทศ

สมาชกิและกบัประเทศนอกกลุ่ม การน�าเสนอและบทวจิารณ์ใช้ข้อมลูการจดัอนัดบัดชันแีละตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้มกีาร

จัดท�าข้ึนโดยองค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ ในระดับนานาชาติ องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ถูกจ�าแนก 

ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งในด้านสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 

ด้านอาหาร สุขภาพ ชุมชน ส่วนบุคคล และการเมือง ผลการจัดอันดับดัชนีในรูปอันดับเปอร์เซนไทล์และข้อมูลตัวชี้วัด

ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสถานการณ์ความม่ันคงของมนุษย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ียังคงมีอยู่ 

ในหลายเรื่อง โดยภายใต้แต่ละองค์ประกอบของความมั่นคงในแต่ละด้าน แต่ละประเทศก็มีประเด็นความท้าทาย 

ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:	 ความมั่นคงของมนุษย์ อาเซียน
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ที่มาและความเบื้องต้น
ในหลากหลายประเด็นที่เป็นข้อกังวลและเป็นความท้าทายท่ีรออยู่เบ้ืองหน้า ในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community หรือ AC) ของกลุ่มประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันเฉียงใต้  

ซึง่คาดหวงัว่าจะน�าไปสูก่ารสร้างความเข้มแขง็ของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ รวมถงึการเอือ้ประโยชน์ซึง่กันและกนั

ระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมร่วมกันนั้น ประเด็นหนึ่งที่ส�าคัญ เป็นในเรื่องของความ

แตกต่างของระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ บริบททางการเมือง ไปจนถึงเง่ือนไขทางสังคมในมิติต่างๆ ท่ียังมีช่องว่าง

ระหว่างกลุม่ประเทศสมาชกิในหลายด้าน บทความนี ้มจีดุประสงค์เพือ่น�าเสนอข้อมลูเชงิเปรยีบเทยีบของแต่ละประเทศ

สมาชิกที่สะท้อนความแตกต่างเหล่านั้นที่มีอยู่และแสดงให้เห็นถึงประเด็นความท้าทายที่กลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึง

แต่ละประเทศสมาชิกควรให้ความส�าคัญและเร่งพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยมีธีมข้อมูลและมิติท่ีน�าเสนอภายใต้หัวเร่ือง 

“ความมั่นคงของมนุษย์” 

แนวคดิการพฒันาสมยัใหม่ทีก่�าหนดให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพฒันา เชือ่ว่า เป้าหมายส�าคัญทีท่กุประเทศ

ต้องค�านึงถึง ในการก�าหนดยุทธศาสตร์แผนการพัฒนา และแนวทางนโยบายต่างๆ ควรเป็นในเรื่องของการส่งเสริม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ รวมถึงการสร้างความมั่นคง 

ของมนุษย์ให้ทุกคนได้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้โดยเป็นอิสระจากความต้องการที่ไม่ได้รับการสนองตอบ (freedom from 

want) เป็นอสิระจากความกลวัต่อปัจจยัเสีย่ง หรือภยัคกุคามทีมี่ต่อการอยูร่อด (freedom from fear) รวมถึง เป็นอสิระ

ที่จะสามารถมีชีวิตอยู่และเติบโตขึ้นอย่างมีเกียรติและสิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับผู้อื่น 

นอกเหนือไปจาก มุมมองที่เปลี่ยนไปต่อเป้าหมายของการพัฒนาท่ีหันมาให้ความส�าคัญกับ “คน” มากขึ้นแล้ว 

แนวคิดเก่ียวกับ “ความมั่นคงของมนุษย์” ยังมีท่ีมาจากมุมมองท่ีเปลี่ยนไปของนานาประเทศต่อประเด็นความมั่นคง 

ของชาติอีกด้วย จากแต่เดิมที่ความมั่นคงของชาติถูกตีความถึงในเรื่องความมั่นคงของรัฐเป็นหลัก นับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 

1990 หรือในช่วงหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา ความสนใจในประเด็นดังกล่าวได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มุ่งไปสู่การสร้างความ

มั่นคงของมนุษย์หรือความมั่นคงในระดับปัจเจกบุคคลมากข้ึน รายงานการพัฒนาคนของส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ หรอื UNDP’s Human Development Report ในปี ค.ศ. 1994 (United Nations Development 

Programme, 1994) นับเป็นเอกสารฉบับแรกที่กล่าวถึงอย่างให้ความส�าคัญต่อแนวคิดและกรอบแนวทางในการสร้าง

ความมั่นคงของมนุษย์ให้เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับนานาประเทศ ซ่ึงในรายงานฉบับดังกล่าว ความมั่นคง 

ของมนุษย์ได้ถกูตีความไว้ว่า “...ประกอบด้วย 2 มติ ิมติแิรกคอื ความปลอดภยัจากภาวะคกุคามท่ีเกิดข้ึนต่อเนือ่งยาวนาน 

เช่น ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ และการกดขี่ปราบปราม มิติที่สองคือ การได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอุบัติเหต ุ

ทีเ่กดิขึน้ต่อการด�ารงชวีติ ไม่ว่าจะเป็นทีบ้่าน ทีท่�างาน หรือในสังคม” (อ้างใน ส�านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 

(ประเทศไทย), 2552, หน้า 2)

ในบทความนี ้การน�าเสนอข้อมูลและบทวเิคราะห์เกีย่วกับความมัน่คงของมนษุย์ในกลุม่ประเทศอาเซียนในแต่ละ

มติน้ัิน มคี�าถามหลกัทีย่นืพืน้อยู่ว่า “เรา (แต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีน) อยูต่รงไหน” และส�าหรับแต่ละประเทศสมาชิก

น้ัน (จากจุดที่เราอยู่) ความมั่นคงในด้านใดยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงให้แก่มนุษย ์

ทกุคนในภมูภิาคนี ้ส�าหรับข้อมลูท่ีน�ามาใช้น�าเสนอและวิเคราะห์ให้เหน็ว่าเราอยูต่รงไหนนัน้ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมลูดชันี 

(index) หรือตัวชี้วัด (indicator) ที่เกี่ยวข้องที่มีการรวบรวมจัดท�า รวมถึงจัดอันดับ (ranking) ของแต่ละประเทศ 

ในระดับนานาชาติ ส�าหรับโครงสร้างของบทความ ในส่วนต่อไปเป็นการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือ 

มิติความมั่นคงของมนุษย์ที่ควรพิจารณาในด้านต่างๆ เพื่อใช้ก�าหนดกรอบของข้อมูลดัชนีและตัวช้ีวัดท่ีน�ามาเสนอ 

และเปรียบเทียบในบทความ ส่วนที่สามเป็นการน�าเสนอข้อมูลผลการจัดอันดับดัชนีในรูปอันดับเปอร์เซนไทล์  
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(percentile rank) และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องซึ่งสะท้อนสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แต่ละด้าน พร้อมด้วยบทวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ในแต่ละประเทศ ส่วนที่สี่ ส่วนสุดท้าย เป็นการสรุปประเด็น

ความท้าท้าย โดยชี้ให้เห็นองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังคงเป็นความไม่มั่นคง หรือความเสี่ยงที่แต่ละประเทศ

สมาชิกในกลุ่มอาเซียนควรให้ความส�าคัญ

2. องค์ประกอบความมัน่คงของมนุษย์
รายงานการพัฒนาคนของส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1994 ได้เสนอมิติความมั่นคง

ของมนษุย์ในองค์ประกอบเบือ้งต้น 7 ด้านด้วยกนั (United Nations Development Programme, 1994) ซึง่ในแต่ละ

ด้านมีนัยยะของความมั่นคง สรุปได้ดังนี้ 

1) เศรษฐกิจ - การมีรายได้ขั้นต�่าที่เพียงพอ ท้ังจากการท�างานหรือข่ายความคุ้มครองทางสังคม (safety net)  

ที่มี

2) สิ่งแวดล้อม - ความปลอดภัย หรือการได้รับการคุ้มครองจากภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากธรรมชาติ  

และด้วยมือมนุษย์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงจากการหมดไปของทรัพยากรธรรมชาติ

3) อาหาร - การเข้าถึงอาหารอย่างเท่าเทียมและเพียงพอส�าหรับคนทุกคน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

4) สุขภาพ - การได้รับหลักประกันขั้นต�่า ที่คุ้มครองสุขภาพของคนจากการเจ็บป่วยและการตายด้วยโรคภัย  

หรือการใช้ชีวิตและพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม

5) ส่วนบุคคล - ความปลอดภัยจากความรุนแรงทางกาย การถูกแสวงหาผลประโยชน์ หรือละเมิดสิทธิ

6) ชุมชน - ความปลอดภัยจากการขัดแย้งรุนแรงภายใน หรือระหว่างชุมชนท่ีน�าไปสู่การสูญเสียความสัมพันธ์ท่ี

ดีหรือค่านิยมร่วมดั้งเดิมในชุมชน

7) การเมือง - บริบททางการเมอืงในสงัคมท่ีเคารพสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานของคนทุกคน มีเสถียรภาพและมัน่คง 

จากกรอบคิดและองค์ประกอบในแต่ละด้านข้างต้น ที่ผ่านมา งานศึกษาจ�านวนหนึ่งได้พยายามท�าการแปลง 

ความมั่นคงของมนุษย์จากแนวคิด (concept) สู่ตัวชี้วัด (indicators) ที่สามารถวัดค่าและท�าการเปรียบเทียบกันได้ 

(measurable and comparable) เพือ่ประโยชน์ในการประเมนิสถานการณ์ความมัน่คงของมนษุย์ในแต่ละองค์ประกอบ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงข้ามช่วงเวลา รวมถึงเปรียบเทียบสถานการณ์ของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค (Hastings, 2009; 

Michel, 2005; กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์, 2555; Lonergan, Gustavson, และCarter, n.a.; 

Werthes, Heaven, และVollnhals, 2011; ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ประเทศไทย), 2552; 

Global Development Research Center , n.a.) ในจ�านวนนี้ งานศึกษาของ Hastings (2011) ได้พัฒนาดัชนี 

ความมั่นคงของมนุษย์ขึ้น (Human Security Index: HSI) โดยผลการศึกษาในปี ค.ศ. 2011 ได้น�าเสนอ HSI เวอร์ชั่น 

2 ค�านวนค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 (ต�่าที่สุด) ถึง 100 (มากที่สุด) และจัดล�าดับระดับความมั่นคง 

ของมนุษย์ใน 232 ประเทศทั่วโลก จากประเทศที่มีความมั่นคงต�่าที่สุดไปประเทศที่มีความมั่นคงสูงที่สุด ในการศึกษา

ของ Hastings ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ด้าน (รูป 1)ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม ซึ่งในด้านสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบความมั่นคงย่อยในด้านอาหาร ด้านสุขภาพ 

ด้านความเท่าเทียมทางเพศ ด้านความสงบสุข ด้านการเมืองการปกครองและด้านการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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ซ่ึงเหน็ได้ว่า ครอบคลมุองค์ประกอบความมัน่คงของมนษุย์ของ UNDP (1994) ท้ัง 7 ด้าน เพยีงแต่แตกต่างในรายละเอยีด

ของนัยยะความมั่นคงแต่ละด้านอยู่บ้าง

ส�าหรับประเทศไทย บนฐานและกรอบคิดเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์  

ได้พฒันามาตรฐานตวัชีว้ดัความมัน่คงของมนษุย์ของคนไทยมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 โดยให้ค�านยิามความมัน่คงของมนษุย์ 

ไว้ว่า หมายถงึ “การทีบ่คุคลมคีวามสามารถในการพึง่ตนเองขัน้พืน้ฐานได้อย่างพอเพยีง มศีกัดิศ์รแีละยัง่ยนื ท�าให้สามารถ

ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขครอบคลุมวิถีชีวิตทุกด้าน” (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์, 2555, หน้า 9) ในแรกเริ่มประกอบด้วยมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งสิ้น 11 ด้าน ได้แก่ 7 ด้านของ UNDP เพิ่มด้วย

อีก 4 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและความเชื่อ ด้านครอบครัว และด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนา

ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์ของไทย ล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 

องค์ประกอบ 12 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีงานท�าและมีรายได้ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร/

พลังงาน ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านครอบครัว ด้านชุมชนและการสนับสนุน

ทางสังคม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเมือง และด้านสิทธิและความเป็นธรรม ความสอดคล้องขององค์ประกอบ

ความมัน่คงของมนุษย์ในระดับทีแ่ปลงมาสูตั่วชีว้ดัแล้วเทียบกบัแนวคิดตัง้ต้นของ UNDP (1994) แสดงได้ดังตาราง (รปู 1)

รูป 1 เปรียบเทียบองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์จากกรอบแนวคิดโดยส�านักงานโครงการพัฒนา 
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) สู่กรอบตัวชี้วัดระดับนานาชาติและระดับประเทศของไทย 

กรอบแนวคิด กรอบตัวชี้วัดระดับนานาชาติ กรอบตัวชี้วัดระดับชาติ

กรอบแนวคิด  
“ความมั่นคงของมนุษย์)  

ของ UNDP, 2547  
(7 องค์ประกอบ)

ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์  
(Health Security Index V.2), 2554 

(3 องค์ประกอบ)

มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง 
พ.ม. ประเทศไทย, 2555 

(12 องค์ประกอบ)

1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ด้านการมีงานท�าและมีรายได้
2. ด้านการศึกษา*
3. ด้านทีอยู่อาศัย*

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ด้านสิ่งแวดล้อม 4. ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร/พลังงาน

3. ด้านอาหาร 3. ด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วยองค์
ประกอบย่อย 

 -  ด้านอาหาร 
 -  สุขภาพ 
 -  ความเท่าเทียมทางเพศ 
 -  ความสงบสุข
 -  การเมืองการปกครอง และ
 -  การศึกษาและการรับรู้ข้อมูล 
 ข่าวสาร

5. ด้านอาหาร

4. ด้านสุขภาพ 6. ด้านสุขภาพ

5. ส่วนบุคคล 
 (ของปัจเจกบุคคล)

7. ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
 และทรัพย์สิน
8. ด้านครอบครัว*

6. ด้านชุมชน 9. ด้านชุมชนและการสนับสนุน 
 ทางสังคม
10. ด้านศาสนาและวัฒนธรรม*

7. ด้านการเมือง 11. ด้านการเมือง
12. ด้านสิทธิและความเป็นธรรม*

หมายเหตุ: * เป็นองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและและความม่ันคงของมนุษย์ที่ไม่มีก�าหนด 
ตามกรอบของส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ แต่มีนัยยะที่สอดคล้องในด้านนั้น

ที่มา: United Nations Development Programme (1994), กระทรวงการพัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์ (2555),  
Hastings D. , (2011)
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3. ความมัน่คงของมนุษย์ของเราอยู่ตรงไหนจากการจัดอันดับดัชนี 
(Index ranking)

ในบทความนี้ การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือให้เห็นภาพว่า 

“เราอยู่ตรงไหน” นั้น พิจารณาจากฐานข้อมูลตัวเลขค่าดัชนี/ตัวชี้วัดและการจัดล�าดับประเทศตามค่าดัชนี/ตัวชี้วัดนั้นๆ 

ทีเ่กีย่วข้องและสะท้อนสถานการณ์ในแต่ละองค์ประกอบความมัน่คงของมนษุย์ในระดบันานาชาต ิซึง่รวบรวมจากเอกสาร 

รายงาน หรอืผลการศึกษาทีจ่ดัท�าขึน้โดยสถาบนั หน่วยงาน หรอืองค์กรทางวชิาการระหว่าง ปี ค.ศ. 2011 - 2013 ข้อมลู

ดัชนี/ตัวชี้วัดที่น�าเสนอเพียงช่วยให้เห็นภาพของสถานการณ์เปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนในเบื้องต้น ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการศกึษารายละเอียดเชิงลกึของสถานการณ์แต่ละด้านในแต่ละประเทศต่อไปได้ ส�าหรบักรอบการพจิารณา 

แบ่งออกเป็น ความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวม ความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งในด้าน

สังคม มีมิติย่อยของความมั่นคงที่พิจารณาอยู่หลายด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร สุขภาพ ความสงบสุข สิทธิและการเมือง 

ค่าดัชนีที่มีการจัดล�าดับประเทศในระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละด้านที่ได้รวบรวม

และน�าเสนอในบทความน้ี2 สรุปได้ดังตาราง 1 ความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวม ประกอบด้วย ดัชนีความมั่นคง 

ของมนุษย์ (HSI) และดัชนีการพัฒนาคน (HDI)3 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว 

(GNP_C) ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) ด้านสังคม ประกอบด้วย ดัชนีความมั่นคง 

ทางอาหารโลก (GFSI) ดัชนีความอดอยากโลก (GHI) อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด (LE_B) ดัชนีความสงบสุขโลก (GPI) ดัชนี

อิสรภาพ (FI) ดัชนีความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GII) ดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น (CPI) และดัชนีความไม่มีเสถียรภาพ

ทางการเมือง (PII)

ตาราง 1 ค่าดัชนี (และตัวชี้วัด) ที่สะท้อนความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละด้านซึ่งมีการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

องค์ประกอบความมั่นคง
ของมนุษย์

ดัชนี (และตัวชี้วัด)  
และจ�านวนประเทศที่ 

ถูกจัดอันดับ (ranking)
หน่วยงานที่จัดท�า/ ที่มา

1. ภาพรวม Human Security Index 2011 (232 
ประเทศ): HSI

www.humansecurityindex.org (Hastings, 
Global Human Security Index, Version 2.0, 
2011)

Human Development Index 2012 
(187 ประเทศ): HDI

United Nations Development Programme 
(United Nations Development Programme, 
2013)

2 ค่าดชันทีีน่�าเสนอคดัเลอืกเฉพาะดชันทีีม่กีารจดัอนัดบัประเทศสมาชกิกลุม่อาเชยีนในระดบันานาชาต ิแต่ละดชันมีนียัยะทีส่ะท้อนความ
มัน่คงของมนษุย์ในแต่ละด้านตามกรอบแนวคดิของ UNDP และกรอบการสร้างดชันคีวามม่ันคงของมนษุย์ โดย Hastings (2011) ดังแสดง
ในรูป 1 ในการน�าเสนอ ข้อมูลตัวชี้วัดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละด้านถูกน�ามาวิเคราะห์ประกอบการน�าเสนอผลการ
จัดอันดับค่าดัชนีด้วย เพื่อให้เห็นภาพสถานการณ์ที่ครอบคลุมกว้างขึ้น
3 อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการพัฒนาคนของ UNDP ซึ่งทั้งสองแนวคิดมี
จุดร่วมกันตรงที่ก�าหนดให้ “คน” เป็นศูนย์กลางของเป้าหมายการพัฒนา โดยมองว่าความมั่นคงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการพัฒนาคน และ
การพัฒนาคนก็เป็นหนทางที่ส�าคัญสู่การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ (Hastings, 2009)
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องค์ประกอบความมั่นคง
ของมนุษย์

ดัชนี (และตัวชี้วัด)  
และจ�านวนประเทศที่ 

ถูกจัดอันดับ (ranking)
หน่วยงานที่จัดท�า/ ที่มา

2. ด้านเศรษฐกิจ GNP per capita 2012 (187 ประเทศ): 
GNP_C

(United Nations Development Programme, 
2013)

3. ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Performance Index 
2012 (132 ประเทศ): EPI

Yale University and Columbia University 
(NASA Socioeconomic Data and Applications 
Center, 2012)

4. ด้านสังคม (ประกอบ 
 ด้วย ด้านย่อย ได้แก่  
 อาหาร สุขภาพ  
 ความสงบสุข สิทธิและ 
 การเมือง

Global Food Security Index 2012 
(105 ประทศ): GFSI

Economist Intelligence Unit (Economist 
Intelligence Unit, 2012)

Global Hunger Index 2012 (79 
ประเทศ): GHI

International Food Policy Research Institute 
(International Food Policy Research Institute, 
Concern Worldwide, and Welthungerhilfe, 
2012)

Life Expectancy (at birth) 2012 
(194 ประเทศ): LE_B

United Nations Development Programme 
(United Nations Development Programme, 
2013)

Global Peace Index 2012 (158 
ประเทศ): GPI

Institute for Economics and Peace (Institute 
for Economics and Peace, 2012)

Freedom Index 2012 (123 ประเทศ): 
FI

Fraser Institute (McMahon, 2012)

Gender Inequality Index 2012 (148 
ประเทศ): GII

United Nations Development Programme 
(United Nations Development Programme, 
2013)

Corruption Perception Index 2012 
(176 ประเทศ): CPI

Transparency International ( (Transparency 
International, 2012)

Political Instability Index 2009 - 10 
(165 ประเทศ): PII

Economist Intelligence Unit (Economist 
Intelligence Unit , n.a.)

หมายเหตุ:  เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบย่อยที่ใช้ในการจัดท�าค่าดัชนีแต่ละตัวมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก จึงไม่ได้ถูกน�าเสนอ
ในเนื้อหาของบทความนี้ อย่างไรก็ตาม สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากแหล่งอ้างอิงที่มาตามที่ระบุไว้ในตาราง

เนื่องจากการจัดอันดับประเทศของค่าดัชนีแต่ละตัวมีจ�านวนประเทศทั้งหมดที่ถูกจัดอันดับไม่เท่ากัน เพื่อให้การ

น�าเสนออันดับประเทศของค่าดัชนีทั้งหมดสามารถเปรียบเทียบกันได้ อันดับดั้งเดิม (original ranking) ของค่าดัชน ี

จึงถูกแปลงให้อยู่ในรูปค่าอันดับเปอร์เซนไทล์ หรือ percentile rank โดยมีค่าระหว่างร้อยละ 0 ถึง 100 ค่าอันดับเปอร์

เซนไทล์ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงอันดับที่ดีขึ้นของสถานการณ์ประเทศในองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ตามค่าดัชนีนั้นๆ 

ในที่นี้ ส�าหรับค่าดัชนีที่มีความหมายเชิงลบ เช่น GII, CPI, GHI หรือ PII ในการแปลงค่าอันดับ อันดับดั้งเดิมจะถูกกลับ

ส่วนให้เป็นในทางตรงข้ามกับดัชนีท่มีความหมายเชิงบวก ยกตัวอย่าง หากประเทศ ก. ถูกจัดอันดับ HSI (ซึ่งเป็นค่าดัชนี 

เชิงบวก) ให้อยู่ในอันดับที่ 1 กล่าวคือ มีความมั่นคงของมนุษย์สูงมากเป็นอันดับที่ 1 ใน 232 ประเทศทั่วโลก เมื่อแปลง

ตาราง 1 (ต่อ) ค่าดัชนี (และตัวชี้วัด) ที่สะท้อนความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละด้านซึ่งมีการจัดอันดับในระดับนานาชาติ
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ค่าอันดับเป็นเปอร์เซนไทล์ ก็จะมีค่าอันดับเปอร์เซนไทล์เท่ากับ 100 ในขณะที่ ประเทศ ข. หากถูกจัดอันดับให้เป็น

ประเทศที่มีภาพลักษณ์การคอรัปชั่น (CPI) มากท่ีสุด ในอันดับที่ 176 จาก 176 ประเทศ เมื่อแปลงค่าอันดับเป็น 

เปอร์เซนไทล์ ก็จะมีค่าอันดับเปอร์เซนไทล์น้อยที่สุด หรือใกล้ 0 มากที่สุดนั่นเอง

3.1 ความมัน่คงของมนุษย์ภาพรวม

จากการจัดอันดับในปี พ.ศ. 2554 ใน 232 ประเทศทั่วโลกด้วยค่าดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศสมาชิก

อาเซียนที่มีความม่ันคงของมนุษย์สูงที่สุดคือ สิงคโปร์ (อันดับเปอร์เซนไทล์ 80) หากใช้อันดับเปอร์เซนไทล์ท่ี 50  

เป็นเกณฑ์ มีเพียงอีก 3 ประเทศเท่านั้น ที่มีระดับความมั่นคงของมนุษย์สูงอยู่ในกลุ่มประเทศครื่งแรกของโลก ซึ่งได้แก่ 

บรูไน มาเลเซีย และไทย ตามล�าดับ ส�าหรับประเทศสมาชิกอีก 6 ประเทศนั้น ความมั่นคงของมนุษย์ยังอยู่ในระดับ 

ที่ค่อนข้างต�่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และลาว มีค่าดัชนีอยู่ในช่วงอันดับเปอร์เซนไทล์ที่ประมาณ 30 ถึง 35 ฟิลิปปินส์ 

และเมียนมาร์ อยู่ในอันดับที่ 22 - 23 ขณะท่ี กัมพูชาซ่ึงมีดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ต�่าท่ีสุดในกลุ่มประเทศสมาชิก  

มีอันดับเปอร์เซนไทล์อยู่เพียงที่ 16 

เมื่อพิจารณาความมั่นคงของมนุษย์ในอีกมุมมอง โดยดูจากค่าดัชนีการพัฒนาคนซ่ึงมีการจัดอันดับในปี  

พ.ศ. 2555 ใน 187 ประเทศ ส�าหรับภาพรวม เห็นได้ว่า ผลการจัดอันดับค่อนข้างใกล้เคียงกับผลการจัดอันดับดัชนี 

ความมั่นคงของมนุษย์ สิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย เป็น 3 ประเทศแรกที่มีระดับการพัฒนาคนสูงที่สุดในภูมิภาค 

และมอีนัดบัเปอร์เซนไทล์ของดัชนีการพัฒนาคน สงูกว่าอนัดับเปอร์เซนไทล์ของดชันีความมัน่คงของมนษุย์อย่างเหน็ได้ชัด 

ไทยมีระดับการพัฒนาคนสูงเป็นอันดับ 4 ในกลุ่มประเทศสมาชิก แต่ที่น่าสนใจคือ อันดับเปอร์เซนไทล์ที่ได้นั้นต�่ากว่าที่

ร้อยละ 50 และค่อนข้างห่างจากมาเลเซยีซึง่อยูใ่นอนัดบัที ่3 พอสมควร อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์และกมัพชูา มอีนัดบัเปอร์

เซนไทล์ของการพัฒนาคนท่ีค่อนข้างดีกว่าความมั่นคงของมนุษย์ ในขณะที่ เวียดนาม ลาวและเมียนมาร์ มีอันดับ 

ที่ต�่ากว่าเล็กน้อย

จากข้อมูลการจัดอันดับ จะเห็นว่าความมั่นคงของมนุษย์ภาพรวมในหลายประเทศสมาชิกอาเซียนยังอยู่ในระดับ

ที่ต�่าและต้องเร่งพัฒนา โดยเฉพาะใน กัมพูชา เมียนมาร์ ฟิลลิปปินส์ เช่นเดียวกับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่มีความ

ส�าคญัในการสร้างความมัน่คงของมนษุย์ รวมถงึความมัน่คงของประเทศในระยะยาว ส�าหรบัประเทศไทย แม้ความมัน่คง

ของมนุษย์ภาพรวมจะอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีแล้ว (อันดับเปอร์เซนไทล์ 56) แต่จากอันดับเปอร์เซนไทล์ 

ของค่าดัชนีการพัฒนาคนที่ต�่ากว่าพอสมควร (อันดับเปอร์เซนไทล์ 45) การเร่งพัฒนาคุณภาพคนในประเทศ ควบคู่ 

ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ จึงยังเป็นประเด็นการพัฒนาประเทศที่ต้องให้ความส�าคัญ 
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ตาราง 2 ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2554 และดัชนีการพัฒนาคน พ.ศ. 2555

ประเทศ 
อาเซียน

HSI ranks
(ใน 232 ประเทศ 

ปี 2554)

HDI ranks
(ใน 187 ประเทศ 

ปี 2555)

สิงคโปร์ 47 18

บรูไน 91 30

มาเลเซีย 98 64

ไทย 103 103

อินโดนีเซีย 159 121

ฟิลิปปินส์ 179 114

เวียดนาม 152 127

ลาว 166 138

รูป 2 อันดับเปอร์เซนไทล์* HSI (0-100)
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รูป 3 อันดับเปอร์เซนไทล์* HDI (0-100) 
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หมายเหตุ: * ส�าหรับค่าดัชนีที่มีความหมายเชิงบวก อันดับ (rank) ที่ “ต�่า” หมายถึง อันดับเปอร์เซนไทล์ (percentile rank) ที่ “สูง” และ
เข้าใกล้ 100 ในขณะที่ ส�าหรับค่าดัชนีที่มีความหมายเชิงลบ อันดับ (rank) ที่ “สูง” หมายถึง อันดับเปอร์เซนไทล์ (percen-
tile rank) ที่ “ต�่า” เข้าใกล้ 0

3.2 ความมัน่คงของมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ

หัวใจหลักของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของมนุษย์คือ การที่มนุษย์ทุกคนมีรายได้ที่พอเพียงต่อความต้องการ 

ในการด�ารงชีพขั้นต�่า ซึ่งรายได้นั้น อาจมีที่มาท้ังจากการท�างาน หรือการได้รับจ้างงานท่ีมั่นคงก่อให้เกิดรายได้อย่าง

สม�า่เสมอ หรอืจากการได้รบัการช่วยเหลอืจากหลกัประกนัการคุม้ครองทางสงัคมทีม่ ีเมือ่เกดิเหตกุารณ์ไม่คาดคดิซึง่ท�าให้

เกิดการขาดรายได้ประจ�า 

จากการจัดอันดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (GNP_C) ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดระดับรายได้หรือคุณภาพ

ชีวิตทางเศรษฐกิจของคนในแต่ละประเทศ ใน 187 ประเทศ โดย UNDP (หน่วยเป็น PPP $ ณ ราคาคงที่ ปี ค.ศ. 2548) 

พบว่า สิงคโปร์และบรูไน เป็น 2 ประเทศที่มีอันดับเปอร์เซนไทล์สูงมาก (ที่ 99 และ 97 ตามล�าดับ) ทิ้งห่างทุกประเทศ

ในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งมาเลเซียและไทย ซึ่งมีรายได้ต่อหัวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางท่ีอันดับเปอร์เซนไทล์ 63 และ 51  

ตามล�าดับ ระดับรายได้ต่อหัวของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อยู่ในอันดับที่เท่ากันแต่ถือว่าค่อนข้างต�่า (ที่ 34) ตามด้วย 

เวยีดนาม ลาวและกมัพชูา และเมยีนมาร์ ซึง่เป็นประเทศท่ีมรีายได้ต่อหวัต�า่ท่ีสดุในกลุม่อาเซียน โดยอยูท่ี่อันดับเปอร์เซนไทล์ 

เพยีงที ่18 จากผลการจดัอนัดบัข้างต้น เหน็ได้อย่างชัดเจนว่า ความแตกต่างของระดบัรายได้ในกลุม่ประเทศอาเซยีนนัน้

มีสูงมากระหว่างประเทศท่ีร�่ารวยและประเทศที่ยากจน ซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนที่ดีให้เห็นความแตกต่างของระดับ 

ความมั่นคงของมนุษย์ทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน
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รูป 4 อันดับเปอร์เซนไทล์มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว  (GNP_C) ใน187 ประเทศ พ.ศ. 2555
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รูป 5 ร้อยละคนจนและสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (สัมประสิทธิ์จินี่)
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ที่มา: รวบรวมจากฐานข้อมูลธนาคารโลก ปีพ.ศ. 2551 - 2554 (The World Bank, 2013)
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ในกลุม่ประเทศสมาชกิทีร่ายได้ต่อหวัต�า่ ปัญหาความยากจนของคนในประเทศทีย่งัคงมสีดัส่วนคนจนอยูใ่นระดบั

ที่สูงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความส�าคัญ จากข้อมูลที่มีใน 7 ประเทศสมาชิก ไม่รวม สิงคโปร์ บรูไนและเมียนมาร์  

ณ เส้นความยากจนสากล 1.25 PPP $ ต่อวัน ประเทศที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุด ได้แก่ ลาว (ร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3  

ของประชากรในประเทศ) ตามด้วยกัมพูชา (ร้อยละ 53.3) อินโดนีเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์ แม้จะมีสัดส่วนคนจน 

ต�่ากว่าแต่ก็นับว่าอยู่ในระดับที่สูง หรือประมาณ กว่า 2 ใน 5 ของประชากรในประเทศ ในกรณีของมาเลเซียและไทย  

ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่มีรายได้ต่อหัวระดับปานกลาง (ค่อนไปทางสูง - ส�าหรับมาเลเซีย) ความยากจนอาจไม่ใช่ปัญหา

ที่มีระดับความรุนแรงเท่ากับปัญหาการกระจายรายได้ รวมถึงการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีไม่เท่าเทียม

ภายในประเทศ พิจารณาจากสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ ใน 7 ประเทศสมาชิกข้างต้น มาเลเซียมีระดับการกระจาย

รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันมากท่ีสุด (สัมประสิทธิ์ Gini 46.2) ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ (ซ่ึงยังมีปัญหาความยากจนค่อนข้าง

รุนแรง) และไทย ตามล�าดับ

รูป 6 ร้อยละประชากรที่ไม่มีหลักประกันการคุ้มครองทางสังคม
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การขาดหลักประกันและการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานซ่ึงจะช่วยบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนจากการ

ขาดรายได้ทีเ่พยีงพอในการด�ารงชพีหรอืจากเหตกุารณ์ความเสีย่งต่างๆ ทีไ่ม่คาดคดิ เป็นอีกหนึง่ประเดน็ทีป่ระเทศสมาชิก

อาเซียนต้องพิจารณาเพื่อพัฒนาให้มีคความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลของธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่า หลายประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนยังคงมีสัดส่วนประชากรที่ไม่มีหลักประกันการคุ้มครองทางสังคม (จากภาครัฐ) ใดๆ เลย ในสัดส่วนที่สูง 

โดยเฉพาะในลาว กมัพชูาและฟิลปิปินส์ ซึง่สงูกว่าร้อยละ 90 มาเลเซยีและเวยีดนาม ถงึร้อยละ 85 และ 71.3 ตามล�าดบั

3.3 ความมัน่คงของมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EPI ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ใน 2 เรื่อง คือ  

หนึ่งอนามัยสิ่งแวดล้อม (environment health) เกี่ยวกับ ภาระโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากมลพิษ 

ทางอากาศและผลกระทบเรื่องน�้าที่มีต่อมนุษย์ และสอง การอยู่รอดของระบบนิเวศ (ecosystem vitality) เกี่ยวกับ 

เรื่องมลพิษทางอากาศและน�้า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 

193



ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

รูป 7 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) ใน132 ประเทศ พ.ศ. 2555
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จากผลการประเมินและจัดอันดับดัชนี EPI ล่าสุด ปี 2555 ใน 132 ประเทศ รวม 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน  

ไม่รวมลาว กล่าวได้ว่า ประเทศสมาชกิส่วนใหญ่ มสีถานการณ์ทางสิง่แวดล้อมซึง่เป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคญัของความ

มัน่คงของมนุษย์ อยูใ่นระดับทีดี่กว่าหลายประเทศในโลก ไล่เรยีงจากมาเลเซยี บรไูน ไทย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และกมัพชูา 

ที่มีอันดับเปอร์เซนไทล์สูงกว่าที่ร้อยละ 50 จะเห็นได้ว่า ที่น่าสนใจคือ ในภาพรวมทั่วๆไป โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ 

สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับหนึ่งมาตลอดใน 10 ประเทศสมาชิก แต่ในด้านสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ (ชี้วัดจาก 

EPI) พบว่า แย่กว่าหลายประเทศในภูมิภาค ส่วน เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็น 3 ประเทศที่มีสมรรถนะ 

ด้านสิ่งแวดล้อมต�่าที่สุด ตามล�าดับ โดยอยู่ในอันดับเปอร์เซนไทล์ที่ร้อยละ 41 - 48

รูป 8 ร้อยละของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศทั้งหมด พ.ศ. 2553
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รูป 9 ร้อยละการน�าเข้าพลังงานต่อปริมาณการใช้ทั้งหมด พ.ศ. 2553

àÁÕÂ¹ÁÒÃ�

àÁÕÂ¹ÁÒÃ�

3.3 

72.1 

62.3 

37.1 

52.1 

25.7 

44.5 

57.2 

48.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

-460 

-18 

40 

-84 

42 

-11 

n.a. 

28 

-61 

-500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกีย่วกบัความเสีย่งต่อการหมดไปของทรพัยากรธรรมชาต ิข้อมลูร้อยละพืน้ทีป่่าต่อพืน้ทีท่ัง้หมด เป็นหนึง่ตวัชีว้ดั

ที่ช่วยให้เห็นภาพสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ทางส่ิงแวดล้อม จากรูป 8 บรูไนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่ามากท่ีสุด 

หรือเกือบ 3 ใน 4 ของพื้นที่รวม รองลงมาได้แก่ ลาว มาเลเซีย กัมพูชา ซึ่งยังคงมีพื้นที่ป่ามากกว่าครึ่งของพื้นที่รวม  

ในขณะที่สิงคโปร์มีเพียงร้อยละ 3.3 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 25.7 และไทย (น้อยเป็นอันดับ 3 ในกลุ่ม) ร้อยละ 37.1 หรือกว่า 

1 ใน 3 ของพืน้ทีป่ระเทศรวม ในด้านพลงังาน ข้อมลูจากธนาคารโลก แสดงให้เหน็ว่าสงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ ไทย และกมัพชูา 

เป็น 4 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่มีการพึ่งพิงพลังงานจากภายนอก (การน�าเข้า) โดยเฉพาะสิงคโปร์ ที่เกือบร้อยละร้อย

ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดมาจากการน�าเข้า ในขณะที่บรูไน อินโดนีเซีย และเมียนมาร์เป็นประเทศที่มีปริมาณ 

การส่งออกพลงังานเทยีบกับปรมิาณการบรโิภคพลงังานในประเทศในสดัส่วนทีส่งู ระดบัการพึง่พงิพลงังานจากภายนอก 

เป็นตัวชี้วัดที่ดีตัวหนึ่งให้เห็นสถานการณ์ความมั่นคงทางพลังงานของแต่ละประเทศ

3.4 ความมัน่คงของมนุษย์ด้านสังคม

3.4.1 ด้านอาหาร

เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยหนึ่งของความมั่นคงของมนุษย์ด้านสังคม 2 ดัชนีชี้วัด 

ที่น�ามาพิจารณา ได้แก่ ดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก (GFSI) และดัชนีความอดอยากโลก (GHI) ซึ่งทั้งสองเป็นดัชนีที่มี

จุดประสงค์เพื่อประเมินและจัดอันดับสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของแต่ละประเทศในโลก เพียงแต่มีมิติในการ

ประเมนิทีต่่างกนัเลก็น้อย GFSI ให้ความส�าคัญในด้านการเข้าถงึอาหารของมนษุย์ทกุคน ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 

ขณะที่ GHI ค�านึงถึงความยั่งยืนของความสามารถในการผลิตอาหารภายใต้เง่ือนไขของทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีในปัจุบัน  

โดยเฉพาะทรัพยากรน�้า ที่ดินและพลังงาน มากกว่าในเรื่องการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอันดับเปอร์เซนไทล์

ของกลุ่มประเทศอาเซียนจากการจัดอันดับดัชนีท้ังสอง ล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 (ใน 105 ประเทศส�าหรับ GFSI และ 

ใน 79 ประเทศ ส�าหรับ GHI) พบว่า ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่ (ไม่รวม สิงคโปร์ และบรูไน ที่ไม่ถูกรวม 

ในการจัดอนัดบัทัง้สองดชัน)ี มสีถานการณ์ด้านความมัน่คงทางอาหารทีค่่อนข้างดกีว่าความมัน่คงของมนษุย์ในภาพรวม  

(เมื่อพิจารณาเทียบกับอันดับเปอร์เซนไทล์ของ HSI) โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนของความสามารถในการผลิตอาหาร 

(พิจารณาจาก อันดับเปอร์เซนไทล์ GHI ซึ่งสูงกว่า GFSI ในทุกประเทศ) 
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รูป 9 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีความมั่นคงทางอาหารโลก 
(GFSI) ใน105 ประเทศ พ.ศ. 2555

รูป 10 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีความอดอยากโลก (GHI) 
ใน 79 ประเทศ พ.ศ. 2555
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มาเลเซยี ไทย และเวยีดนาม เป็น 3 ประเทศแรกทีม่คีวามมัน่คงทางอาหารสงูทีส่ดุ ทัง้ในด้านความยัง่ยนืและการ

เข้าถงึอาหารของคนในประเทศ ขณะที ่กัมพชูา เมยีนมาร์และลาว มแีนวโน้มความเสีย่งทางด้านอาหารทีส่งูกว่าประเทศ 

อื่นๆ เนื่องจากจ�านวนประเทศที่ถูกน�ามารวมในการจัดอันดับ GFSI และ GHI อาจเป็นคนละกลุ่มประเทศ สถานการณ์

ด้านอาหารที่พบจากการจัดอันดับดัชนีท้ังสองนี้ อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ท้ังหมด อย่างไรก็ตาม การท่ีอันดับ

เปอร์เซนไทล์ GFSI ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทุกประเทศ อยู่ในช่วงที่ต�่ากว่าอันดับเปอร์เซนไทล์ GHI ก็เป็นสัญญาณ

ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเสี่ยงหรือความไม่มั่นคงของมนุษย์ด้านอาหารท่ีกลุ่มประเทศอาเซียนควรให้ความส�าคัญ น่าจะเป็น

ปัญหาในด้านการไม่สามารถเข้าถึงอาหารของคนทุกคนอย่างเท่าเทยีม มากกว่าทีจ่ะเป็นความเสีย่งในเรือ่งความไม่ยัง่ยนื

ของความสามารถในการผลิตอาหารจากข้อจ�ากัดในด้านทรัพยากร

3.4.2 ด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับความม่ันคงของมนุษย์ในด้านสุขภาพ ตามที่ได้แสดงในส่วนความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในรูป 6  

ความครอบคลุมของหลักประกันและการคุ้มครองทางสังคมต่างๆ ซ่ึงในท่ีนี้ รวมถึงหลักประกันทางสุขภาพด้วยเช่นกัน 

พบว่า ประชากรจ�านวนมากในหลายประเทศสมาชิกยังคงไม่ได้รับหลักประกันการคุ้มครองใดเลย ทั้งในเมียนมาร์ ลาว 

ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงกว่า 4 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ในด้านสถานะสุขภาพ ซึ่งสามารถ

ชี้วัดได้จากอายุคาดเฉลี่ย รวมถึงอัตราการตายและสาเหตุของการตายของประชากรในแต่ละประเทศนั้น จากการจัด

อันดับจ�านวนปีของอายุคาดเฉลี่ย (เมื่อแรกเกิด) ของประชากรใน 194 ประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลของส�านักงานโครงการ

พฒันาแห่งสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2555 สงิคโปร์เป็นประเทศในกลุม่ท่ีมอีายคุาดเฉลีย่ของประชากรยนืยาวกว่าประเทศอ่ืน 

โดยจัดอยู่ในอันดับเปอร์เซนไทล์ที่ 93 และ 80 ตามล�าดับ รองมา ได้แก่ เวียดนาม ในอันดับที่ 70 น่าสนใจ 

ที่แม้องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ในด้านอื่นของเวียดนามจะเป็นรองกว่าอีกหลายประเทศ แต่อายุคาดเฉลี่ย 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญของสุขภาพประชากรในประเทศกับสูงกว่าหลายประเทศมาก ถัดมาได้แก่ มาเลเซียและไทย  

(อันดับที่ 61 - 63) อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 35 - 40) และเมียนมาร์และกัมพูชา (อันดับที่ 24 - 27) 
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รูป 11 อันดับเปอร์เซนไทล์อายุคาดเฉลี่ย 
เมื่อแรกเกิด (LE_B) ใน194 ประเทศ พ.ศ. 2555

รูป 12 อัตราการตาย (ต่อแสนประชากร)  
พ.ศ. 2551
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ข้อมลูการจดัอนัดบัข้างต้น สอดคล้องกบัข้อมลูอตัราการตายของแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียนซึง่พบว่า สงิคโปร์

และบรูไน มีอัตราการตายต่อแสนประชากรต่อปีท่ีต�่า ตามด้วยมาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์  

ซึ่งยังมีอัตราตายต�่ากว่าพันคนต่อแสนประชากร ขณะที่อีก 3 ประเทศสมาชิก ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ มีอัตราตาย 

ในระดับที่สูงกว่าพันคน โดยเฉพาะ เมียนมาร์ที่มีอัตราตายสูงเกือบถึงพันห้าร้อยคนต่อแสนประชากร ความแตกต่าง 

ของอัตราตายน้ี ส่วนหน่ึงเป็นผลจากโครงสร้างประชากรในปัจจุบันท่ีต่างกันและอีกส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นความ 

แตกต่างในความพร้อมและระดับการพัฒนาทางสาธารณสุขของแต่ละประเทศ หากพิจารณาสาเหตุการตายร่วมด้วย  

จะเห็นว่าความเสี่ยงในด้านสุขภาพของประชากรอาเซียนแต่ละกลุ่มประเทศมีลักษณะที่ต่างกัน ในกลุ่มประเทศ 

รายได้น้อย เช่น ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ อัตราการตายในสัดส่วนที่สูงยังคงเป็นการตายที่มีสาเหตุจากโรคระบาด 

หรือโรคติดต่อและการบาดเจ็บ ในขณะที่ ส�าหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง สัดส่วนของการตายมีสาเหตุ

มาจากโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นผลจากปัจจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสมมากกว่า 

3.4.3 ด้านชุมชน (ความสงบสุข)

ส�าหรับความมั่นคงของมนุษย์ในองค์ประกอบความมั่นคงทางชุมชน สามารถพิจารณาได้จากสถานการณ ์

ความสงบสขุของแต่ละประเทศ ทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ได้มกีารวดัระดบัโดยใช้ดชันคีวามสงบสขุโลก 

(GPI) และจัดอันดับ 158 ประเทศตามระดับความสงบสุขในปี พ.ศ. 2555 เมื่อแปลงผลการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 

เปอร์เซนไทล์ใน 9 ประเทศอาเซียน (ไม่รวม บรูไน) พบว่า มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสงบสุขสูงที่สุด  

2 อันดับแรก (ที่เปอร์เซนไทล์ 88 และ 86 ตามล�าดับ) ถัดมาได้แก่ เวียดนาม และลาว อยู่อันดับเปอร์เซนไทล์ที่ 79 และ 

77 ตามล�าดับ ซึ่งเห็นได้ว่าไม่ห่างจากสิงคโปร์มากนัก โดยแสดงให้เห็นว่าระดับความสงบสุขในชุมชน (หรือประเทศ)  

อาจไม่ได้ขึ้นอยู่หรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือรายได้ของประเทศเสมอไป ส�าหรับ

ประเทศไทย ผลจากการจัดอันดับ GPI ซึ่งอยู่ในเปอร์เซนไทล์ท่ีต�่ามาก โดนเป็นอันดับท่ี 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียน  

รองจากเมียนมาร์และกมัพูชา สะท้อนภาพทีช่ดัเจนว่า “ความไม่สงบสขุ” ยงัคงเป็นประเด็นความเสีย่งหรอืความเปราะบาง 

ทางสังคมที่ส�าคัญที่กระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ภายในประเทศ ซึ่งควรต้องได้รับการแก้ไขและเยียวยาให้ดีขึ้น
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รูป 13 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีความสงบสุขโลก (GPI) ใน 158 ประเทศ พ.ศ. 2555
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3.4.4 ด้านส่วนบุคคล (ความปลอดภัยในชีวิต)

จากเรื่องความสงบสุขในชุมชนสู่ความมั่นคงของมนุษย์ในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ปัญหาหนึ่งที่ส�าคัญ 

และมองข้ามไม่ได้คอื ปัญหาเรือ่งความปลอดภยับนท้องถนน จากรายงานสถานการณ์ความปลอดภยับนท้องถนนทัว่โลก  

โดยองค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราการตายจากจราจรบนท้องถนนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

หลายประเทศมีอัตราที่สูง โดยเฉพาะไทย ซึ่งมีอัตราตายจากสาเหตุนี้สูงที่สุดถึง 38.1 คนต่อแสนประชากร ถัดมาได้แก่ 

มาเลเซียและเวียดนามที่ประมาณ 25 คนต่อแสนประชากร ส�าหรับความปลอดภัยส่วนบุคคลในด้านท่ัวไป ซ่ึงช้ีวัด 

จากอัตราการตายจากการถูกฆาตกรรม พบว่า ประเทศท่ีมีอัตราการฆาตกรรมสูงท่ีสุดในกลุ่ม 2 ประเทศแรก ได้แก ่ 

เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย ถัดมาคือ ฟิลิปปินส์ ไทย และลาว ตามล�าดับ 

รูป 14 อัตราการฆาตกรรมและการตายจากการจราจรบนถนน (ต่อแสนประชากร) พ.ศ. 2553
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ที่มา: อัตราการฆาตกรรม จาก United Nations Development Programme (2013) และ อัตราการตายจากจราจรบนถนน  
จาก World Health Organization (2013)
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3.4.5 ด้านสิทธิและการเมือง

ส�าหรับความมั่นคงของมนุษย์ทางสังคม ในด้านสุดท้ายเป็นในเรื่องสิทธิและการเมือง ดัชนีและตัวชี้วัดที่สามารถ

สะท้อนสถานการณ์ในด้านนีม้อียูห่ลายตัวด้วยกนั ในบทความนีจ้ะดงึเพยีงบางตวัมาน�าเสนอเพือ่เปรยีบเทยีบสถานการณ์

ในกลุ่มประเทศอาเซียนบางตัวเท่านั้น 

รูป 15 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีความไม่เท่าเทียม

ทางเพศ (GII) ใน 148 ประเทศ พ.ศ. 2555

รูป 16 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีอิสรภาพ (FI)  

ใน 123 ประเทศ พ.ศ. 2555
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ในด้านสิทธินั้น น�าเสนอด้วย ดัชนีความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GII) และดัชนีอิสรภาพ (FI) ซึ่งมีการจัดอันดับ 

ใน 148 ประเทศ และ 123 ประเทศ ตามล�าดับ ในปี พ.ศ. 2555 จากการจัดอันดับ GII ใน 9 ประเทศ (ไม่รวม บรูไน) 

ซ่ึงพิจารณาความ (ไม่) เท่าเทียมระหว่างเพศในด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงาน การศึกษาและการเมือง  

(จากจ�านวนที่นั่งในรัฐสภา) พบว่า สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศหญิง 

และชายค่อนข้างสูง (เปอร์เซนไทล์ 68 - 92) ไทย ฟิลิปปินส์ และเมียนมาร์ (เปอร์เซนไทล์ 47 - 56) ในระดับปานกลาง 

ขณะที่ กัมพูชา ลาว และอินโดนีเซีย อยู่ในระดับค่อนข้างต�่า (ความไม่เท่าเทียมยังมีสูงที่เปอร์เซนไทล์ 29 - 36) ส�าหรับ 

FI นั้น ประเมินจาก ระดับความมีอิสระของคนภายในประเทศในการเดินทางเคลื่อนย้ายไปมา ในการแสดงออก ในการ

มคีวามสมัพนัธ์และในด้านความมัน่คงปลอดภัยในชีวติ ประเทศสมาชิกอาเซยีนท่ีถูกรวมในการจดัอนัดบัมเีพยีง 6 ประเทศ 

(ไม่รวม บรูไน เวียดนาม กัพูชาและลาว) จากอันดับเปอร์เซนไทล์ที่ได้ จะเห็นว่าประเทศที่มีระดับอิสรภาพค่อนข้างต�่า

มากคือ เมียนมาร์ และรองลงมาได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตามล�าดับ ซ่ึงอยู่ในอันดับเปอร์เซนไทล์ 

ต�่ากว่าร้อยละ 50
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รูป 17 การจัดชั้นประเทศ (tier placement) ในด้านการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2555
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                ที่มา: Department of States (US.) (2013)

นอกเหนือจากความเท่าเทียมทางเพศและความมีอิสระในการใช้ชีวิตด้านต่างๆ แล้ว ความมั่นคงของมนุษย ์

ที่ส�าคัญอีกเรื่องก็คือ การได้รับการเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและมี

เกียรตโิดยไม่ถกูละเมดิสทิธิหรือถกูแสวงหาผลประโยชน์จากสทิธท่ีิควรจะได้ การค้ามนษุย์ (human trafficking) เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่เกือบทุกประเทศเห็นตรงกันว่าควรได้รับการให้ความส�าคัญและต้องขจัดให้หมดไป 

อย่างไรก็ตาม จากการจัดชั้น (tier placement) ตามสภาพการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในแต่ละประเทศ โดย  

Department of States ประเทศสหรัฐอเมริกา4 ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ถึง 3 ประเทศท่ียังคงถูกจัดให้อยู ่

ในระดับ tier 2 watch list หรือในกลุ่มที่จัดว่ามีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับหนึ่ง แต่อุบัติ

การณ์หรอืความรนุแรงของการค้ามนษุย์ยงัอยูใ่นระดบัทีต้่องจบัตา ซึง่ประเทศเหล่านีไ้ด้แก่ เมยีนมาร์ มาเลเซยี และไทย

4  หมายเหตุ ในรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2556 การจัดชั้น tier placement ส�าหรับแต่ละประเทศนั้น พิจารณาจากผลการด�าเนินงาน
และความพยายามของรัฐบาลในการแก้ปัญหาหรอืขจดัปัญหาการค้ามนษุย์ให้หมดไป มากกว่าทีจ่ะเป็นการพจิารณาจากระดบัความรนุแรง
ของปัญหาค้ามนุษย์ โดย tier 1 หมายถึงประเทศที่ได้ด�าเนินมาตรการขั้นต�่าตามข้อก�าหนดในทุกๆ ด้าน เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว tier 2 หมายถึงประเทศที่ยังไม่ได้ด�าเนินมาตรการขั้นต�่าตามข้อก�าหนดในบางด้าน แต่รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความ
พยายามและเจตนาที่จะด�าเนินการให้ดีขึ้น tier 2 watch list (ในที่นี้ แทนด้วย 2.5) หมายถึงประเทศที่ยังไม่ได้ด�าเนินมาตรการขั้นต�่า 
บางด้าน รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามและเจตนา แต่ยังพบปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในระดับที่สูงและจ�าเป็นต้องเฝ้าระวัง tier 3  
หมายถึงประเทศที่ยังไม่ได้ด�าเนินมาตรการข้ันต�่าบางด้าน และรัฐบาลก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามและเจตนาที่จะด�าเนินการ 
ให้ดีขึ้น
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รูป 18 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น 
(CPI) ใน176 ประเทศ พ.ศ. 2555

รูป 19 อันดับเปอร์เซนไทล์ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมือง (PII) ใน165 ประเทศ พ.ศ. 2552-53
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ในด้านการเมือง การท�างานอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลของภาครัฐ และความมีเสถียรภาพของภาคการเมือง  

เป็นปัจจัยก�าหนดหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ ของคนในประเทศ จากการจัดอันดับ

ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น (CPI) ใน 176 ประเทศ (พ.ศ. 2555) ซึ่งประเมินภาพลักษณ์การคอรัปชั่นและการใช้อ�านาจ 

ทีม่ใีนการแสวงหาประโยชน์มชิอบของเจ้าหน้าทีภ่าครฐัในแต่ละประเทศ โดยผูเ้ชีย่วชาญและการเก็บข้อมลูการสอบถาม 

(Survey data) หลายแหล่ง พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนและเกือบดีที่สุด 

ในประเทศทั้งหมดที่ถูกจัดอันดับ บรูไนและมาเลเซียก็มีภาพลักษณ์อยู่ในระดับท่ีดี โดยอยู่ในอันดับเปอร์เซนไทล์ 

ที่ประมาณ 70 - 75 ภาพลักษณ์คอรัปชั่นของไทยอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับประเทศอื่นโดยอยู่ในเปอร์เซนไทล์

ตรงกลางที ่51 ขณะทีฟิ่ลปิปินส์ อนิโดนเีซยีและเวยีดนาม มภีาพลกัษณ์คอรัปชัน่ทีไ่ม่ดมีาก แต่กน็บัว่าดกีว่าลาว กมัพชูา

และเมียนมาร์ ซึ่งมีภาพลักษณ์ของการคอรัปช่ันของภาครัฐท่ีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะส�าหรับเมียนมาร์ ซึ่งมีอันดับ 

เปอร์เซนไทล์อยู่ที่ 3 

ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (PII) เป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดระดับความเสี่ยงของการเกิดการประท้วงต่อต้าน

จากภาคสังคม (social protest) ต่อภาคการเมอืง โดยประเมนิจากปัจจยัเสีย่งในด้านต่างๆ และจากระดบัความตงึเครยีด

ทางเศรษฐกิจ (economic distress) ที่มีในประเทศ ล่าสุดมีการจัดอันดับ ใน 165 ประเทศ (พ.ศ. 2552 - 53) ซึ่งพบว่า 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดคือ เวียดนาม ตามด้วยสิงคโปร์และลาว ในอันดับ 2 และ 3 

ส่วนประเทศทีม่เีสถยีรภาพทางการเมอืงน้อยทีส่ดุและเกอืบจะน้อยทีส่ดุในการจดัอนัดบัทัง้หมดคอื กมัพชูา ส�าหรบัไทย 

ซึง่น่าจะเป็นผลจากความไม่สงบทางการเมอืงทีม่นีบัตัง้แต่การปฏวิตัใินปี พ.ศ. 2549 ท�าให้ม ีGII มากท่ีสดุ (ซ่ึงหมายความว่า 

มีเสถียรภาพทางการเมืองน้อยที่สุด) เป็นอันดับ 3 รองมาจาก กัมพูชาและเมียนมาร์เท่านั้น
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4. บทสรุป: “ความท้าทาย” ของแต่ละประเทศ
บทความน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย ์

ในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน ในองค์ประกอบด้านต่างๆ ผ่านข้อมลูการจดัอนัดบัดชันแีละตวัชีวั้ดทีเ่กีย่วข้อง ข้อค้นพบ

ที่ได้ แม้เป็นเพียงภาพสะท้อนผ่านข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้น แต่ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึง

สถานการณ์ที่เป็นอยู่ของแต่ละประเทศ ความแตกต่างของบริบทด้านต่างๆ ท่ียังคงมีอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกท้ัง 10 

ประเทศ และชี้ให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนที่แต่ละประเทศควรพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือเสริมสร้างความ

มั่นคงของมนุษย์ให้กับประชากรอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน

จากข้อมูลทั้งหมดที่น�าเสนอในส่วนที่แล้ว บทสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์และประเด็น 

ที่ยังเป็นจุดอ่อนที่แต่ละประเทศควรต้องให้ความส�าคัญในการปรับปรุงให้ดีขึ้น แสดงได้ดังตาราง 3 ในที่นี้แบ่งเป็น 

องค์ประกอบที่ต้องพัฒนา องค์ประกอบที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน และองค์ประกอบที่ต้องปรับปรุง 

ตาราง 3 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ต้องพัฒนา ต้องพัฒนา “เร่งด่วน” ต้องปรับปรุง

สิงคโปร์
ด้านสิ่งแวดล้อม,  
ด้านสังคม (อิสรภาพ)

บรูไน

มาเลเซีย
ด้านสังคม (อิสรภาพ, เสถียรภาพ
ทางการเมือง)

ไทย
ด้านสังคม (ความสงบสุข, 
เสถียรภาพทางการเมือง)

ด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม (อิสรภาพ,  
ภาพลักษณ์คอรัปชั่น)

อินโดนีเซีย

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม 
(อาหาร, สุขภาพ, อิสรภาพ,  
ภาพลักษณ์คอรัปชั่น, เสถียรภาพ 
ทางการเมือง)

ด้านสังคม (ความเท่าเทียม 
ทางเพศ)

ฟิลิปปินส์
ด้านสังคม (อาหาร, สุขภาพ, ความ 
เท่าเทียมทางเพศ, อิสรภาพ, ภาพลักษณ์
คอรัปชั่น, เสถียรภาพทางการเมือง)

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม (ความ
สงบสุข)

เวียดนาม
ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคม (อาหาร) ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม (ภาพ

ลักษณ์คอรัปชั่น)

ลาว
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม (อาหาร, สุขภาพ, 
ความเท่าเทียมทางเพศ)

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม (ภาพ
ลักษณ์คอรัปชั่น, 

กัมพูชา
ด้านสังคม (อาหาร, สุขภาพ,  
ความสงบสุข, ความเท่าเทียมทางเพศ)

ด้านสังคม (ภาพลักษณ์คอรัปชั่น, 
เสถียรภาพ 
ทางการเมือง)
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10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ต้องพัฒนา ต้องพัฒนา “เร่งด่วน” ต้องปรับปรุง

เมียนมาร์

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสิ่งแวดล้อม,  
ด้านสังคม (อาหาร, สุขภาพ,  
ความเท่าเทียมทางเพศ)

ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม (ความ
สงบสุข, อิสรภาพ,  
ภาพลักษณ์คอรัปชั่น, เสถียรภาพ
ทางการเมือง)

หมายเหตุ: 1) เป็นการสรุปข้อเสนอแนะ เฉพาะจากข้อมูลดัชนีที่มีการจัดอันดับในระดับนานาชาติทซึ่งได้น�าเสนอในบทความ (ไม่รวม
ข้อมูลตัวชี้วัด) ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมในทุกประเด็นของแต่ละองค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์, 2) “ต้องพัฒนา” หมายถึง 
องค์ประกอบความมั่นคงของมนุษย์ที่มีอันดับเปอร์เซนไทล์จากการจัดอันดับด้วยค่าดัชนีที่เกี่ยวข้อง ต�่ากว่า เปอร์เซนไทล์ที่ 
50; “ต้องพฒันาเร่งด่วน” หมายถงึ องค์ประกอบความมัน่คงของมนษุย์ทีม่อีนัดบัเปอร์เซนไทล์จากการจัดอนัดบัด้วยค่าดชันี
ที่เกี่ยวข้อง ต�่ากว่า เปอร์เซนไทล์ที่ 50 และต�่ากว่าอันดับเปอร์เซนไทล์ของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ (HSI) ของประเทศ; 
“ต้องปรบัปรงุ” หมายถงึ องค์ประกอบความมัน่คงของมนษุย์ทีมี่อนัดบัเปอร์เซนไทล์จากการจดัอนัดบัด้วยค่าดัชนทีีเ่กีย่วข้อง 
สูงกว่า เปอร์เซนไทล์ที่ 50 แต่ต�่ากว่าอันดับเปอร์เซนไทล์ของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ (HSI) ของประเทศ

ตาราง 3 (ต่อ) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
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ใครคือผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป?  
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

พ.ศ. 2558
Who’s next? :  

Effect on the ASEAN Community in 2015

ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต1	และกมลชนก	ข�าสุวรรณ2 

Sirinan	Kittisuksathit,	Kamolchanok	Khumsuwan	

บทคัดย่อ

This paper explores the relationship between vulnerable groups and the establishment of the 

ASEAN Economic Community by 2015. Using the secondary data from the qualitative study entitled, 

Study on the Protection and Empowerment of Vulnerable People in the ASEAN Community, con-

ducted from May to July 2012, the study analyzed data collected from 500 stakeholders that par-

ticipated in the Future Search Conference. The findings suggest that undergraduate students and 

workers under the Mutual Recognition Arrangements (MRAs) might be the next vulnerable groups in 

ASEAN, largely due to income inequalities and career path discrimination. The study recommends 

that the focus should be on the role of the government and relevant organizations in supporting their 

staff and strengthening their knowledge of ASEAN Community related matters. Additionally, training 

courses for international students should be established to strengthen the knowledge and skills of 

graduates and skilled workers. Last, learning English as well as other ASEAN languages and cultures 

must be promoted

Keywords: vulnerable people, ASEAN Community
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บทคัดย่อ

บทความน้ี สะท้อนภาพอนาคต (foresight) ในการทีป่ระเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ภายใต้ความสัมพนัธ์

ทางความคิดที่มีกระบวนการมองเป็นภาพเกี่ยวกับอนาคต (scenario) เกี่ยวกับ “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” และแนวทาง

การดูแลและคุ้มครองจากผลกระทบเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

ของโครงการ “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากประชาคมอาเซียน” จากการเก็บ

ข้อมูลด้วยวิธี “การประชุมเพื่อค้นหาอนาคต” ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 500 ราย ระหว่างเดือนพฤษภาคม  

ถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผลการสงัเคราะห์พบว่า ผูด้้อยโอกาสคนต่อไป มแีนวโน้มทีจ่ะเป็นกลุม่นกัศกึษา และกลุม่

คนท�างาน ใน 8 สาขาอาชีพตามข้อตกลง MRAs ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับความเหลื่อมล�้าทางรายได้ ถูกเลือกปฏิบัติในการ

เติบโตตามสายงาน สิ่งที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ สนับสนุน 

ให้บคุลากรผู้ปฏบิติังานศึกษาองค์ความรูรั้บทราบและติดตาม ข้อมลูอาเซียนท่ีทันต่อเหตกุารณ์ เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

ผลิตหลักสูตรการอบรมระดับนานาชาติ หรือพัฒนาสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษา 

และบัณฑติจบใหม่ หรือคนท�างาน สนับสนุนให้คนในท้องถ่ินเรยีนรูภ้าษาองักฤษและภาษาเพือ่นบ้าน วฒันธรรม ประเพณี

ของเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก เพื่อร่วมกันก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการปัญหาที่จะเกิด

ส�าหรับกลุ่มนี้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ด้อยโอกาส ประชาคมอาเซียน  
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. บทน�า
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมตัวกัน

ของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ 

และกัมพูชา เพื่อร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุนกันใน 3 เสาหลักคือ เสาหลักประชาคมความมั่นคง (ASEAN Security 

Community - ASC) เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) และเสาหลัก 

ประชาสังคม และวฒันธรรม (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) การรวมตัวกนัครัง้นี ้เป็นผลให้ประชากร

อาเซียน (ASEAN Citizen) ซึ่งมีจ�านวนรวมกันท้ังหมดประมาณกว่า 600 ล้านคน จะมีค่านิยมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ ์

ที่แน่นเหนียว มีการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเสมอภาค มีสังคมร่วมกันที่เอื้ออาทร และมีความมั่นคง ประชาชน

อาเซียนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกัน นอกจากนี้ ประชากรอาเซียน 

จะสามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และใช้ทรัพยากรของประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี และสะดวกมากยิ่งข้ึน ท�าให้เกิดเป็น

ชุมชนที่มีการเชื่อมโยง (Community of Connectivity) ระหว่าง สินค้า ประชาชน การลงทุน และนวัตกรรม

ส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และประชากรในกรอบ AEC มีกฎเกณฑ์สองประการหลัก คือ การค้าบริการ  

(กรอบความตกลงการค้าบรกิารอาเซยีน - ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) รวมท้ังการเคลือ่นย้าย 

ตามธรรมชาติของการค้า/การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติ 

ในสาขาวิชาชีพหลัก (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 

การเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืตามการค้าบรกิาร หรอื AFAS มลีกัษณะทีส่�าคญัทีต่่างกบั MRAs คือ การลด/ยกเลิก

กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียนการค้าบริการมี 4 รูปแบบ (Mode) คือ 1) การขายบริการ 

ข้ามพรมแดน 2) บุคคลผู้ถือสัญชาติตนเดินทางไปใช้บริการในต่างประเทศ 3) ผู้ให้บริการต่างชาติเข้ามาจัดต้ังธุรกิจ 

ให้บริการ และ 4) บคุลากรต่างชาติเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศในขณะท่ี การเคลือ่นย้ายแรงงานวชิาชพี เป็นการ

อ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี โดยการ 

เคล่ือนย้ายแรงงานเสรดัีงกล่าวต้องเป็นการเคลือ่นย้ายเฉพาะแรงงานฝีมอื และต้องมคีณุสมบตัติามมาตรฐานทีก่�าหนด

ไว้ใน MRAs ของอาเซียนปัจจบุนัประเทศสมาชกิอาเซยีนได้ลงนามใน MRAs ไปแล้ว 7 วชิาชพีคอื วศิวกร (Engineering 

Services) พยาบาล (Nursing Services) สถาปนกิ (Architectural Services) การส�ารวจ (Surveying Qualifications) 

นักบัญชี (Accountancy Services) ทันตแพทย์ (Dental Practitioners) แพทย์ (Medical Practitioners) และอีก 1 

สาขาคือ กลุ่มวิชาชีพทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการลงนามรับรองล่าสุด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และมีข้อจ�ากัด 

ที่ส�าคัญคือ ต้องขึ้นทะเบียนวิชาชีพในประเทศปลายทาง รวมทั้งต้องได้รับใบอนุญาตท�างานจากประเทศที่เข้าไปท�างาน 

ตลอดจน ต้องปฏบิติัตามกฎ/ระเบยีบของประเทศทีเ่ข้าไปท�างาน ซึง่ในกรณขีองประเทศไทยได้ระบวุ่า ต้องมปีระสบการณ์ 

อาท ินักศกึษาทัง้ 8 สาขาอาชพีทีส่�าเรจ็การศกึษาแล้วจะต้องมปีระสบการณ์ในการท�างานสาขาอาชพีดงักล่าวตามระยะ

เวลาทีก่�าหนดไว้ เช่น อาชพี พยาบาลต้องมปีระสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี แพทย์ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ประชากรใน 10 ประเทศสมาชิก  

จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นประเทศต้นทางหรือ 

ปลายทาง การเปลีย่นแปลงนีจ้ะส่งผลกระทบต่อประชากรทัง้ในด้านเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และความมัน่คงประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลกระทบในอนาคตต่อประชากรอาเซียนทีม่แีนวโน้มในการถกูเลอืกปฏบัิต ิถูกละเมดิสทิธ ิและไม่ได้

รบัการเคารพในศกัดิศ์ร ีดงันัน้ ประเดน็การดูแล และคุม้ครองสทิธมินษุยชนในกลุม่ประชากรอาเซยีน จงึนบัเป็นประเดน็

เร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องพึงตระหนักในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
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ส�าหรับประเทศไทย รัฐบาลไทยชุดต่างๆ ได้ให้ความส�าคัญ และแบกรับภาระในการบรรเทาความไม่เสมอภาค

ทางสังคมอย่างต่อเน่ืองด้วยการเพิ่มความคุ้มครองดูแลทางสังคมดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

แห่งชาติ ฉบับต่างๆ ที่ผ่านมา และตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ที่มุ่งสร้าง 

“สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภมิูคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” โดยเฉพาะอย่างยิง่

ส�าหรับกลุ่มเปราะบางนอกจากน้ี รัฐบาลชุดปัจจุบัน ยังได้พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบถ้วนหน้าโดยตั้ง 

เป้าหมายให้มีลักษณะสอดคล้องเป็นเอกภาพภายในปี พ.ศ. 2560 ด้วยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเพื่อให้

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสะดวกทันท่วงทีเท่าเทียม และเป็นธรรมให้มีการปรับปรุง

คณุภาพการศกึษาโดยด�าเนนิการปฏริปูระบบความรูข้องประเทศไทย และโดยการสร้าง และประกนัให้ประชาชนทกุกลุม่

มโีอกาสในการศกึษาเท่าเทยีมกนัซึง่รวมถงึกลุม่ทีม่ฐีานะยากจน ด้อยโอกาส คนพกิาร และกลุม่ชาติพนัธ์ มกีารเสริมสร้าง

มาตรฐานการครองชีพของประชาชนโดยการปรับค่าจ้างขั้นต�่าเป็น 300 บาทต่อวัน และการเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน

ถ้วนหน้าส�าหรับผูส้งูอาย ุ- เบีย้ยงัชีพ และการน�าการกระจายรายได้ทีเ่ป็นธรรมส�าหรบัประชากรส่วนใหญ่มาปฏบิตัมิกีาร

ส่งเสรมิการฝึกอบรมพฒันาฝีมอืแรงงาน และอาชพี และโครงการฝึกปฏบิตังิาน เพือ่ทีจ่ะตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาด

แรงงานให้ดียิ่งขึ้น และความตั้งใจของรัฐบาลในการท่ีจะขยายแง่มุมการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมถึงประชากร 

ในกลุม่แรงงานข้ามชาติ และบตุรของคนงานเหล่าน้ี (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะท�างานร่วมกันขององค์การ

สหประชาชาติในประเทศไทย, 2556) 

จากภาระหน้าทีข่องรฐัในการแบกรับการคุ้มครองดแูลทางสงัคมให้กบัประชากรในประเทศ รวมถงึ “ผูด้้อยโอกาส” 

หรือกลุ่มเปราะบาง ท่ีมีความทับซ้อนในการก�าหนดประเภท และจ�านวน ซ่ึงยังเป็นปัญหาส�าคัญในการด�าเนินงาน 

ทั้งทางนโยบาย และการปฏิบัติของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จะมีกลุ่มประชากรอาเซียนท่ีเป็นประชากรกลุ่มใหม่ ทั้งเป็นคนท้องถิ่นหรือต่างถ่ินที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ภายใต้บริบท

ประชาคมอาเซียนที่เป็นสังคมใหม่ด้วยกัน อาจถูกละเมิดให้ได้รับความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล�้า การเลือกปฏิบัติ  

หรือการเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบริการสังคมต่างๆ ภายใต้บริบทดังกล่าว กลุ่มประชากรเหล่านี้จะมีความหมาย 

(Definition) เป็นกลุม่ “ผู้ด้อยโอกาสใหม่” ทีจ่ะเกดิข้ึนในประชาคมอาเซียน ซ่ึงหมายถึง ผูข้าดโอกาสกลุม่ใหม่ของสงัคม

จากการที่ประเทศสมาชิกท้ังหมดจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มอย่างเด่นชัดว่า  

จะถกูเลอืกปฏบิตั ิไม่ได้รบัความเคารพในศกัด์ิศรขีองศกัยภาพในหน้าทีก่ารงาน ท�าให้เกดิความไม่เสมอภาคในการเตบิโต

ทางสายงานอาชีพ เกิดความเหลื่อมล�้าในรายได้ และสถานภาพทางสังคม “กลุ่มผู้ด้อยโอกาสใหม่” จะกลายเป็น  

ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการทับถมภาระการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิที่บริหารจัดการ 

ได้ยากอยู่แล้ว ให้เกิดความซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้น (ศิรินันท์ และคณะ, 2555) 

ในอกีไม่ถงึ 3 ปีข้างหน้า เมือ่ประเทศไทยก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนแล้ว จะเกิดความหลากหลายมากขึน้ในทาง

สัญชาติ เชื้อชาติ ถิ่นก�าเนิด ภาษา ศาสนา สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และวิถีชีวิต

การแบ่งแยกผิวสี ชนชั้นที่มักน�าไปสู่การดูหมิ่นดูแคลน ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจท�าให้ปัญหาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เด่นชัดมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมก็จะเกิดตามมา ซึ่งความ

แตกต่างของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ ท�าให้เกิดค�าถามว่า ใครจะเป็นผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป และใครจะต้องรับผิดชอบ

ในการดูแล และคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสกลุ่มนี้
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสะท้อนภาพ “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” จากผลกระทบเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ในปี 2558 

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการดูแล และคุ้มครอง “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” จากผลกระทบเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

3. นิยามศัพท์ 
3.1. “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” หมายถึง ผู้ที่เข้าไปอยู่ในบริบทที่ท�าให้เกิดการขาดโอกาสนอกเหนือจากการเข้า

ถึงบริการพื้นฐานของรัฐ และถูกละเมิดสิทธิโดยท่ัวไป รวมท้ังยังอาจถูกละเมิดสิทธิความก้าวหน้าทางอาชีพ รายได ้ 

และการด�าเนินวิถีชีวิตประจ�าวันที่ส่งผลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา และกฎหมาย เป็นต้น

3.2. ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 หมายถึง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ

แรงงานฝีมือ อัตราค่าจ้าง ความก้าวหน้าทางอาชีพ ศักยภาพ และอ�านาจการต่อรองกับนายจ้าง ผลกระทบด้านสังคม 

เกี่ยวกับความเหลื่อมล�้าทางด้านการศึกษา และผลกระทบด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับการด�าเนินวิถีชีวิตประจ�าวัน เชื้อชาติ 

ศาสนาการแต่งงาน และการมีบุตร เป็นต้น

4. ข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเอกสารของโครงการ “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 

ต่อการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสจากการเป็นประชาคมอาเซียน” โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดย ส�านักส่งเสริม และพิทักษสิทธ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) กระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key informants) ประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการ

คุม้ครอง และพทิกัษ์สทิธผิูด้้อยโอกาส อาท ิจาก กระทรวงการพัฒนาสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ด้อยโอกาสรวมตัวอย่างทั้งสิ้น จ�านวน 500 ราย

จดุเด่นของการเกบ็ข้อมลูโครงการน้ีประการหนึง่คอื การเกบ็ข้อมลูทีใ่ช้วิธกีารจดัประชมุเพือ่ค้นหาอนาคต (Future 

Search Conference) ในการค้นหา ข้อคิดเห็น ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เกี่ยวกับผลกระทบ และ

การคุม้ครองพิทกัษ์สทิธ์ผูด้้อยโอกาส ท่ีเป็นเหตกุารณ์ในอดตี และปัจจบัุน ซึง่เป็นพืน้ฐานของเหตกุารณ์จรงิท่ีเกดิขึน้ และ

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญได้เผชิญหน้าในการบริหารจัดการอยู่ ในขณะเดียวกัน พวกเขาเหล่าน้ี ก็จะสะท้อนภาพอนาคต  

(foresight) ภายใต้ความสัมพันธ์ทางความคิดที่มีกระบวนการมองเป็นภาพเกี่ยวกับอนาคต (scenario) ที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นได้ หรือมีโอกาสเป็นไปได้ การมองอนาคตภายใต้แนวโน้ม เงื่อนไข และแรงขับของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท�าให้การฉายภาพอนาคตมีปัจจัยความแน่นอน และไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

ซึ่งเป็นประโยชน์ให้เกิดทางเลือกในการเตรียมรับมือกับภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี ้ยงัใช้เทคนคิการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสมัภาษณ์ระดบัลกึ (In - depth 

Interview) เป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูลในประเด็นที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ การเก็บข้อมูล

ทั้งหมด ปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555 ในพื้นที่ด�าเนินการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

จังหวัดเชียงราย ตาก ขอนแก่น บุรีรัมย์ ภูเก็ต ระนองกาญจนบุรี และชลบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) นอกจากนี้ ยังใช้ข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ จากสื่ออินเตอร์เน็ต ประกอบในการสังเคราะห์บทความครั้งนี้ 
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5. “ผู้ด้อยโอกาส” ในประเทศไทยมีจ�านวนเท่าไร 
“ผู้ด้อยโอกาส” (Vulnerable Groups) หรือกลุ่มเปราะบางคือ ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข การเสียเปรียบ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งผู้ที่ประสบปัญหา

ในรูปแบบต่างๆ ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมได้ตามปกติหรือจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ (ส�านัก 

ส่งเสรมิ และพทัิกษ์ผูด้้อยโอกาส (สทอ.), 2554) รวมทัง้ผู้ทีถ่กูทอดทิง้ทางสงัคม ได้แก่ ผูท้ีห่ลดุจากกลไกทางสงัคม ท�าให้

ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือบริการทางสังคมได้ หรือถูกกีดกันไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางสังคมหรือทางการเมือง  

ขาดสิทธิประโยชน์ และโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองให้สูงข้ึน (ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 

และพัฒนางานสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติ, 2534, 2549) ผูด้้อยโอกาสนี ้จงึนบัเป็นบุคคลท่ีสงัคมต้องให้ความเอาใจใส่ ดแูล 

และคุ้มครอง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาสนี้ ให้สามารถด�ารงวิถีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 

ตามความเหมาะสม

“ผู้ด้อยโอกาส” มีความทับซ้อนในการก�าหนดประเภท และจ�านวน ซ่ึงยังเป็นปัญหาส�าคัญในการด�าเนินงาน 

ทั้งทางนโยบาย และการปฏิบัติของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาของ ศิรินันท์ และคณะ 

(2555) ใช้นิยาม “ผู้ด้อยโอกาส” ตามความหมายของส�านักงานส่งเสริม และพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) มีทั้งหมด 5 

ประเภททีต้่องให้ความคุม้ครองพทิกัษ์สทิธซิึง่ปัจจุบนัมจี�านวนทัง้สิน้ 26,579 ราย จ�าแนกเป็น คนยากจน จ�านวน 24,864 

ราย คนเร่ร่อน/ไร้ที่อยู่อาศัย จ�านวน 376 ราย ผู้ที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย จ�านวน 21 ราย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วย

เอดส์/ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จ�านวน 1,197 ราย และผู้พ้นโทษ จ�านวน 121 ราย (สทอ., 2554) ซึ่งประเภท และ

จ�านวนของผู้ด้อยโอกาสบางประเภท มีจ�านวนที่ระบุชัดเจน อาทิ จ�านวนคนจน ปี 2553 มี 5.1 ล้านคน มีเพียง 24,864 

รายที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ในขณะที่กลุ่มด้อยโอกาสบางประเภทมีความทับซ้อน และซับซ้อนของจ�านวน และ

เกณฑ์การก�าหนดประเภทในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกันเอง เช่น คนเร่ร่อน สามารถเป็นได้ท้ังคนยากจน และผู้พ้นโทษ 

สถานการณ์เหล่านี ้นับเป็นข้อถกเถยีงถงึประเภท และจ�านวนท่ีแท้จรงิ รวมถึงอตัราการเพิม่ข้ึนหรอืลดลงในแต่ละประเภท 

ตลอดจนหน่วยงานใดที่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าภาพหลัก หรือเจ้าภาพร่วม ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ยังเป็นปัญหา

ส�าคัญในการด�าเนินงานทั้งทางนโยบาย และการปฏิบัติของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้

สถานการณ์ของผู้ด้อยโอกาส มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความสลับซับซ้อน

6. ใครคือ “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป”? ภายใต้ประชาคมอาเซียน
การเป็น “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” มีความละเอียด และซับซ้อน มีความยุ่งยากในการจะนิยาม เนื่องจากเป็นสิ่งที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ภายใต้บริบทใหม่ที่เกิดจากการสะท้อนภาพอนาคต (foresight) ภายใต้ความสัมพันธ ์

ทางความคิดที่มีกระบวนการมองเป็นภาพเกี่ยวกับอนาคต (scenario) นั่นคือ ประเด็นปรากฏการณ์การเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของทั้ง 10 ประเทศสมาชิก จะอยู่ภายใต้บริบทอย่างไร และเช่นไร อย่างไรก็ตาม บทความนี้ ให้ความหมาย  

“ผูด้้อยโอกาสคนต่อไป”คอื “ผูด้้อยโอกาสใหม่” ซึง่หมายถงึ กลุม่คนทีม่แีนวโน้มจะถูกเลอืกปฏบิตั ิไม่ได้รบัความเคารพ

ในศกัดิศ์รขีองศกัยภาพในหน้าทีก่ารงาน ท�าให้เกดิความไม่เสมอภาคในการเตบิโตทางสายงานอาชพี เกดิความเหลือ่มล�า้ 

ในรายได้ และสถานภาพทางสังคม 

ผลการวิจัยด้วยวิธีเพื่อค้นหาอนาคต (ศิรินันท์ และคณะ, 2555) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตภายใต้บริบทการเป็นประชาคมอาเซียนว่า 
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เดก็เยาวชน นกัเรยีนนกัศกึษามโีอกาสสงูมากทีจ่ะเป็น “ผูด้้อยโอกาสคนต่อไป” หรอืจะกลายเป็น “ผูด้้อยโอกาส

ใหม่” ที่ถูกเลือกปฏิบัติในระบบการศึกษา และการสมัครเข้าท�างาน

คนวัยท�างาน มีโอกาสสูงมาก ที่จะเป็น “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” หรือจะกลายเป็น “ผู้ด้อยโอกาสใหม่”  

จะถูกเลือกปฏิบัติ มีความเหลื่อมล�้า ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน/ ค่าตอบแทน เนื่องจากนายจ้างมีโอกาสในการ 

เลือกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้สูงอายุ มีโอกาสสูงมาก ที่จะเป็น “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” หรือจะกลายเป็น “ผู้ด้อยโอกาสใหม่” จะมี

ศักดิ์ศรีลดลง โอกาสในการต่ออายุงานจะไม่มีหรือน้อยลงเนื่องจากนายจ้างมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จะไม่พอใช้จ่าย จะท�าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจในประชากรผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ทั้งในชนบท และในเขตเมือง 

จากการสะท้อนภาพดังกล่าว แนวโน้มการเป็น “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” ที่ค่อนช้างชัดเจนคือ กลุ่มนักศึกษา  

7 สาขาอาชีพภายใต้ ข้อตกลง MRAs ของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก  

การส�ารวจ นกับญัช ีทนัตแพทย์ แพทย์ และการท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัการลงนามรบัรองล่าสดุ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2555 

ซึ่งไม่มีข้อมูลของสาขานี้แสดงในตาราง 1

ตาราง 1 จ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพ 7 สาขา ในประเทศไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

อาชีพ รวม ท�างาน ว่างงาน

วิศวกร 106,427 106,312 115

สถาปนิก 20,662 20,662  - 

แพทย์ 23,461 23,461  - 

พยาบาล 135,042 135,042  - 

ทันตแพทย์ 9,438 9,438  - 

นักบัญชี 52,452 52,452  - 

นักส�ารวจ 5,986 5,986  - 

 รวม 353,468 353,353 115

ที่มา: ภาพรวมการส�ารวจภาวะการมีงานท�าของประชากร พ.ศ. 2555

เหตผุลทีร่ะบวุ่า กลุม่นกัศกึษาไทยทัง้ 8 สาขาอาชีพ มแีนวโน้มสงูทีจ่ะกลายเป็น “ผูด้้อยโอกาสคนต่อไป” ได้จาก 

ผลการส�ารวจของจ็อบสตรีทดอทคอม ส�ารวจคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ท่ีองค์กรต้องการใน 305 องค์กร เมื่อต้นปี  

พ.ศ. 2555 ปัญหาหลักท่ีพบคือ ปัญหาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับรายงานการประกาศผลคะแนน การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (โอเนต็) ระดับช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ 

(สทศ.) ประจ�าปี พ.ศ. 2554 ระบสุถติิพืน้ฐาน ค่าเฉลีย่ผลสอบโอเนต็ 8 วชิา ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ทัว่ประเทศ 

เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ จาก 100 คะแนน ได้เพียง 19.22 คะแนน สิ่งที่น่ากังวลคือ นักเรียนกลุ่มนี้ จะเป็นบัณฑิตในอีก 

3 - 4 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะต้องมีศักยภาพ และประสบการณ์พร้อมที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานเสรี 

ประเด็นที่ต้องติดตามคือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม และระดับมหาวิทยาลัยของไทย จะมีการ

ปรับแก้ได้ทันหรือไม่ แม้ว่าแรงงานทักษะไทยใน 7 สาขาวิชาชีพ ตามข้อตกลงMRAs รวมทั้งแรงงานเชี่ยวชาญสาขาอื่น

ที่เก่ียวข้องดังที่กล่าวมาแล้ว จะเป็นแรงงานท่ีมีศักยภาพ และเป็นท่ีต้องการของตลาด แต่การเตรียมความพร้อม 
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ด้านภาษาอังกฤษ มีความจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง เนื่องจากอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร  

และตดิต่อประสานงาน นอกจากนี ้การเตรยีมความพร้อมในด้านความรูค้วามเข้าใจ และการใช้กฎหมายการค้าหรอืภาษี

ที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นความจ�าเป็น และเร่งด่วนในเบื้องต้นเช่นกัน (ศิรินันท์, 2555) 

ประเด็นผลต่อเนือ่งทีจ่ะติดตามต่อมาคือ กลุม่คนท�างานปัจจบัุนท่ีจบสาขาอาชีพตามข้อตกลง และมปีระสบการณ์

ตามก�าหนด แต่ด้อยภาษาองักฤษเมือ่เทยีบกบักลุม่สาขาอาชพีทีม่ปีระสบการณ์เดยีวกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ต้องเป็น

ตัวเลือกในการสมัครหรือแข่งขันเข้าท�างานในองค์กรที่มีชื่อเสียง และความมั่นคงกับแรงงานทักษะที่มาจากประเทศ 

ท่ีได้เปรยีบทางด้านภาษา คูแ่ข่งขนักม็แีนวโน้มทีจ่ะได้รบัการพจิารณา ได้รบัค่าจ้างสงูกว่า รวมถงึมศีกัยภาพ และอ�านาจ

เพียงพอที่จะต่อรองกับนายจ้างเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง สวัสดิการ โอกาส ทางเลือก และความก้าวหน้าเติบโตในสายงาน 

ประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง แม้ว่าประชาคมอาเซียนมิได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับแรงงานระดับล่างก็ตาม  

แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในอดีต และปัจจุบันคือ การไหลเข้าของแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในขณะท่ีประเทศไทย 

ยังต้องรับมือกับการไหลเข้าของแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งแรงงานเหล่านี้เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีผู้ติดตาม หรือมีการ

แต่งงานอยู่กินกับคนไทย ลูกหลานที่เกิดขึ้นก็มีแนวโน้มสูงท่ีจะเป็นผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป ท่ีรัฐต้องรับเป็นภาระในการ

คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม เนื่องจากสภาวะการเป็นผู้ด้อยโอกาสนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 

ได้ตลอดเวลา ไม่ได้มีความตายตัว สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งจากตัวผู้ด้อยโอกาสเอง ตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม 

อื่นๆ หรือตามค�าจ�ากัดความที่สังคมก�าหนด ผู ้ที่ไม่ด้อยโอกาสในวันนี้อาจกลายเป็นผู ้ด้อยโอกาสได้ในวันหน้า  

จากสถานการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม เช่น หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือหากเกิดค่านิยมใหม่ในสังคม เป็นต้น 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งความ

เปลีย่นแปลงเหล่านีย่้อมมผีลกระทบต่อกลุม่ผูด้้อยโอกาสเดมิตามค�านิยามของ ส�านกังานส่งเสริม และพทัิกษ์ผูด้้อยโอกาส 

(สทอ.) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซ่ึงอาจท�าให้ความเป็นอยู่ของกลุ่มด้อยโอกาสบางกลุ่ม 

ดีขึ้น ในขณะที่อีกกลุ่มอาจแย่ลงได้

7. “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” กับ ผลกระทบจากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน
เม่ือประเทศไทย และประเทศสมาชิกทั้งหมดก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะเกิดความหลากหลายมากข้ึน 

ในทางสัญชาติ เชื้อชาติ ถิ่นก�าเนิด ภาษา ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม การศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง 

และวิถีชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบ ดังนี้ 

7.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ผลจากการวจิยัเชงิคณุภาพ (ศรินินัท์ และคณะ, 2555) พบกลุม่สนทนาทีแ่สดงความคิดเหน็ในการให้ภาพอนาคต

ซ่ึงอ้างองิจากภาพในอดตี และปัจจบุนั ซ่ึงสะท้อนออกมาค่อนข้างเป็นภาพลบว่า เม่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน พืน้ทีท่ีเ่ป็น

แหล่งอาหาร จะเกิดระบบทุนนิยมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ จะท�าให้เกิด

การลงทุน และการแย่งใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น พื้นที่ท�ากินที่มีท�าเลต้องตา จะถูกนายทุนเข้ามาพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ 

(ทั้งชาติเดียวกัน และต่างชาติ) จะท�าให้เกิดการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงงาน และสิ่งสาธารณูปโภค ราคาที่ดิน

จะสูงขึ้น ชุมชนจะถูกบังคับให้ขายที่ บ้างก็ถูกไล่ที่ และบ้างก็ต้องการขายที่เมื่อเห็นราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้เกิด
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การย้ายถิ่นฐาน และการไร้ที่อยู่ ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เช่น ปัจจุบัน ค่าเงินบาทมีแนวโน้มลดลง อาทิ เงินลาว 100 กีบ 

แลกเงินไทยได้ 4 บาท ซึ่งต่อไปเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอัตราการแลกเงินอาจไม่เป็นเช่นนี้แล้ว สถานการณ์ดังกล่าว 

จะส่งผลกระทบต่อผู้ด้อยโอกาสกลุ่มใหม่ ให้มีแนวโน้มจะถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีของศักยภาพ 

ในหน้าทีก่ารงาน ท�าให้เกดิความไม่เสมอภาคในการเตบิโตทางสายงานอาชพี เกดิความเหลือ่มล�า้ในรายได้ และสถานภาพ

ทางสังคม

ขณะเดียวกัน ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ก็สะท้อนภาพอนาคตต่อไปว่า แรงงานทักษะ และแรงงานไร้ฝีมือ (ต่างชาติ 

ผิดกฎหมาย) ท่ีไม่ได้เป็นข้อตกลงการเคล่ือนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่มีการปฏิบัติผ่าน  

Memorandum of Understanding: MOU จะฉวยโอกาสแทรกซึมเข้ามามากยิ่งข้ึน กลุ่มเหล่าน้ีอาจไม่มีคุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์ MRAs แต่มีทักษะช�านาญการ หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ MRAs แต่ยังขาดอายุงาน และได้รับการยอมรับ

จากผู้จ้างงาน กลุ่มแรงงานเหล่านี้ก็อาจเข้ามาแย่งงานทั้งตลาดบน และตลาดล่างผ่านการหลีกเลี่ยงกฎ เกณฑ์ ที่เป็นข้อ

ตกลงในกลุ่มประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน สภาพการณ์เช่นนี ้จะท�าให้เกิดการเลือกปฏบัิติต่อนักศกึษา 8 สาขาอาชพี 

ที่ส�าเร็จการศึกษา และรอจนมีประสบการณ์ครบตามเกณฑ์ในประเทศ หรือแรงงานทักษะที่ท�างานอยู่แล้วก�าลังรอการ

เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน แต่นายจ้างมองว่า เด็กจบใหม่จากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบางประเทศจะมีคุณสมบัติ

ที่ดีเด่นกว่า มีประโยชน์ในการใช้งานมากกว่าแต่จ่ายค่าตอบแทนน้อยกว่า เป็นต้น 

ในท�านองเดียวกัน สภาพการณ์เช่นนี้ จะส่งผลให้แรงงานทักษะระดับล่างที่พยายามเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ

เพ่ือไต่เต้าการเติบโตตามสายงานจะถกูเลอืกปฏิบัตถูิกละเมดิสทิธหิรอืถูกกนัจากโอกาสการเตบิโตตามสายงานมากยิง่ขึน้ 

กลายเป็น “ผู้ด้อยโอกาสใหม่” นักศึกษาจบใหม่ตามข้อตกลง MRAs ในประเทศจ�านวนมากเมื่อเข้าเกณฑ์คุณสมบัติแล้ว 

อาจจะถกูกันออกไปจากระบบการแข่งขนัคัดเลอืก และความก้าวหน้าในอาชพี กลายเป็น “ผูด้้อยโอกาสใหม่” จะท�างาน

ต�่าระดับ ได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน แม้จะท�างานเหมือนกัน หรือระดับเดียวกันกับนักศึกษาจบใหม่ตามข้อตกลง 

MRAs ต่างชาติ เช่น นักศึกษาตามข้อตกลง MRAs และครบเกณฑ์ที่จบการศึกษาจากประเทศ สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย  

จะมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีกว่านักศึกษาจบใหม่ตามข้อตกลง MRAs ไทยที่จบในระดับเดียวกัน

7.2 ผลกระทบด้านสังคม - วัฒนธรรม และความมัน่คง

ผลกระทบทางด้านสังคมที่เห็นชัดเจนในขณะนี้คือ ผลกระทบด้านการศึกษา ประเทศไทย หรือประเทศสมาชิก 

ที่มีปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และมีเด็กนักเรียนในประเทศอ่อนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน 

ในชนบทที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน ท�าให้นักเรียน 

ไม่สามารถใช้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เท่าที่ควรจะเป็น

การเข้าถึงระบบการศึกษาของกลุ่มเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน หรือเด็กท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร  

ซึ่งประสบปัญหามากอยู่แล้ว รวมทั้งเด็กทั่วๆ ไปที่มีความเหลื่อมล�้าทางโอกาสของการศึกษา เมื่อประเทศสมาชิกเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน แนวโน้มการมีปัญหานี้จะทวียิ่งข้ึน เด็กท่ีได้รับความไม่เท่าเทียมโอกาสทางการศึกษา 

มแีนวโน้มสงูทีจ่ะเป็นผูด้้อยโอกาสใหม่ มแีนวโน้มทีจ่ะถกูชกัจงู หรอืน�าพาไปสูก่ระบวนการค้ามนษุย์ ละเมดิสทิธทิางเพศ 

สิ่งเสพติด และประกอบอาชญากรรมต่างๆ 

จะเกิดความเหลื่อมล�้าทางสังคมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะมีการเปิดโรงเรียนนานาชาติกันมากขึ้น เด็กที่มีโอกาส 

จะได้รับการศกึษาทีม่มีาตรฐานมากยิง่ขึน้ กจ็ะมสีถานภาพทางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิกบัเดก็ด้อยโอกาส รวมทัง้ 

จะมีโอกาสมากในการแข่งขันสมัครเข้าท�างาน การเลื่อนข้ัน เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่ในการท�างาน ก็ยิ่งมีความแตกต่าง  

และขยายความเป็นชนชั้นทางสังคมมากยิ่งขึ้น
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

เด็กที่มีโอกาสจะออกไปศึกษายังต่างประเทศมากยิ่งข้ึน เนื่องจากต้องการให้เกิดทักษะภาษาอังกฤษ และอาจ

ท�างาน ณ ต่างประเทศ ท�าให้เกิดปัญหาสมองไหล เด็กท่ีเก่งจะออกไปพัฒนาให้กับประเทศอ่ืน เด็กท่ีด้อยโอกาสจะ 

ถูกซ�้าเติมจากการเป็นประชาคมอาเซียน และไปไหนไม่ได้ ต้องท�างานในประเทศไทย มีโอกาสในการถูกเลือกปฏิบัติสูง

จากทั้งนายจ้าง และระบบการพัฒนาสร้างเสริมบุคลากร

คนด้อยโอกาสคนต่อไปจะเกดิความเครยีดสงู เกิดความวติกกงัวล ท�าให้สขุภาพจติ และสขุภาพกายมปัีญหา 

มีผลไปถึงค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ียังไม่จ�าเป็นต้องจ่ายมากในช่วงอายุระหว่างนี้ ในขณะเดียวกัน 

โครงสร้างทางประชากร และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนแตกต่างกันท�าให้ประเทศที่มี

ประชากรมาก และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีอุปทานแรงงานจ�านวนมากที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่

ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการในประเทศ และอีกจ�านวนหนึ่งกลายเป็นแรงงานข้ามชาติมีความไม่มั่นคงสูง คาดว่า

จ�านวนประชากรในอาเซียนจะเพ่ิมขึ้นจากประมาณ 570 ล้านคนในปี พ.ศ. 2550 เป็นจ�านวน 626 ล้านคนในปี  

พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 55 ล้านคน คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.7 ขณะท่ีการจ้างงานในอาเซียนปี พ.ศ. 2550  

มีจ�านวนทั้งสิ้นประมาณ 268.5 ล้านคน

อย่างไรก็ตามจ�านวนแรงงานประมาณร้อยละ 60 หรือราว 160 ล้านคนเป็นแรงงานในสาขาอาชีพที่มีความ 

ไม่มัน่คงสงูโดยส่วนใหญ่เป็นการท�างานนอกระบบ (สกักรนิทร์, 2554) ประเดน็เรือ่งความมัน่คงทางสงัคม จงึเป็นประเดน็

ที่จะท�าให้รัฐสามารถสร้างระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในแต่ละประเทศได้ ซึ่งเมื่อมีการย้ายถิ่น ก็ต้องย้ายสวัสดิการ 

เหล่าน้ันตามไปด้วย ดังนั้น ประเด็นคุณภาพชีวิตของแรงงาน จึงไม่ใช่แค่มิติทางเศรษฐกิจอย่างเดียว มีเรื่อง สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาวิถีชีวิต ความสนใจ ความสามารถ ความฝันของคนงานไม่ว่าจะเป็นหญิง 

ชาย หรือมุง่ความสนใจไปทีค่วามสามารถในการผลติของแรงงาน หรอืผลก�าไร ทีม่ต่ีอนายจ้าง หรอืเศรษฐกจิของประเทศ

เพียงอย่างเดียว ควรพูดถึงการมีตัวตน การได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะพลเมือง หรือในสถานะท่ีเป็น

แรงงาน ส่วนแรงงานข้ามชาติต้องมีการพัฒนานโยบายท่ีคุ้มครองสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีสามารถบังคับใช้

มาตรฐานแรงงานอย่างเท่าเทยีม โดยไม่อยูใ่นลกัษณะของการบบีบังคบั ไม่ปลอดภัย ไม่มัน่คง เพราะหากจะเป็นประชาคม

เดียวกันย่อมต้องสร้างความไว้วางใจ และการเคารพสิทธิซึ่งกัน และกัน

8. แนวทางการดูแลและคุ้มครอง “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป”
การมโีอกาสท่ีจะเป็น “ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป” มกีารกระจายตัวอยูใ่นทกุกลุม่ทีเ่ป็นฐานประชากรของประเทศ 

ดังน้ัน การประกันการครอบคลุมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้อย่างท่ัวถึงภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จึงจ�าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ 

ที่ชัดเจน และยืดหยุ่นมากพอเพื่อรองรับกับสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในขณะที่รัฐได้ด�าเนินการคุ้มครองดูแลทางสังคมให้กับคนทุกคนในประเทศไทย การสร้างสังคมท่ีเท่าเทียม 

เป็นธรรมการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของสวัสดิการสังคมโดยการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางสังคมโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การเพิ่มการดูแลพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงหลักประกันความมั่นคง รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (สทอ., 2554) ในขณะเดียวกัน ทางด้านองค์การสหประชาชาติ  

ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) (ประธานร่วมฝ่ายสหประชาชาติ) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนประชากร 

แห่งสหประชาชาติ (UNFPA) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ส�านักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ

ประจ�าประเทศไทย (UN Resident Coordinator Office) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการตั้งคณะท�างานข้ึน 

เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือสนบัสนนุรฐับาลไทยในการพฒันาระบบการคุม้ครองทางสงัคมทีม่ลีกัษณะเป็นองค์รวม 

และมคีวามเอกภาพสอดคล้องกนัซึง่ต่อมาได้พฒันามาเป็นคณะท�างานร่วมระหว่างองค์กรสหประชาชาติ และรฐับาลไทย

ในสาขาการคุ้มครองทางสังคม (UNCT/RTG Joint Team on Social Protection) ภายใต้กรอบความร่วมมือหุ้นส่วน

ระหว่างประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2559 ซึ่งมีพันธกิจมุ่งมั่นสนับสนุน 

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ใน “การสร้างความยุติธรรมในสังคม” และบรรลุเป้าหมายหลัก

ประการหนึ่ง ได้แก่ “ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองทางสังคม” การเป็นคู่ภาคีส�าหรับช่วง พ.ศ. 2555 - 2559  

จะเน้นการสร้างเสรมิขดีความสามารถของประเทศไทยในการคุม้ครองทางสงัคมข้ันพื้น่ฐานถ้วนหน้า และการพฒันาระดบั

สิทธิประโยชน์ให้สูงขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์รวมในการสร้างหลักประกันว่าระบบจะมีความยั่งยืนด้านการเงิน  

และมีองค์กรในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะท�างานร่วมกันขององค์การ

สหประชาชาติในประเทศไทย, 2556) 

เนื่องจากประเภทของผู้ด้อยโอกาส เป็นสาระส�าคัญในการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ กล่าวคือ มีผลเชือ่มโยงไปถึง 

นโยบาย และการปฏิบัติ ในส่วนนโยบายนั้น จะมีผลไปถึงแผนงานเป้าหมาย เจ้าภาพหลัก และงบประมาณ ส่วนในการ

ปฏิบัติ จะเชื่อมโยงไปถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติ ขอบเขต และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งเมื่อประเทศสมาชิกทั้ง 10 

ประเทศจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น เชื่อแน่ว่า ผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป จะเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอน ดังนั้น หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงานที่มีบทบาท ภาระ หน้าท่ี ควรมีการเตรียมความพร้อมร่วมกัน ในการพิจารณาและจ�ากัด ค�านิยาม และ

เกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสิทธิ และความเสมอภาค ของผู้ด้อยโอกาสคนต่อไป 

ประเทศไทยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน อาสาสมัครในชุมชน และ

สื่อ ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือ และเข้าถึง

บรกิารสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานตามสทิธทิีพ่งึได้รบั และเป็นความมุง่หมายของส�านกัส่งเสรมิ และพทิกัษ์ผูด้้อยโอกาส (สทอ.) 

ที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบมีคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐานสามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือ 

ผู้อื่นได้ ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมายังไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมท่ัวถึง และพอเพียงกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

ในทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากเงื่อนไข และข้อจ�ากัดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้ทุนทางสังคม การพัฒนาศักยภาพ การเสริมพลัง หลักเศรษฐกิจพอเพียง และการขยาย

ผลต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆ เป็นรูปแบบที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการปกป้องคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์ผู้ด้อยโอกาส  

รวมทั้งป้องกันผู้ด้อยโอกาสรายใหม่

เมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ควรมีลักษณะการ

ท�างานแบบเป็นภาคีเครือข่าย รวมทั้งการประสานความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน องค์กร

ชุมชน ผู้น�าชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครในชุมชน และสื่อ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชน  

ดูแลกันเอง ควรลดบทบาทด้านการสงเคราะห์ มาเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีและมาถ่ายทอดไปยังพื้นท่ีอื่นๆ  

ใช้ทุนทางสังคมเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมส่งเสริมระบบความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐานของความร่วมมือกัน 

ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน ซ่ึงจะส่งผลให้การท�างานสามารถบรรลุผลส�าเร็จได้มากข้ึน โดยการ 

แก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากชุมชนขึ้นไปหาโครงสร้างส่วนกลาง เพราะออกมาจากความคิดของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหา  

โดยเฉพาะองค์การบรหิารส่วนต�าบล/เทศบาล ซึง่เป็นหน่วยงานทีท่�างานใกล้ชดิกับประชาชนทกุกลุม่ ควรให้ความส�าคัญ 

หรือเห็นประโยชน์ของงานที่ริเริ่มโดยชุมชนเข้ามาร่วมท�า ร่วมสนับสนุน ขยายสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้อาสา

สมัครพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ ท่ีท�างานในลักษณะจิตอาสาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ และ
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ประชากรและสังคมในอาเซียน: ความท้าทายและโอกาส

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค และระดับชาติที่ท�างานเชื่อมต่อกันอย่างเป็นรูปธรรม  

รวมทั้งการน�าเสนอกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิตในสังคมออกสู่สาธารณะ เพื่อลดการตีตรา 

และให้สังคมมีความคาดหวังในตัวผู้ด้อยโอกาสเพิ่มข้ึน โดยใช้รูปแบบการต่อยอดทุนทางสังคมท่ีมีอยู่เดิมในชุมชน  

มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน เนื่องจากทุนทางสังคมด้านต่างๆ ในชุมชน สามารถช่วยรองรับการแก้ปัญหา

จากภายนอกได้เป็นอย่างดี

9. บทส่งท้าย
เมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ย่อมต้องมีผลกระทบไปถึงการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ 

ทัง้ “ผูด้้อยโอกาสเดิม” ซึง่เป็นกลุ่มท่ีขาดโอกาสในการเข้าถึงสทิธกิารบรกิารข้ันพืน้ฐานต่างๆ รวมถึง “ผูด้้อยโอกาสใหม่” 

ที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีของศักยภาพในหน้าที่

การงาน ท�าให้เกิดความไม่เสมอภาคในการเติบโตทางสายงานอาชีพ เกิดความเหลื่อมล�้าในรายได้ และสถานภาพ 

ทางสังคม 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม วัฒนธรรม อาเซียนต่อผู้ด้อยโอกาสทั้ง 3 ด้านนั้น  

ผลกระทบที่เป็นทางบวกมากที่สุดคือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อาทิ ราคาที่ดินจะสูงขึ้น มีแรงงานมากยิ่งขึ้น และมี

มาตรการการยกเว้นภาษี ส่วนผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ดูเหมือนจะคาดประมาณไปทางลบ 

โดยเห็นได้จากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคมของประเทศสมาชิกท่ีเสียเปรียบทางด้านภาษาอังกฤษท่ีใช้เป็นภาษา 

ทางธุรกิจมากกว่าภาษาอื่นๆ การละเมิดสิทธิเด็ก การค้ามนุษย์ และการกลืนชาติ เมื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น 

เกีย่วกบัผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซยีนโดยท่ัวๆ ไป ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัทุกประเภทส่วนใหญ่ จะกล่าวถึงผลกระทบ 

ทางด้านเศรษฐกจิได้มากกว่าผลกระทบทางด้านสงัคมวฒันธรรม และความมัน่คง เนือ่งจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ

เป็นผลกระทบที่ใกล้ตัว และสามารถสัมผัสได้ทันที รวมทั้ง ส่งผลกระทบเร็ว แรง และเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบันเห็นได้

อย่างชัดเจนว่า ผู้คนจะกล่าวถึง ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเมื่อประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันอย่าง 

กว้างขวาง ตามมาด้วย ผลกระทบทางด้านสังคมวัฒนธรรม และความมั่นคงในท้ายที่สุด 

10. ข้อเสนอแนะ
1) รัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ควรเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นเครือข่าย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  

กระทรวงการต่างประเทศ และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการสนับสนุน 

ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ศึกษาองค์ความรู้ รับทราบ และติดตามข้อมูลอาเซียนท่ีทัน 

ต่อเหตุการณ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย่างเข้มข้น  

จริงจัง และต่อเนื่อง 

2) กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน อาทิ 

สมาคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ผลติหลกัสตูร

การอบรมระดับนานาชาติ หรือพัฒนาสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นแหล่งเพิ่มพูนทักษะให้กับนักศึกษา หรือบัณฑิต 
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มิติความมั่นคงของมนุษย์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จบใหม่ใน 8 สาขา ตาม MRAs หรือท�าข้อตกลง Memorandum Of Understanding: MOU ในการรับนักศึกษาไทย

ฝึกงาน หรือเข้าท�างานหลังส�าเร็จการศึกษาทันที (Pre - Working) เพื่อปรับระดับเป็นพนักงานประจ�าหลังจากครบ 

ตามเกณฑ์ของ MRAs 

3) รฐับาลโดยกระทรวงพฒันาการสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ควรเป็นเจ้าภาพหลกั ในการพฒันาสร้างเสริม

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่ในปัจจุบัน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนให้เข้มแข็ง

4) รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรเป็นเจ้าภาพหลัก และกระทรวงวัฒนธรรมควรเป็นเจ้าภาพร่วม ร่วมกับ

ผูน้�าชมุชนในท้องถ่ิน ต้องสนับสนุนให้คนในท้องถ่ินเรยีนรูด้้านภาษาองักฤษ และภาษาของเพือ่นบ้าน วฒันธรรม ประเพณี 

ของเพื่อนบ้าน เพื่อปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับผู้ปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ การตลาด/การค้าขาย

5) รัฐบาลต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเพื่อร่วมกันก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

อาทิ ปัญหาคนไร้สัญชาติ/ แรงงานข้ามชาติ/ การค้ามนุษย์/ ยาเสพติด ในกลุ่มประเทศสมาชิก

6) ประเด็นส�าคัญ เมือ่ประเทศไทยก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน บรบิทของประชาสงัคมอาเซียน จะเป็นตวัก�าหนด 

และปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประชากรอาเซียน กลายเป็นผู ้ด้อยโอกาสคนต่อไป ดังนั้น ประชากรท่ีเป็นสมาชิก 

ของประเทศไทย จะต้องเรียนรู้ ท�าความเข้าใจในสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง อย่างเข้มข้น และจริงจังเช่นกัน เพื่อดูแล 

คุ้มครอง และปกป้องตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิโดยไม่รู้ตัว 
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