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บทคัดย่อ

กระแสหลกัของการย้ายถ่ินของมุสลมิจากสามจังหวดัภาคใต้ คอืการย้ายถ่ินเข้าไปท�างานในประเทศมาเลเซยี 

อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถ่ินจากสามจังหวัดภาคใต้จ�านวนไม่น้อยที่เลือกไปท�างานที่อื่นที่ไม่ใช่มาเลเซีย บทความน้ี 

ตั้งค�าถามว่า มุสลิมที่ย้ายถ่ินไปมาเลเซียเหมือนหรือต่างกับมุสลิมที่ย้ายไปถ่ินปลายทางอื่นหรือไม่ อย่างไร  

และมีความเหมือนและความต่างระหว่างผู้ย้ายถ่ินชายและผู้ย้ายถ่ินหญิง หรือไม่ ข้อมูลที่ใช้มาจากโครงการ  

“การย้ายถ่ินของผู้หญงิมสุลมิและความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” เก็บข้อมูลระหว่างเมษายน – มถุินายน 

2557 ครอบคลุม 1,102 ครัวเรือน มีสมาชิกครัวเรือนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นจ�านวนทั้งสิ้น 261 คน 

ผลการวิเคราะห์พบว่า มุสลิมที่ไปท�างานที่มาเลเซียมีทุนมนุษย์ (การศึกษา วัย สถานะสุขภาพ) ด้อยกว่า 

ผู้ย้ายถิ่นที่ไปท�างานในถิ่นปลายทางอื่น ขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์ย้ายไปท�างาน ณ ถิ่นปลายทาง (มาเลเซีย) 

หลายครั้งกว่า ท�างานเป็นลูกจ้างร้านอาหารมากกว่า และส่งเงินกลับบ้านในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถ่ินที่อยู่ในถ่ิน 

ปลายทางอืน่ ผู้ย้ายถ่ินหญงิต่างกับผู้ย้ายถ่ินชายในด้านสถานภาพความสมัพนัธ์กับหัวหน้าครวัเรอืน และสถานภาพ

สมรส โดยผู้หญงิเป็นลกูของหัวหน้าครัวเรอืน และมสีถานภาพสมรสหรือเคยสมรสสงูกว่าผู้ชาย และยงัพบว่า สดัส่วน

ของผู้ย้ายถ่ินหญิงที่ส่งเงินกลับบ้านสูงกว่าผู้ย้ายถ่ินชาย มีการติดต่อกับครอบครัวต้นทางบ่อยกว่า และครอบครัว

ของผู้ย้ายถ่ินหญิงมองว่าครัวเรือนดีขึ้นในเร่ืองการมีเงินซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนมากกว่าครอบครัวของ 

ผู้ย้ายถ่ินชาย ผลการศึกษาเน้นความจ�าเป็นของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสามจังหวัดภาคใต้เพื่อให้ผู้คนมีทางเลือก 

ในการด�ารงชีวิตมากขึ้น 

ค�าส�าคัญ: มุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ การย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ การย้ายถิ่นไปมาเลเซีย
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Diversity of Migration among Muslims in the 
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Who Moves to Malaysia and Who Moves to 
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Aree Jampaklay
*

Abstract 

The main stream of migration among Muslims from the three southernmost provinces is  

migration to Malaysia. However, a substantial number of them move to other destinations than 

Malaysia. In this article, I ask whether there are similarities and differences between migrants to 

Malaysia and migrants who moved to other destinations. I also aim to explore gender differentials 

of Muslim migrants in these border areas. The analysis is based on data of the study on “Migration 

of Muslim Women and the Unrest in the Three Southernmost Provinces”, conducted during 

April – June, 2014 and covered 1,102 households, from which 261 are current migrants. 

Results show that migrants to Malaysia represent lower human capital (less educated, older, 

and less healthy) than migrants to other destinations. Migrants to Malaysia also have prior  

experience in the destination, e.g., work as an employee in a restaurant, and remit more than  

migrants to other destinations. Female migrants are different from males in terms of relationship to 

household head as well as marital status. Female migrants are daughters of household heads and 

are married or previously married in a higher proportion than male migrants. Results also indicate 

that female migrants remit more and keep contact with family of origin more often when compared 

to male migrants. Migration of females was also perceived as improving family’s well – being in 

terms of household appliances more than migration of males. Findings reinforce the need for human 

capital development in this border area to open up more opportunities for their livelihood.

Keywords: Muslim in the 3 deep – south provinces, Migration to Malaysia, Gender differentials
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บทน�า

ประเดน็การย้ายถ่ินของมสุลมิไม่ค่อยมกีารศกึษากันอย่างกว้างขวางเท่ากับการย้ายถ่ินของคนไทยในพืน้ทีอ่ืน่ 

งานวิจัยที่พอจะมีอยู่บ้างชี้ว่ามุสลิมมีการเคลื่อนย้ายน้อยกว่าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม (Guest & Uden, 1994; อารี และ 

รศรินทร์, 2554) มีการศึกษาซึ่งใช้ข้อมูลจากการส�ามะโนประชากรปี 2513, 2523 และ 2533 พบว่า แม้สถานภาพ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน แต่ช่องว่างเร่ืองโอกาสการย้ายถ่ิน

ระหว่างสองกลุ่มน้ีกลับขยายกว้างขึ้น และเมื่อมองไปที่สามจังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ของมุสลิมส่วนใหญ่ พบว่า

งานวิจัยเรื่องการย้ายถ่ินของมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ที่ผ่านมามีค่อนข้างมาก แต่ส่วนใหญ่เน้นท�าความเข้าใจ 

การย้ายถ่ินไปท�างานในประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นการย้ายถ่ินกระแสหลกัของผู้คนในจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ค�านวณ 

นิสากร และมูห�าหมัด, 2552; ชิดชนก นิอับดุลรากิ๊บ ฮัมเดีย มูฮัมหมัดสูใฮมี และวิรัช, 2551; นิสากร ศุภรัตน์ และ

ศริรัิตน์, 2552; พรพนัธ์ุ และศภุรตัน์, 2552; ศภุรัตน์ และพรพนัธ์ุ, 2552; สภุางค์, 2554; สทุธิพร, 2554) ในขณะที ่

ภาพอีกด้านของการย้ายถ่ินของมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ที่ผู้คนอีกจ�านวนไม่น้อยย้ายถ่ินไปท�างานที่อื่นที่ไม่ใช่

มาเลเซีย ทั้งย้ายภายในสามจังหวัดด้วยกันและจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงมากนัก และ 

ผู้เขียนยังไม่พบงานวิจัยเรื่องการย้ายถ่ินของมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ที่สะท้อนภาพการย้ายถ่ินของมุสลิม 

ที่รอบด้านนอกเหนือไปจากการไปท�างานที่มาเลเซีย 

บทความน้ีตั้งค�าถามว่า ผู ้ย ้ายถ่ินไปมาเลเซียเหมือนกับผู้ย้ายถ่ินที่เลือกไปถ่ินปลายทางอื่นหรือไม่  

อย่างไร นอกจากนี้ ยังต้องการทราบว่า มีความเหมือนและความต่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นชายและผู้ย้ายถิ่นหญิง หรือ

ไม่ อย่างไร โดยน�าเสนอเปรียบเทียบลักษณะของผู้ย้ายถิ่น และลักษณะการย้ายถิ่น การศึกษาการย้ายถิ่นในภาพ

รวมของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ ทั้งการย้ายถ่ินไปท�างานมาเลเซียและการย้ายถ่ินไปที่อื่น จะช่วยเติมเต็ม 

ความเข้าใจในความเป็นไปของมุสลิมในพื้นที่นี้ และจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญในการก�าหนดนโยบายที่ตรงประเด็น 

และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

เราอาจใช้แนวคิดการคัดสรรของการย้ายถ่ิน (Migration selectivity) ในการท�าความเข้าใจลักษณะของ 

ผู้ย้ายถ่ินทีเ่ลอืกจุดหมายปลายทางต่างกัน แนวคดิการคดัสรรของการย้ายถ่ิน เสนอว่า การย้ายถ่ินไม่ได้เกิดขึน้แบบ

สุ่มที่อาจเกิดกับใครก็ได้ แต่การย้ายถิ่นเป็นกระบวนการคัดสรร ผู้ที่ตัดสินใจย้ายถิ่นไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากร

ในพื้นที่ที่เขาเหล่าน้ันจากมา แต่มีลักษณะเฉพาะที่ต่างออกไปจากผู้ไม่ย้ายถ่ิน (Kanbur & Rapoport, 2003;  

Chiswick, 1999) การย้ายถ่ินจากพื้นที่หน่ึงไปอีกพื้นที่ที่มีการพัฒนามากกว่า มักเป็นการเลือกสรรในทางบวก 

(Positive self – selection) กล่าวคือ ผู้ย้ายถิ่นมักมีทุนมนุษย์ (เช่น การศึกษา ทักษะการท�างานด้านต่างๆ) สูงกว่า

ผู้ไม่ย้ายถิ่น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในพื้นที่ในถิ่นปลายทาง ผู้ย้ายถิ่นมักมีทุนมนุษย์น้อยกว่า (Chiswick, 

1999) เน่ืองจากการย้ายถ่ินมต้ีนทนุทัง้ทีเ่ป็นตัวเงินและต้นทนุในรูปแบบอืน่ๆ การตดัสนิใจย้ายถ่ินเกิดขึน้เม่ือพจิารณา

แล้วว่า สามารถก้าวผ่านต้นทุนนั้นได้ และมีความหวังว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการย้ายถิ่นจะมากกว่าราคาที่ต้อง

จ่าย การมีทุนมนุษย์สูงช่วยลดต้นทุนของการย้ายถิ่น อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ไม่ได้ให้ข้อเสนอที่ชัดเจนว่า จุดหมาย

ปลายทางของผูย้้ายถ่ิน ซึง่อาจมคีวามหลากหลายน้ัน สะท้อนลกัษณะของผู้ย้ายถ่ินอย่างไร บทความน้ีสนใจลกัษณะ

ของผู้ย้ายถ่ินมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ที่เลือกไปท�างานในจุดหมายปลายทางต่างกัน คือ ไปมาเลเซีย กับไป 

ที่อื่น จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันน้ี อาจมีนัยถึงระดับการเลือกสรรที่ต่างกัน ที่สะท้อนถึงความแตกต่าง 

ในลักษณะของผู้ย้ายถิ่นด้วย 
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งานวิจัยที่ผ่านมาสะท้อนภาพการย้ายถ่ินของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ ที่ไปท�างานในประเทศมาเลเซีย 

ได้ค่อนข้างชัดเจน ชี้ให้เห็นว่า การย้ายถ่ินไปท�างานในประเทศมาเลเซียของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ เกิดขึ้นมา 

อย่างยาวนาน บนความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิของชาวมลายใูนสองประเทศน้ี ทัง้ด้านประวติัศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม 

เป็นเวลานานกว่าหน่ึงศตวรรษนับตั้งแต่ที่คนไทยได้อพยพเข้าไปตั้งรกรากและบุกเบิกพื้นที่ทางตอนเหนือของ 

มาเลเซีย (รัฐเกดะห์ ปะลิส เประ และกลันตัน ในปัจจุบัน) ก่อนที่เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสองประเทศจะถูกขีดขึ้น 

(ค�านวณ และคนอื่นๆ, 2552; พรพันธุ์ และศุภรัตน์, 2552) จวบถึงปัจจุบัน ความนิยมเข้าไปท�างานในมาเลเซียของ

มุสลิมจากจงัหวดัชายแดนใต้นอกจากจะไม่ได้ลดลงแลว้ ยงัมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น (ค�านวณ และคนอื่นๆ, 2552)

การย้ายถ่ินเข้าไปท�างานในประเทศมาเลเซียเกิดจากเหตุผลความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ (สุภางค์, 

2544) มปัีจจยัหลายประการทีส่นับสนุนให้มุสลมิในสามจังหวดัเข้าไปท�างานในมาเลเซยี เช่น การรับรูข้องผู้คนตัง้แต่

อดีตจนปัจจุบันว่า มาเลเซียคือแหล่งสร้างรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากความต้องการแรงงานในระดับล่าง ซึ่งเป็นงาน 

ที่คนมาเลเซียไม่นิยมท�า เช่น งานภาคเกษตร ในขณะที่แรงงานมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ของไทย มีมากเกินกว่า

งานในภาคเกษตรของพื้นที่จะรองรับได้ (นิสากร และคนอื่นๆ, 2552) รวมทั้งความต้องการแรงงานในร้านอาหาร

ไทย ที่เป็นที่นิยมอย่างยิ่งของคนมาเลเซีย (ชิดชนก และคนอื่นๆ, 2551) นอกจากนี้ ความสะดวกสบายในการเดิน

ทางไปมาระหว่างจังหวัดชายแดนกับมาเลเซียเน่ืองจากระยะทางไม่ไกลนัก เป็นอีกหน่ึงปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริม 

การเคลือ่นย้ายไปท�างานในมาเลเซยี และทีส่�าคญั มสุลมิในสามจังหวดัภาคใต้ ส่วนใหญ่มเีชือ้สายมลายเูช่นเดยีวกับ

คนมุสลิมในมาเลเซีย การมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกัน ทั้งวัฒนธรรมอิสลามและภาษาของคนมลายูในสามจังหวัดและ 

คนมลายูในมาเลเซีย ท�าให้ผู้ย้ายถิ่นไม่ต้องปรับตัวมาก รวมทั้งการรับรู้ว่าในมาเลเซียมีความปลอดภัยมากกว่าที่อยู่

ปัจจุบนั ยิง่กว่าน้ัน การย้ายถ่ินทีม่มีายาวนาน รุน่ต่อรุ่น ท�าให้มเีครือข่ายของการท�างานในมาเลเซยีทีค่อยช่วยเหลอื

สนับสนุนผู้ย้ายถ่ินได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการย้ายไปถ่ินปลายทางอื่นๆ (สุทธิพร, 2554) นอกจากเง่ือนไขต่างๆ  

ที่เอื้อให้มุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปท�างานในมาเลเซียดังกล่าวแล้ว เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น 

ในสามจังหวัดภาคใต้อย่างต่อเน่ืองยาวนาน ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตที่ปกติสุขจนเกิดความรู้สึกไม่มั่นคง 

ในชีวิต ขณะที่บางครอบครัวและบางคนถูกเพ่งเล็งจากทางราชการภายใต้ปฏิบัติการด้านความมั่นคง จนรู้สึกว่า

ตนเองและครอบครัวถูกคุกคาม (พรพันธุ์ และศุภรัตน์, 2552) ท�าให้เป็นตัวเร่งให้เกิดการเคลื่อนย้ายไปท�างาน 

ในมาเลเซียมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซียของผู้ย้ายถิ่นจ�านวนไม่น้อยเป็นการลักลอบท�างานโดย

ไม่มีใบอนุญาต (Work permit) ส่งผลให้แรงงานเหล่านั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และไม่สามารถเข้าถึง

สิทธิในการใช้บริการต่างๆ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สาธารณสุข หรือการได้รับสัญชาติ (ค�านวณ และ 

คนอื่นๆ, 2552) งานวิจัยที่ผ่านมาได้ให้ค�าอธิบายว่า ท�าไมผู้ย้ายถ่ินตัดสินใจไปมาเลเซียแม้จะมีทางเลือกอื่น  

แต่สิ่งที่ยังขาดในภาพของความเข้าใจการย้ายถ่ินของมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ คือ การย้ายถ่ินของผู้ที่ 

ไม่ได้ย้ายไปท�างานมาเลเซยี เขาเหล่าน้ีเหมือนหรอืต่างกันกับผู้ทีย้่ายถ่ินไปมาเลเซยีอย่างไร และอะไรเป็นตวัก�าหนด 

การเลือกถิ่นปลายทางของผู้ย้ายถิ่น ข้อมูลนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจการย้ายถิ่นของมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน

ใต้ที่รอบด้านมากขึ้น



ระเบียบวิธีวิจัย 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (รอบแรก) ของโครงการ “การย้ายถ่ินของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบ 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการน้ี

เป็นการศึกษาระยะยาว 3 ปี เก็บข้อมูลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ

จังหวัดนราธิวาส ทั้งหญิงและชายเพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกัน ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิง

ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
1
 โดยมีการเก็บข้อมูลสองรอบในปีที่ 1 และปีที่ 3 ในการวิจัยเชิงปริมาณได้สุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วนต่อขนาด (Probability proportion to size: PPS) เพื่อ 

ให้ไดก้ลุม่ตวัอยา่งที่เปน็ตัวแทนหมู่บา้นและครวัเรือนมุสลิมในสามจงัหวดัภาคใต้ จากครวัเรือนที่อยู่ในเขตเมอืงและ

เขตชนบท ที่สะท้อนสัดส่วนที่แท้จริงของประชากรในพื้นที่ คือ เก็บข้อมูลครัวเรือนในเขตเมืองร้อยละ 18 และ 

ครัวเรือนในเขตชนบทร้อยละ 82 ครัวเรือนที่เข้าข่ายคือ ครัวเรือนที่มีผู้หญิงในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี)  

อย่างน้อย 1 คน เก็บข้อมูลเชิงปริมาณรอบแรกของผู้ย้ายถ่ิน ระหว่างเมษายน – มิถุนายน 2557 จากสมาชิก

ครอบครัวในถิ่นต้นทาง

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลได้ทั้งหมด คือ 1,102 ครัวเรือน โดยเกือบสองในห้าของครัวเรือนตัวอย่าง 

หรือร้อยละ 38 (421 ครัวเรือน) เป็นครัวเรือนจากจังหวัดนราธิวาส ประมาณหนึ่งในสามเป็นครัวเรือนจากจังหวัด

ปัตตานี หรือร้อยละ 34 (376 ครัวเรือน) และกว่าหนึ่งในห้า หรือร้อยละ 28 (305 ครัวเรือน) เป็นครัวเรือนจาก

จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างของครัวเรือนส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 82 (901 ครัวเรือน) อยู่ในเขตชนบท 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

จาก 1,102 ครัวเรือนที่กล่าวถึงข้างต้น มีผู้ย้ายถ่ินที่ไปท�างานที่อื่นอย่างน้อย 1 เดือน ทั้งสิ้น 261 คน  

ในจ�านวนนี้ มากกว่าครึ่ง หรือร้อยละ 56 (145 คน) เป็นผู้ที่ไปท�างานที่ประเทศมาเลเซีย อีกร้อยละ 44 ย้ายไป

ท�างานในถ่ินปลายทางอื่น (ย้ายภายในสามจังหวัดภาคใต้ ร้อยละ 13 และจังหวัดอื่นๆ ร้อยละ 31) โดยจังหวัด 

ปลายทางหลักๆ นอกสามจังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา กรุงเทพมหานคร และภูเก็ต และในจ�านวนผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดนี้ 

ร้อยละ 43 หรือ 113 คน เป็นผู้หญิง ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกครัวเรือนของผู้ย้ายถิ่น

ในถิ่นต้นทาง 

1
 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพรอบแรก ประกอบด้วยการสนทนากลุ่มครัวเรือนผู้ย้ายถ่ินและผู้ไม่ย้ายถ่ินจ�านวน 10 กลุ่ม และ 

การสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ย้ายถิ่นที่ไปท�างานในประเทศมาเลเซีย จ�านวน 10 คน ด�าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 

อย่างไรก็ตาม การวเิคราะห์ข้อมลูของบทความน้ีใช้ข้อมลูเชงิปรมิาณเท่าน้ัน เน่ืองจากขณะเขยีนต้นฉบบับทความน้ี ข้อมลูเชงิคณุภาพ

ยังไม่พร้อมส�าหรับการวิเคราะห์ 

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้: ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น  169
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ผลการศึกษา 

บทความน้ีน�าเสนอผลการศึกษาในสองประเด็นหลัก ประเด็นแรกคือ เปรียบเทียบลักษณะของผู้ย้ายถ่ิน 

ที่ไปท�างานในมาเลเซียกับผู้ย้ายถ่ินที่ไปถ่ินปลายทางอื่น และเปรียบเทียบผู้ย้ายถ่ินหญิงกับผู้ย้ายถ่ินชาย โดย

ครอบคลมุลกัษณะทางประชากรและสงัคม คอื อาย ุการศกึษา (ทัง้การศกึษาสายสามญั และการศกึษาสายศาสนา) 

สถานภาพสมรส การมีบุตร ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน และสถานะสุขภาพ ประเด็นที่สอง เปรียบเทียบ

ลกัษณะการย้ายถ่ินในด้านต่างๆ คอื แรงจูงใจของการย้ายถ่ิน ระยะเวลาทีอ่ยูใ่นถ่ินปลายทาง จ�านวนครัง้ทีเ่คยย้าย

ไปถ่ินปลายทาง ประเภทของงานทีท่�าในถ่ินปลายทาง การให้เงินกับครอบครัวในถ่ินต้นทาง ความถ่ีบ่อยในการตดิต่อ

กับครอบครัวในถิ่นต้นทาง และผลกระทบที่ครอบครัวในถิ่นต้นทางรับรู้หลังจากผู้ย้ายถิ่นไปท�างานที่อื่น

ลักษณะของผู้ย้ายถิ่น 

จากตาราง 1 ในภาพรวม ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 83 อายุไม่ถึง 35 ปี กล่าวคือ เกือบครึ่ง (ร้อยละ 

47) อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (25 – 34 ปี) ผู้ย้ายถิ่นที่อายุไม่ถึง 25 ปี มีมากกว่าหนึ่งในสาม (ร้อยละ 36) อายุเฉลี่ย

ของผู้ย้ายถิ่นคือ 29 ปี อายุน้อยที่สุดที่พบคือ 14 ปี และสูงที่สุด คือ 78 ปี เมื่อเปรียบเทียบผู้ย้ายถิ่นที่ไปท�างาน 

ที่ประเทศมาเลเซียกับที่ถิ่นปลายทางอื่น พบว่า ผู้ย้ายถิ่นไปมาเลเซียมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นไปถิ่นปลายทางอื่น

เกือบ 2 ปี เกือบหนึ่งในสี่ของผู้ย้ายถิ่นไปมาเลเซียมีอายุมากกว่า 35 ปี ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นไปถิ่นปลายทางอื่นที่อายุ 

35 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 11 

ประมาณสามในสี่ของผู้ย้ายถิ่นมีสถานะเป็นลูกของหัวหน้าครัวเรือน ซึ่งสะท้อนว่า ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีอายุ

ไม่มากนักและยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ที่ย้ายไปถิ่นปลายทางอื่นเป็นลูกของหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 79) ในสัดส่วน

สงูกว่าผู้ทีย้่ายไปมาเลเซยี (ร้อยละ 70) อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างกันในประเดน็น้ีอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ 

แต่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิตริะหว่างผู้หญงิและผู้ชาย กล่าวคอื ผู้ย้ายถ่ินหญงิเป็นลกูของหัวหน้า

ครัวเรือนในสัดส่วนสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นชาย ซึ่งเป็นไปได้ว่า ผู้หญิงอยู่กับพ่อแม่มากกว่าผู้ชายในครัวเรือนต้นทาง

มากกว่าครึง่ของผู้ย้ายถ่ินแต่งงานแล้วหรอืเคยแต่งงาน ไม่พบความแตกต่างระหว่างผูย้้ายถ่ินไปมาเลเซยีและ

ผู้ย้ายไปถิ่นปลายทางอื่น แต่มีความแตกต่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นชายและผู้ย้ายถิ่นหญิง ที่พบว่าผู้ย้ายถิ่นชายเป็นโสด

มากกว่าผู้ย้ายถิ่นหญิง ซึ่งเป็นไปตามแบบแผนที่พบได้ทั่วไปที่ผู้ชายแต่งงานช้ากว่าผู้หญิง

ในเร่ืองการศึกษา พบว่า ส�าหรับการศึกษาสายสามัญ ผู้ย้ายถ่ินมีการศึกษาในระดับไม่เกินประถมศึกษา 

ในสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 41) มีผู้จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 18 การศึกษาเป็นลักษณะที่

พบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ย้ายถ่ินมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ที่เลือกไปท�างานในจุดหมายปลายทาง

ทีต่่างกัน กล่าวคอื ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซยีมีการศกึษาน้อยกว่าผู้ย้ายถ่ินไปปลายทางอืน่ โดยมากกว่าครึง่ของผู้ย้ายถ่ิน

ไปมาเลเซยีจบไม่เกินประถมศกึษา และจบการศกึษาสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายเพยีงร้อยละ 1 ในขณะทีผู้่ย้ายถ่ิน

ไปปลายทางอืน่ มกีารศกึษาสงูกว่ามัธยมศกึษาถึงเกือบสองในห้า (ร้อยละ 39) การศกึษาของผู้ย้ายถ่ินมคีวามสมัพนัธ์

กับถ่ินปลายทางของผู้ย้ายถ่ินอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย แม้ข้อมูลจะชี้ไป 

ในทิศทางว่า ผู้ย้ายถิ่นหญิงมีการศึกษาสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นชาย แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 



ตาราง 1 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นจากสามจังหวัดภาคใต้ จ�าแนกตามถิ่นปลายทาง เพศ และลักษณะของผู้ย้ายถิ่น

ลักษณะของผู้ย้ายถิ่น ภาพรวม

ถิ่นปลายทาง เพศ

ที่อื่น มาเลเซีย ผู้ชาย ผู้หญิง

จ�านวนแต่ละลักษณะ 261 116 145 148 113

รวมแต่ละลักษณะ (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

อายุ (*, ns)

<25 35.7 35.4 35.9 36.1 35.1

25 – 34 46.9 54.0 41.4 48.3 45.1

35+ 17.4 10.6 22.8 15.7 19.8

อายุเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 28.5 (9.1) 27.5 (7.1) 29.2 (10.3) 28.2 (8.6) 28.8 (9.7)

เป็นลูกของหัวหน้าครัวเรือน (ns, **) 74.0 79.3 69.7 66.9 83.2

สมรส หรือเคยสมรส (ns, **) 60.2 57.8 62.1 52.0 70.8

ระดับการศึกษาสามัญ (***, ns)

ประถมศึกษาหรือต�่ากว่า 41.2 26.7 52.8 42.2 39.8

มัธยมศึกษาตอนต้น 26.2 23.3 28.5 30.6 20.4

มัธยมศึกษาตอนปลาย 14.6 11.2 17.4 13.6 15.9

สูงกว่ามัธยมศึกษา 18.1 38.8 1.4 13.6 23.9

ระดับการศึกษาศาสนา (**, ns)

ไม่ได้เรียน/ไม่ได้เรียนในระบบ 8.5 7.8 9.0 10.9 5.3

เรียนระบบปอเนาะ 9.6 5.2 13.2 10.9 8.0

ก่อนประถม 19.6 13.8 24.3 20.4 18.6

ประถมศึกษา 24.6 23.3 25.7 25.2 23.9

มัธยมต้น 23.1 27.6 19.4 19.1 28.3

มัธยมปลายหรือสูงกว่า 14.6 22.4 8.3 13.6 15.9

สุขภาพ (**, ns)

ดีมาก 17.6 24.1 12.4 20.3 14.2

ดี 77.4 74.1 80.0 75.0 80.5

ปานกลาง/แย่ 5.0 1.7 7.6 4.7 5.3

หมายเหตุ:  ns หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) ไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 *, **, *** หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01  

และ 0.001 ตามล�าดับ
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ส�าหรับความรู้ด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งปัจจุบันมุสลิมสามารถเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาด้านสามัญได้น้ัน  

พบว่า กว่าสามในห้าของผู้ย้ายถ่ิน มกีารศกึษาศาสนาในระบบตัง้แต่ประถมศกึษาขึน้ไป โดยร้อยละ 38 จบการศกึษา

ศาสนาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ขณะที่ร้อยละ 18 ของผู้ย้ายถิ่นเรียนศาสนาในระบบปอเนาะที่ไม่สามารถระบุระดับ

ชัน้ได้ หรือเรยีนศาสนาในรปูแบบอืน่ๆ ทีไ่ม่เป็นทางการ เช่น เรียนกับครทูีม่าสอนทีม่สัยดิ เมือ่เปรยีบเทยีบการศกึษา

ศาสนาของผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซียและไปที่อื่น ข้อมูลชี้ว่า เช่นเดียวกับการศึกษาสายสามัญ ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซีย 

มีการศึกษาศาสนาน้อยกว่าผู้ย้ายถ่ินไปที่อื่น โดยกว่าหน่ึงในห้าของผู้ย้ายถ่ินไปที่อื่นจบการศึกษาศาสนาในระดับ 

มธัยมปลายหรอืสงูกว่า และไม่ได้เรยีนศาสนาในระบบร้อยละ 13 ในขณะทีผู้่ย้ายถ่ินไปมาเลเซยีจบการศกึษาศาสนา

ในระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่าเพียงร้อยละ 8 และไม่ได้เรียนศาสนาในระบบถึงร้อยละ 22 ส�าหรับผู้ย้ายถิ่นหญิง

และผู้ย้ายถิ่นชาย ไม่พบความแตกต่างด้านการศึกษาสายศาสนาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นซึ่งเป็นการประเมินจากผู้ให้ข้อมูลในครัวเรือน แสดงให้เห็นว่า ผู้ย้ายถิ่น

ส่วนใหญ่มีสุขภาพดี (ร้อยละ 77) หรือดีมาก (ร้อยละ 18) มีสุขภาพอยู่ในระดับปานกลางหรือแย่เพียงร้อยละ 5 

สะท้อนให้เห็นการเลอืกสรรผู้ทีม่สีขุภาพดขีองการย้ายถ่ิน เมือ่พจิารณาถ่ินปลายทาง จะเห็นว่า ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซยี

มสีขุภาพปานกลางหรอืแย่ ในสดัส่วนสงูกว่าผู้ย้ายถ่ินไปปลายทางอืน่ (ร้อยละ 8 และร้อยละ 2 ตามล�าดบั) ผู้ย้ายถ่ิน 

ไปปลายทางอืน่มสีขุภาพดมีากถึงเกือบหน่ึงในห้า ในขณะทีผู้่ย้ายถ่ินไปมาเลเซยีมีสขุภาพดมีากเพยีงร้อยละ 12 เมือ่

พิจารณาตามเพศ ไม่พบว่าสถานะสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นหญิงกับผู้ย้ายถิ่นชายแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

จะเห็นว่าระหว่างผู้ย้ายถ่ินที่ไปท�างานที่ประเทศมาเลเซียกับผู้ย้ายถ่ินที่ไปถ่ินปลายทางอื่น มีความแตกต่าง 

ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่น่าสนใจในหลายประเด็น ดูเหมือนว่าการย้ายถ่ินไปท�างานมาเลเซียจะถูกเลือกสรรจาก 

ผู้ที่อายุมากกว่า การศึกษาน้อยกว่า (ทั้งการศึกษาสายสามัญ และสายศาสนา) และผู้ที่สุขภาพด้อยกว่า ในขณะที่

คนหนุ่มสาว คนมีการศกึษาด ีและคนทีผู้่ให้ข้อมลูว่าสขุภาพดมีาก เลอืกทีจ่ะไปท�างานทีอ่ืน่กันมากกว่าทีจ่ะไปท�างาน

ที่มาเลเซีย ในทางตรงข้าม ผู้ย้ายถิ่นชายและผู้ย้ายถิ่นหญิงไม่มีความแตกต่างมากนัก ยกเว้นในเรื่องความสัมพันธ์

กับหัวหน้าครัวเรือนและสถานภาพสมรส 

เหตุผลของการย้ายถิ่น

ท�าไมมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้จึงไปท�างานที่อื่น ข้อมูลในตาราง 2 ให้ภาพได้อย่างชัดเจนว่า ส่วนใหญ่ คือ 

ประมาณสามในสี่ของผู้ย้ายถิ่น ให้เหตุผลว่า ที่ต้องย้ายไปเพราะถิ่นปลายทางที่ผู้ย้ายถิ่นอยู่ในปัจจุบันนั้น มีงานที่มี

รายได้ดีกว่าถ่ินต้นทาง สะท้อนให้เห็นแรงจูงใจที่ดึงดูดผู้ย้ายถ่ินออกไปจากถ่ินฐานเดิมคือ จุดหมายปลายทางที่มี

ศกัยภาพเสนองานทีส่ามารถท�ารายได้ดกีว่าในพืน้ทีเ่ดมิ แรงจงูใจน้ีไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้ย้ายถ่ินทีเ่ลอืกทีจ่ะไป

ท�างานที่มาเลเซีย หรือไปที่อื่น และไม่ว่าจะเป็นผู้ย้ายถ่ินชายหรือผู้ย้ายถ่ินหญิง ในขณะที่ประมาณร้อยละ 15  

ให้เหตุผลที่มีนัยถึงสภาวะการไม่มีงานที่มีรายได้ดีท�าในพื้นที่เดิม มีข้อสังเกตว่า ส�าหรับผู้ย้ายถ่ินที่เลือกไปท�างาน 

ในถ่ินปลายทางอืน่ทีไ่ม่ใช่มาเลเซยีน้ัน ให้เหตผุลอืน่ๆ ทีไ่ม่เก่ียวข้องกับงานทีด่กีว่าในถ่ินปลายทาง หรือไม่มงีาน หรอื

มีงานที่ไม่ดีในถิ่นต้นทางสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นไปมาเลเซียถึงสองเท่า (ร้อยละ 16 และร้อยละ 8 ตามล�าดับ) เหตุผลอื่นๆ 

ทีว่่าน้ี รวมถึงการย้ายไปเพราะแต่งงาน หรอืตดิตามไปอยูกั่บครอบครัว ย้ายตามเพือ่น ย้ายเน่ืองจากการรับราชการ 

และย้ายเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย เฉพาะในประเด็นที่ย้ายเนื่องจากความปลอดภัยนั้น ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลย

ในครัวเรือนของผู้ที่ย้ายถิ่นไปท�างานในมาเลเซีย



ตาราง 2 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นจากสามจังหวัดภาคใต้ จ�าแนกตามถิ่นปลายทาง เพศ เหตุผล ระยะเวลาที่อยู่ในถิ่น

ปลายทาง และจ�านวนครั้งที่เคยย้ายไปถิ่นปลายทาง

ลักษณะการย้ายถิ่น ภาพรวม

ถิ่นปลายทาง เพศ

ที่อื่น มาเลเซีย ผู้ชาย ผู้หญิง

จ�านวนแต่ละลักษณะ 261 116 145 148 113

รวมแต่ละลักษณะ (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

เหตุผลที่ไปท�างานที่อยู่ปัจจุบัน (ns, ns)

เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับถิ่นปลายทางมีงานที่

มีรายได้ดีกว่า

73.6 71.6 75.2 74.3 72.6

เหตผุลทีเ่ก่ียวข้องกับทีอ่ยูเ่ดมิไม่มงีานทีด่ที�า 14.6 12.1 16.6 13.5 15.9

เหตุผลอื่นๆ 11.9 16.4 8.3 12.2 11.5

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในถิ่นปลายทาง (ns, ns) 

<6 เดือน 37.1 30.9 42.2 32.6 43.0

6 – 11 เดือน 11.8 10.0 13.3 13.0 10.3

1 – 3 ปี 26.9 33.6 21.5 29.0 24.3

>3 ปี 24.1 25.5 23.0 25.4 22.4

มัธยฐาน (จ�านวนเดือน) 12 12 7 12 8

จ�านวนครั้งที่เคยอยู่ในถิ่นปลายทาง (*, ns)

ครั้งแรก 29.3 38.4 22.2 30.8 27.3

2 – 3 ครั้ง 27.7 22.3 31.9 30.8 23.6

4 – 9 ครั้ง 22.7 18.8 25.7 19.9 26.4

10 ครั้ง+ 20.3 20.5 20.1 18.5 22.7

มัธยฐาน (จ�านวนครั้ง) 3 2 3 3 3

หมายเหตุ:  ns หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) ไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 *, **, *** หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01  

และ 0.001 ตามล�าดับ

ระยะเวลาที่อยู่ในถิ่นปลายทาง 

ประเดน็ต่อมาคอื ผู้ย้ายถ่ินมุสลมิจากสามจังหวดัภาคใต้ท�างานอยูใ่นถ่ินปลายทางนานแค่ไหน ข้อมลูในตาราง 

2 ชี้ว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ย้ายถิ่นอยู่ในถิ่นปลายทางไม่ถึง 12 เดือน ขณะที่เกือบหนึ่งในสี่อยู่ในถิ่นปลายทาง

มากกว่า 3 ปี ระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศยัในถ่ินปลายทางไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิต ิระหว่างผู้ย้ายถ่ิน

ที่ไปมาเลเซียและไปที่อื่น และไม่แตกต่างกันระหว่างผู้ย้ายถิ่นหญิงและผู้ย้ายถิ่นชาย
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จ�านวนครั้งที่เคยย้ายไปถิ่นปลายทาง

เมือ่พจิารณาจ�านวนคร้ังทีเ่คยย้ายไปในถ่ินปลายทาง พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71) ไม่ใช่การย้ายเข้าไปท�างาน

ครั้งแรก มีความแตกต่างระหว่างผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซีย และผู้ย้ายถ่ินไปที่อื่น กล่าวคือ ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซียมี

ประสบการณ์ในถิ่นปลายทาง (มาเลเซีย) หลายครั้งกว่า จะเห็นว่าร้อยละของผู้ย้ายถิ่นไปมาเลเซียที่มีประสบการณ์

เคยไปท�างานที่มาเลเซียมากกว่าสามครั้งมีถึงร้อยละ 46 ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 39 ของผู้ย้ายถิ่นไปปลายทางอื่น 

ในทางตรงกันข้าม การไปท�างานในถ่ินปลายทางเป็นคร้ังแรก คดิเป็นร้อยละ 38 ของผู้ย้ายถ่ินไปทีอ่ืน่ และร้อยละ 22  

ของผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซีย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า จ�านวนครั้งที่เคยย้ายไปในถ่ินปลายทาง 

ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย 

ประเภทของงานที่ท�าในถิ่นปลายทาง

แล้วผู้ย้ายถิ่นไปท�าอะไรในถิ่นปลายทาง ข้อมูลในตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้ย้ายถิ่นท�างานรับจ้าง

และใช้แรงงาน โดยอาชพีทีผู้่ย้ายถ่ินเข้าไปเก่ียวข้องมากทีส่ดุคอื ลกูจ้างร้านอาหาร (ร้อยละ 30) รองลงมาคอื ลกูจ้าง

เอกชนและร้านค้าทั่วไป (ร้อยละ 22) มากกว่าหนึ่งในสิบเป็นลูกจ้างกรีดยางหรือท�านา งานที่ท�าไม่มีความแตกต่าง

มากนักระหว่างผู้ย้ายถิ่นหญิงและชาย แต่มีความแตกต่างเรื่องงานที่ท�าอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบผู้ย้ายถิ่นที่ไป

มาเลเซียและไปที่อื่น ผู้ย้ายถิ่นที่ไปมาเลเซียเกือบครึ่ง (ร้อยละ 48) ท�างานเป็นลูกจ้างร้านอาหาร ซึ่งรวมทั้งแม่ครัว 

เด็กเสริฟ หรือ ล้างจาน เป็นที่ทราบกันดีว่า ร้านอาหารไทยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวมาเลเซียมาก ท�าให้เกิดร้าน

อาหารไทยกระจายอยู่ทั่วไปในมาเลเซีย นอกจากนี้ การรับจ้างกรีดยางหรือท�านาเป็นอีกอาชีพหนึ่งของผู้ย้ายถิ่นที่

ไปท�างานในมาเลเซีย (ร้อยละ 15) 

งานที่ผู้ย้ายถ่ินไปปลายทางอื่น (ที่ไม่ใช่มาเลเซีย) ท�าในสัดส่วนสูงสุด คือ ลูกจ้างเอกชนและลูกจ้างร้านค้า

ทั่วไป (ร้อยละ 24) รองลงมา คือ ท�างานบริษัทต่างๆ (ร้อยละ 21) ส่วนงานที่เป็นลักษณะวิชาชีพ เช่น ครู พบใน 

ผู้ย้ายถ่ินทีไ่ปท�างานทีอ่ืน่ร้อยละ 14 ในขณะทีไ่ม่มผู้ีย้ายถ่ินทีไ่ปท�างานในมาเลเซยีท�างานด้านวชิาชพีเลย ส�าหรบังาน 

ในร้านอาหารซึ่งพบสูงสุดในผู้ย้ายถ่ินที่ไปมาเลเซียน้ัน พบในผู้ย้ายถ่ินไปที่อื่นเพียงร้อยละ 7 ความแตกต่างเร่ือง 

การศึกษาที่ว่าผู้ย้ายถ่ินที่ไปมาเลเซียมีการศึกษาทั้งศาสนาและสามัญน้อยกว่าผู้ย้ายถ่ินที่ไปที่อื่น ได้สะท้อนให้เห็น 

ในลักษณะงานที่แตกต่างกันของผู้ย้ายถิ่นที่ไปมาเลเซียและที่ไปที่อื่นเช่นเดียวกัน

การให้เงินกับครอบครัวในถิ่นต้นทาง

แรงจูงใจของการย้ายถ่ินส่วนใหญ่คอื งานทีม่รีายได้ดกีว่า ดงัน้ัน ครอบครัวผู้ย้ายถ่ินจึงน่าจะได้รับผลตอบแทน

เชิงรายได้จากการย้ายถ่ินของคนในครอบครัว ผลการศึกษาชี้ว่า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61) ส่งเงินกลับ 

ให้ครอบครัวในถิ่นต้นทางในช่วงหนึ่งปีก่อนการเก็บข้อมูล ร้อยละของผู้หญิงที่ส่งเงินกลับบ้าน (ร้อยละ 71) สูงกว่า

ผู้ชาย (ร้อยละ 54) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ข้อค้นพบที่ว่า ผู้หญิงส่งเงินกลับบ้านมากกว่านี้ มีการกล่าวถึงมาก 

ในการศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นที่ผ่านมา (เช่น Rahman & Fee, 2009; Osaki, 1999) อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ

มุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ แม้ว่า ผู้ย้ายถิ่นชายจะส่งเงินกลับเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ย้ายถิ่นหญิง แต่จ�านวนเงิน

ทีส่่งกลบับ้านไม่ได้น้อยกว่า จะเห็นว่า ขณะทีร้่อยละของผู้ย้ายถ่ินชายทีไ่ม่ส่งเงินกลบับ้านสงูถึงเกือบครึง่ (ร้อยละ 46)  



ซึง่สงูกว่าผู้ย้ายถ่ินหญงิทีไ่ม่ส่งเงินกลบั (ร้อยละ 29) แต่ผู้ย้ายถ่ินชายทีส่่งเงินกลบัเป็นจ�านวนมากคอื สงูกว่า 20,000 

บาทในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนสูงกว่าผู้ย้ายถิ่นหญิงถึงเกือบสองเท่า (ร้อยละ 17 และร้อยละ 9 ตามล�าดับ) 

เมื่อพิจารณาผู้ย้ายถิ่นที่ไปมาเลเซียกับผู้ย้ายถิ่นที่ไปที่อื่น พบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ไปมาเลเซียส่งเงินกลับบ้านในสัดส่วนที่

สูงกว่าผู้ย้ายถิ่นที่ไปปลายทางอื่นๆ (ร้อยละ 68 และร้อยละ 53 ตามล�าดับ) อย่างไรก็ตาม ในแง่ของมูลค่าของเงิน

ที่ส่งกลับ ผู้ย้ายถิ่นที่ไปมาเลเซียไม่ได้ส่งเงินเป็นจ�านวนมากกว่าผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายไปที่อื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

การติดต่อกับครอบครัวในถิ่นต้นทาง

จากตาราง 3 ชี้ว่า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่มีการติดต่อกับครอบครัวทางบ้านอย่างค่อนข้างใกล้ชิด กล่าวคือ  

ร้อยละ 80 ติดต่ออย่างน้อยเดือนละสองครั้ง ในจ�านวนนี้ประมาณหนึ่งในสามติดต่อกับครอบครัวทุกวันหรือเกือบ

ทุกวัน ในขณะที่ประมาณหน่ึงในห้าติดต่อน้อยกว่าสองคร้ังต่อเดือน ข้อมูลยังชี้ว่า ผู้หญิงมีการติดต่อกับครัวเรือน

ต้นทางมากกว่าผู้ชาย โดยร้อยละ 36 ของผู้หญิงติดต่อกับครอบครัวทุกวัน เปรียบเทียบกับร้อยละ 30 ของผู้ชาย 

ทีต่ดิต่อทกุวนั ในทางตรงข้าม ประมาณหน่ึงในสีข่องผู้ชายตดิต่อน้อยกว่า 2 คร้ังต่อเดอืน ส่วนผู้หญงิทีต่ดิต่อน้อยกว่า  

2 ครัง้ต่อเดอืนมเีพยีงร้อยละ 13 การส�ารวจน้ีไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคญัในเร่ืองความถ่ีของการตดิต่อกับ

ครอบครัวต้นทางระหว่างผู้ย้ายถิ่นที่ไปท�างานที่มาเลเซียและผู้ย้ายถิ่นที่ไปท�างานในถิ่นปลายทางอื่น

ตาราง 3 ร้อยละของผู้ย้ายถ่ินจากสามจังหวดัภาคใต้ จ�าแนกตามถ่ินปลายทาง เพศ ประเภทของงานทีท่�า เงินส่งกลบั  

และการติดต่อกับครัวเรือน 

ลักษณะการย้ายถิ่น ภาพรวม

ถิ่นปลายทาง เพศ

ที่อื่น มาเลเซีย ผู้ชาย ผู้หญิง

จ�านวนแต่ละลักษณะ 261 116 145 148 113

รวมแต่ละลักษณะ (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

งานที่ท�า 

ลูกจ้างร้านอาหาร (แม่ครัว/เด็ก

เสริฟ/ล้างจาน)

29.9 6.9 48.3 28.4 31.9

ลูกจ้างร้านเอกชนทั่วไป/รับจ้างทั่วไป 21.5 24.1 19.3 22.3 20.4

รับจ้างกรีดยาง/รับจ้างท�านา 11.5 7.8 14.5 12.2 10.6

เปิดร้านขายของ/เปิดร้านขาย

ของช�า/ร้านอาหาร (ของตัวเอง)

3.8 0.9 6.2 2.7 5.3

พนักงานโรงงาน/พนักงานบิ๊กซี/

พนักงานห้าง/ท�างานบริษัท/พนักงาน

บริษัท/เสมียน

9.6 20.7 0.7 11.5 7.1

ท�าสวน 4.2 8.6 0.7 4.7 3.5

รับราชการ/ครู/สอนหนังสือ 6.1 13.8 0.0 4.1 8.9

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้: ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น  175
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ลักษณะการย้ายถิ่น ภาพรวม

ถิ่นปลายทาง เพศ

ที่อื่น มาเลเซีย ผู้ชาย ผู้หญิง

ก่อสร้าง/ช่างเชื่อมเหล็ก/สร้างอ่าง

เก็บน�้า

3.8 6.0 2.1 5.4 1.8

อื่นๆ 9.6 11.2 8.3 8.8 10.6

ร้อยละของการส่งเงินกลบัมาให้ทีบ้่าน (*, **) 61.3 52.6 68.3 54.1 70.8

จ�านวนเงินส่งกลับในช่วง 1 ปีก่อนการส�ารวจ (บาท) (ns, *)

ไม่ส่ง 38.9 47.8 31.7 46.3 29.2

<5,000 14.2 12.2 15.9 12.9 15.9

5,000 – 10,000 14.2 10.4 17.2 9.5 20.4

10,001 – 20,000 19.2 18.3 20.0 14.3 25.7

>20,000 13.5 11.3 15.2 17.0 8.9

มัธยฐาน 3,000 1,000 5,000 2,000 6,000

ความบ่อยในการตดิต่อกับครอบครวั (ns, *)

ทุกวัน/เกือบทุกวัน 32.6 39.7 26.9 29.7 36.3

อาทิตย์ละครั้ง/2 – 4 ครั้งต่อเดือน 47.1 44.0 49.7 44.6 50.4

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน 20.3 16.4 23.5 25.7 13.3

หมายเหตุ:  ns หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) ไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 *, **, *** หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01  

และ 0.001 ตามล�าดับ

การรับรู้ของครอบครัวในถิ่นต้นทางเรื่องผลกระทบหลังการย้ายถิ่น 

เมื่อถามถึงผลกระทบที่เกิดกับครัวเรือนหลังจากสมาชิกในครอบครัวย้ายถ่ินไปท�างานที่อื่น จากตาราง 4  

พบว่า สมาชิกในครัวเรือนผู้ให้ข้อมูลที่ตอบว่า ครัวเรือนดีขึ้นในประเด็นต่างๆ มีไม่ถึงหน่ึงในสาม ประเด็นที่ม ี

ผู้ตอบว่าดีขึ้นในสัดส่วนสูงสุด คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 31) ส่วนประเด็น

ที่มีผู้ตอบว่าดีขึ้นในสัดส่วนต�่าสุด คือ เรื่องการดูแลงานบ้านงานเรือน (ร้อยละ 22) ขณะที่การย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่น

ส่วนใหญ่ถูกรบัรู ้(โดยคนในครอบครวั) ว่าไม่ได้ท�าให้ครอบครวัดขีึน้ หรอืบางกรณีอาจท�าให้ครอบครวัแย่ลงเสยีด้วย

ซ�้า (ไม่ได้แสดงข้อมูลในตาราง 4) การรับรู้เร่ืองผลกระทบของการย้ายถ่ินที่มีต่อครัวเรือนไม่แตกต่างกันระหว่าง 

ผู้ย้ายถิ่นหญิงและผู้ย้ายถิ่นชาย ยกเว้นในเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งครอบครัวของ 

ผู้ย้ายถ่ินหญิงตอบว่าครัวเรือนดีขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าครอบครัวของผู้ย้ายถ่ินชาย (ร้อยละ 39 และร้อยละ 26  

ตามล�าดับ) และไม่พบความแตกต่างกันระหว่างผู้ย้ายถิ่นที่ไปท�างานที่มาเลเซียและที่ไปท�างานที่ถิ่นปลายทางอื่น 

ตาราง 3 (ต่อ) ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นจากสามจังหวัดภาคใต้ จ�าแนกตามถิ่นปลายทาง เพศ ประเภทของงานที่ท�า  

เงินส่งกลับ และการติดต่อกับครัวเรือน



ตาราง 4 ร้อยละของผู้ย้ายถิ่นจากสามจังหวัดภาคใต้ จ�าแนกตามถิ่นปลายทาง เพศ และผลกระทบต่อครัวเรือน 

ในถิ่นต้นทาง

ผลกระทบต่อครัวเรือนในถิ่นต้นทาง ภาพรวม

ถิ่นปลายทาง เพศ

ที่อื่น มาเลเซีย ผู้ชาย ผู้หญิง

จ�านวนแต่ละลักษณะ 261 116 145 148 113

รวมแต่ละลักษณะ (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

– ดีขึ้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแล

สุขภาพ (ns, ns)

26.1 27.6 24.8 23.7 29.2

– ดีขึ้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อข้าว

ของเครื่องใช้ในครัวเรือน (ns, *)

31.4 31.9 31.0 25.7 38.9

– ดีขึ้นในเรื่องการดูแลงานบ้านงาน

เรือน (ns, ns)

21.8 20.7 22.8 20.3 23.9

– ดีขึ้นในเรื่องการมีอาหารพอเพียง

ส�าหรับสมาชิกในครัวเรือน (ns, ns)

28.4 25.0 31.0 23.7 34.5

หมายเหตุ: ns หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) ไม่พบนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 *, **, *** หมายถึง เมื่อใช้การทดสอบไค – สแควร์ (Chi – squared test) มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01  

และ 0.001 ตามล�าดับ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

เมื่อต้องจากบ้านไปท�างานที่อื่นเพื่องานที่มีรายได้ดีกว่า มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่าครึ่งเลือก

เข้าไปใช้แรงงานในประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม อีกเกือบครึ่งของผู้ย้ายถิ่นมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ ย้ายไป

ถ่ินปลายทางอื่น ผลการศึกษาสะท้อนกระบวนการคัดสรรที่แตกต่างกันของแหล่งปลายทางสองที่น้ี ผลการศึกษา

เบื้องต้นน้ีชี้ว่า ผู้ย้ายถ่ินที่มีทุนมนุษย์ไม่สูง (การศึกษาน้อยกว่า สุขภาพด้อยกว่า อายุมากกว่า) คัดเลือกตัวเอง 

ไปท�างานในมาเลเซีย ในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่มีทุนมนุษย์สูง (การศึกษาดีกว่า สุขภาพดีกว่า และอ่อนเยาว์กว่า) ซึ่งมี 

ทางเลือกมากกว่าเลือกไปท�างานที่อื่นที่ไม่ใช่มาเลเซีย 

ข้อค้นพบทีว่่าผู้ย้ายถ่ินไปท�างานมาเลเซยีมีการศกึษาน้อยกว่าผู้ทีย้่ายไปถ่ินปลายทางอืน่น้ี สอดคล้องกับงาน

วิจัยที่ผ่านมา (แม้ว่างานวิจัยที่ผ่านมาจะเน้นเฉพาะไปที่ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซียโดยที่ไม่ได้เปรียบเทียบกับผู้ย้ายถ่ิน 

ไปถ่ินปลายทางอืน่) ทีร่ะบวุ่า แรงงานจากจังหวดัชายแดนภาคใต้ทีเ่ข้าไปรบัจ้างในประเทศมาเลเซยีเป็นแรงงานทีม่ี

การศึกษาน้อย และขาดทักษะ (นิสากร และคนอื่นๆ, 2552) งานวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นสภาพการมีงานท�า และ 

การว่างงานในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อาหวัง อับดุลรอชีด และกุสุมา, 2540) และอธิบายว่าพื้นที ่

สามจังหวดัชายแดนใต้มแีรงงานส่วนเกินจ�านวนมากจากภาคเกษตรกรรมทีไ่ม่สามารถหางานท�าในพืน้ทีไ่ด้ เน่ืองจาก

ภาคอตุสาหกรรมในพืน้ทีส่ามจังหวดัภาคใต้มกีารขยายตวัน้อย ในขณะทีแ่รงงานมสุลมิไม่สามารถท�างานในต�าแหน่ง

งานว่างบางประเภทได้ เพราะขาดทกัษะหรอืสภาพของงานไม่เหมาะกับวถีิชวีติของชาวมสุลมิ แรงงานส่วนเกินเหล่าน้ี 
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จึงไปท�างานในประเทศมาเลเซยี ซึง่เป็นแหล่งปลายทางใกล้บ้านทีม่สุลมิสามจังหวดัชายแดนคุน้เคยมาหลายชัว่อายคุน  

เป็นที่ที่มีโอกาสได้งานท�า หรือได้รับรายได้สูงกว่า และที่ส�าคัญคือเป็นที่ที่ผู้คนมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับ 

ตัวเองมากที่สุด 

จึงดเูหมอืนว่าผู้ย้ายถ่ินทีไ่ปมาเลเซียเป็นแรงงานระดบัล่างทีม่ทีนุมนุษย์น้อย เป็นแรงงานทีม่ทีางเลอืกไม่มากนัก  

และมีโอกาสไปท�างานที่อื่นน้อย ซึ่งอาจเน่ืองจากการไปท�างานที่อื่น โดยเฉพาะในจังหวัดอื่นๆ นอกสามจังหวัด

ชายแดนมีต้นทุนสูงกว่า เช่น ระยะทางไกลกว่า ต้องใช้ภาษาไทยที่มุสลิมสามจังหวัดไม่ถนัดเท่าภาษามลายูท้องถิ่น 

ท�าให้ต้องปรับตวัมาก ดงัน้ัน การตดัสนิใจไปใช้แรงงานในมาเลเซยีจึงดเูหมอืนเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัแรงงาน

ส่วนเกินเหล่าน้ี การเป็นแรงงานทีม่ทีางเลอืกจ�ากัดน้ี ท�าให้มสุลมิทีท่�างานในมาเลเซยีมคีวามเปราะบางทีจ่ะเป็นผู้ถูก

เอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในฐานะลูกจ้าง เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ท�างานโดยไม่ได้รับ

อนุญาต (นิสากร และคนอื่นๆ, 2552) 

การเป็นแรงงานระดับล่างที่มีความรู้น้อยและขาดทักษะของมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้น้ี ยังเป็นเร่ือง 

น่ากังวลส�าหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดแรงงานที่มี

ความส�าคัญตอ่มสุลิมสามจงัหวัดภาคใต้มายาวนาน แต่มักถกูมองขา้มมาตลอด (สุภางค์, 2544) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

มคีวามเป็นไปได้ว่า ความต้องการแรงงานระดบัล่างของมาเลเซยีในอนาคตอาจมแีนวโน้มลดลง เช่น แรงงานในภาค

เกษตร ซึง่ในอดตีมาเลเซยีเคยต้องการแรงงานจากประเทศอืน่จ�านวนมาก (โดยเฉพาะในรฐัทางตอนเหนือ ซึง่มพีืน้ที่

การท�านามากทีส่ดุของประเทศมาเลเซยี) เน่ืองจากเป็นการท�านาลกึในขณะน้ันทีไ่ม่สามารถใช้เครือ่งจักรแทนแรงงานคน 

(นิสากร และคนอืน่ๆ, 2552; ค�านวณ และคนอืน่ๆ, 2552) แต่ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที�าให้ความต้องการ 

แรงงานคนน้อยลง 

ขณะเดยีวกันผู้ย้ายถ่ินมสุลมิซึง่มทีนุมนุษย์สงูกว่าและเลอืกไปท�างานทีอ่ืน่น้ัน ข้อมูลทีศ่กึษายงัไม่สามารถบอก

ได้ชดัเจนถึงเหตผุลทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการตัดสนิใจน้ี อาจเป็นไปได้ว่าผู้ย้ายถ่ินกลุม่น้ีไม่สนใจถ่ินปลายทางอย่างมาเลเซยี 

เพราะสามารถหางานทีด่ที�าได้ในประเทศไทย ในทางกลบักัน เป็นไปได้เช่นกันว่า แม้จะมทีนุมนุษย์สงู มสุลมิจากสาม

จังหวัดภาคใต้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดแรงงานของมาเลเซียในต�าแหน่งงานที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ

ของตวัเองได้ ความเข้าใจเรือ่งกระบวนการตดัสนิใจของผู้ย้ายถ่ินมุสลมิจากสามจังหวดัภาคใต้ในการเลอืกถ่ินปลาย

ทางจึงเป็นประเด็นที่จ�าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

ประเด็นที่ผู้ย้ายถ่ินที่ไปท�างานในมาเลเซีย ส่งเงินกลับบ้านในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถ่ินที่ไปท�างานที่อื่น  

ทัง้ๆ ทีส่่วนใหญ่เป็นแรงงานระดบัล่างเน่ืองจากการมทีนุมนุษย์ไม่สงูเท่าผู้ย้ายถ่ินไปปลายทางอืน่น้ัน เป็นเรือ่งส�าคญั

ที่ไม่ควรถูกมองข้าม การศึกษาของชิดชนก และคนอื่นๆ (2551) ซึ่งคาดประมาณว่ามีร้านอาหารไทยในมาเลเซีย

ประมาณ 5,000 ร้าน และมีแรงงานไทยท�างานในร้านอาหารไทยอยู่กว่า 2 แสนคน มีมูลค่าของรายได้ที่ส่งกลับ

ประเทศไทย ประมาณ 300 – 400 ล้านบาท/เดือน นับเป็นรายได้ส�าคัญที่ช่วยบรรเทาความยากจนของครอบครัว 

ผู้ย้ายถ่ินในถ่ินต้นทาง และยงัท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซยี รวมทัง้การส่งออกสนิค้าการเกษตรได้รบัประโยชน์

จากการมีแรงงานและผู้ประกอบการคนไทยด้วย การที่ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซียส่งเงินกลับบ้านในสัดส่วนสูงกว่า 

ผู้ย้ายถ่ินไปที่อื่นน้ี ส่วนหน่ึงสะท้อนถึงความจ�าเป็นที่ต้องไปท�างานหาเงินช่วยครอบครัวในถ่ินต้นทางของ 

ผู้ย้ายถ่ินไปมาเลเซีย ซึ่งอาจอยู่ในระดับที่รุนแรงกว่าผู้ที่เลือกไปท�างานที่อื่น ขณะเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นกันว่า  

ผู้ย้ายถิ่นที่ท�างานในมาเลเซียสามารถท�างานมีรายได้มากพอและส่งกลับให้ครอบครัวต้นทางได้มากกว่าผู้ย้ายถิ่นไป



ปลายทางอื่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศของผู้ย้ายถ่ินอย่างเด่นชัดนัก ไม่ว่าจะเป็นลักษณะด้าน

ประชากรและสงัคมของผู้ย้ายถ่ิน (ยกเว้นในเร่ืองสถานภาพสมรส และความสมัพนัธ์กับหัวหน้าครัวเรอืน) หรอืลกัษณะ

การย้ายถ่ิน (ยกเว้นในเรือ่งสดัส่วนของผู้ย้ายถ่ินทีส่่งเงินกลบับ้าน) ส่วนหน่ึงสะท้อนว่า การย้ายถ่ินไม่ได้เป็นพฤตกิรรม

ที่ถูกครอบครองโดยผู้ชายเป็นหลัก แม้ในสังคมมุสลิมที่มีการแยกบทบาทหญิงชายอย่างชัดเจน ดูเหมือนว่า  

ตัวก�าหนดการย้ายถ่ินที่แท้จริงคือแรงขับด้านเศรษฐกิจ ที่ผลักให้พวกเขาต้องออกไปแสวงหางานท�าไกลบ้าน และ

แรงดูดจากถ่ินปลายทางที่เอื้อต่อการมีงานท�า และมีรายได้ดีกว่าน้ัน ส่งผลการย้ายถ่ินต่อผู้ชายและผู้หญิงไม่แตก

ต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การจัดการแรงงานมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากต้องพิจารณาทั้งในบริบทของถ่ินต้นทาง 

ทีท่�าให้เกิดการเคลือ่นย้ายแรงงานจ�านวนมาก และในบรบิทของประเทศมาเลเซยีซึง่เป็นประเทศปลายทางทีร่องรับ

แรงงานรับจ้างระดับล่างส่วนใหญ่แล้ว ยังต้องพิจารณาผู้ย้ายถ่ินที่ไปยังแหล่งปลายทางอื่นๆ ด้วยในเวลาเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ควรพิจารณา ได้แก่

• ควรเพิม่การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานมสุลมิสามจังหวดัภาคใต้เพือ่ให้สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มากขึน้ และเพือ่ให้แรงงานเหล่าน้ีสามารถเข้าไปแข่งขนัในตลาดแรงงานของมาเลเซยีในประเภทงานอืน่ๆ 

นอกเหนือจากงานในร้านอาหาร หรือรับจ้างเกษตร ได้มากขึ้น ขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของ 

ผู้ย้ายถิ่นจะช่วยเพิ่มทางเลือกของถิ่นปลายทางที่นอกเหนือจากการไปท�างานที่มาเลเซียที่เดียว

• ควรเพิ่มการพัฒนาทุนมนุษย์ในสามจังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาทั้งสายสามัญและ 

สายศาสนาอย่างจริงจัง

• ควรด�าเนินการอย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้แรงงานไทยในมาเลเซียทุกคนท�างานอย่าง 

ถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

• ควรกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เพื่อให้สามารถรองรับแรงงานส่วนเกิน ให้ม ี

ทางเลือกมากขึ้นกว่าการไปท�างานที่มาเลเซีย

• ควรให้ความส�าคัญและท�าความเข้าใจมุสลิมที่ย้ายถิ่นไปท�างานที่อื่นนอกมาเลเซียให้มากขึ้นในทุกแง่มุม 

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย

ความเข้าใจในประเดน็การย้ายถ่ินของมุสลมิสามจังหวดัชายแดนใต้ยงัอยูใ่นระดบัทีจ่�ากัดมาก โดยเฉพาะความ

เข้าใจในภาพรวมที่รอบด้านกว่าการย้ายถิ่นไปมาเลเซีย ประเด็นที่ควรพิจารณาเพื่อการวิจัยในอนาคต ได้แก่

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้: ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น  179



180  

• การเปรียบเทียบผู้ย้ายถิ่นจ�าแนกตามจุดหมายปลายทางกับผู้ไม่ย้ายถิ่น 

• แรงงานที่ย้ายถิ่นกลับทั้งจากมาเลเซียและจากที่อื่น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการพัฒนาทักษะอาชีพ

หรือไม่ และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นได้หรือไม่

• การย้ายถิ่นที่ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่น มีลักษณะอย่างไร และมีนัยส�าคัญเชิงสังคมหรือไม่ อย่างไร

• การรักษาสถานภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ย้ายถ่ิน ตลอดจนความสัมพันธ์ในสังคมมลายู

มสุลมิในประเทศต้นทาง และผลกระทบทีเ่กิดขึน้กับครอบครวัผู้ย้ายถ่ินในถ่ินต้นทาง ทัง้เชงิเศรษฐกิจและ

เชิงสังคม และในแง่ของผลประโยชน์ที่ได้รับและสิ่งที่ต้องสูญเสีย

• กลไกสนับสนุนที่ท�าให้ผู้ย้ายถ่ินมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

ในถิ่นปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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