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บทความในหนังสือเลมนี้ 

สะทอนมิติความแตกตางของประชากรไทยในหลากแงมุม 

ทั้งความตางที่เกิดเพราะวัยตางกัน เพศตางกัน 

ที่อยูอาศัยตางกัน หรือมีวัฒนธรรมที่ตางกัน 

ฉายภาพผานความแตกตางของพฤติกรรม

ดานประชากรและสังคม เผยใหเห็นความตองการ 

วิถีชีวิต และปฏิสัมพันธทั้งในระดับบุคคล 

ครัวเรือน ชุมชน สังคม และระดับมหภาค 

เปนความหลากหลายที่กอปรขึ้นเปนประชากรไทย 

เปนสังคมไทย ที่ตองทําความเขาใจ

บนฐานขอมูลของงานวิจัยที่เชื่อถือได

❞
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»ÃÐÂØ¡µ� ·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁ»ÃÐà ḉ¹·Ò§»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á 6 ́ ŒÒ¹ ¤×Í

• ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§»ÃÐªÒ¡Ã ¤ÃÍº¤ÃÑÇ áÅÐÊÑ§¤Á
• ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
• à¾ÈÇÔ¶Õ à¾ÈÀÒÇÐ Í¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø� áÅÐàÍªäÍÇÕ/àÍ´Ê�
• áÃ§§Ò¹ ¡ÒÃÂŒÒÂ¶Ôè¹ áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹àÁ×Í§ 
• »ÃÐªÒ¡Ã ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÊØ¢ÀÒ¾ 
• »ÃÐà´ç¹àÃ‹§´‹Ç¹

ã¹ ¾.È. 2549 Ê¶ÒºÑ¹Ï ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºãËŒà»š¹Ê¶ÒºÑ¹
ÍÑ¹´ÑºË¹Öè§¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ·Ò§ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ¢Í§
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ

ÊÍ§ §Ò¹ÊÍ¹áÅÐ§Ò¹½ƒ¡ÍºÃÁ à¾×èÍÊÃŒÒ§¤¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å ¾ÃŒÍÁ·Ñé§¡ÒÃ¹íÒ¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂä»
ãªŒãËŒà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ð »˜¨ Ø̈ºÑ¹Ê¶ÒºÑ¹Ï 
à»�´ËÅÑ¡ÊÙµÃÃÐ´ÑººÑ³±ÔµÈÖ¡ÉÒ 4 ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¤×Í

• ÈÔÅ»ÈÒÊµÃÁËÒºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á
• ÈÔÅ»ÈÒÊµÃÁËÒºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔ Ñ̈Â»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ

Í¹ÒÁÑÂà¨ÃÔÞ¾Ñ¹¸Ø� (ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ)
• ÈÔÅ»ÈÒÊµÃÁËÒºÑ³±Ôµ ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¾Ä²ÔÇÔ·ÂÒàªÔ§»ÃÐªÒ¡Ã

áÅÐÊÑ§¤Á (ËÅÑ¡ÊÙµÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ)
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• ËÅÑ¡ÊÙµÃ ‘Monitoring and Evaluation of Population 

and HIV/AIDS Programs’
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    ชาย หญิง รวม
 1.จำนวนประชากรทั้งประเทศ (หน่วยเป็นพัน) 31,638 33,466 65,104
 2.จำนวนประชากรแยกตามที่อยู่อาศัย (หน่วยเป็นพัน) 
   เขตเมือง (ประชากรที่อยู่ ในเขตเทศบาล และเมืองทุกประเภท) 15,018 15,955 30,973 
   เขตชนบท (ประชากรที่อยู่นอกเขตเมือง) 16,620 17,511 34,131 
 3.จำนวนประชากรแยกตามภาค (หน่วยเป็นพัน) 
   กรุงเทพมหานคร 3,867 4,175 8,042 
   ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ) 8,898 9,450 18,348 
   ภาคเหนือ 5,490 5,785 11,275 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9,069 9,545 18,614 
   ภาคใต้ 4,314 4,511 8,825 
 4.จำนวนประชากรแยกตามกลุ่มอายุ (หน่วยเป็นพัน) 
   ประชากรวัยเด็ก (ต่ำกว่า 15 ปี) 6,026 5,766 11,793 
   ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 20,979 21,982 42,960 
   ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 4,633 5,718 10,351 
   ประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 3,025 3,887 6,912 
   ประชากรก่อนวัยเรียน (0-5 ปี) 2,282 2,180 4,462 
   ประชากรวัยเรียน  (6-21 ปี) 6,970 6,728 13,698 
   สตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-49 ปี)   17,123 
 5.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไปอีกกี่ปี) 71.6 78.4 
  6.อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ60ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)  20.1 23.3  
 7.อายุคาดเฉลี่ยที่อายุ65ปี (จำนวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่อายุ 65 ปีจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปี)  16.4 19.2  
 8.อัตราชีพ
   อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)   12.0 
   อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)   8.0 
   อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)   4.0 
   อัตราตายทารก (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)   10.6 
   อัตราตายเด็กต่ำกว่า 5 ปี (ต่อการเกิดมีชีพพันราย)   17.5 
 9.อัตราเจริญพันธุ์รวม(จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตน)   1.6  
 10.อัตราคุมกำเนิด (ร้อยละ)    79.3 
 11.ประมาณการประชากรข้ามชาติ3สัญชาติ (หน่วยเป็นพัน)   4,551 
   เมียนมาร์   3,599 
   กัมพูชา   587 
   ลาว   365 
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ด�าเนินบทบาทส�าคัญทางวิชาการ

ให้กับสังคมไทย และนานาชาติ มาเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ที่มี
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ได้รับข้อแนะน�า ค�าชี้แนะ อย่างตรงไปตรงมา จากผู้ทรงคุณวุฒิ ท�าให้บทความมีความสมบูรณ์

และแหลมคมมากขึ้น 

ขอบคณุทมีบรรณาธิการทีท่�าให้หนังสอืรวมบทความเล่มน้ี เป็นผลงานวชิาการอกีชิน้หน่ึง
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จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ความเข้าใจน้ีจะได้รับการเผยแพร่ บอกต่อ และถูกน�าไปใช้

ให้เกิดคุณค่าทั้งในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ
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หนังสือรวมบทความ “ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558” สะท้อน 

ความเป็นตัวตนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ด�าเนินบทบาททางวิชาการในสังคมไทย 

และนานาชาติ มาเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษ บนฐานงานวิจัยสหวิทยาการด้านประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ที่สอดคล้อง ตอบสนอง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

ทีเ่กิดขึน้ ทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก ข้อค้นพบจากงานวจัิยและการวเิคราะห์ด้านประชากรศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ส่วนหนึ่งรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้

ยี่สิบบทความในหนังสือที่อยู่ในมือท่านน้ี บอกเล่าเรื่องราวความแตกต่างทางประชากรและสังคมไทย ณ  

ปี 2558 ในหลายมิตหิลากแง่มุม ทัง้ความต่างทีเ่กิดเพราะวยัต่างกัน เพศต่างกัน ทีอ่ยูอ่าศยัต่างกัน หรอืมวีฒันธรรม

ที่ต่างกัน ฉายภาพผ่านพฤติกรรมด้านประชากรและสังคมที่เผยให้เห็นความต้องการ วิถีชีวิต และปฏิสัมพันธ์ 

ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สังคม และระดับมหภาค เป็นความหลากหลายที่กอปรขึ้นเป็นประชากรไทย  

เป็นสังคมไทย ที่ต้องท�าความเข้าใจบนฐานข้อมูลของงานวิจัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันฯ ยึดถือมาโดยตลอด

หนังสือเล่มน้ีจัดบทความออกเป็น 5 กลุ่มตามประเด็นหลักที่บทความน�าเสนอ กลุ่มแรก เครือข่ายสังคม

ออนไลน์: เสพ สื่อ สุ่ม เสี่ยง สามบทความในกลุ่มนี้ มีประเด็นร่วมที่ชี้ให้เห็นความส�าคัญและอิทธิพลของสื่อสังคม

ออนไลน์ที่มีต่อชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน บทความเรื่อง ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลาย

ทางคุณลักษณะและพฤติกรรม เผยให้เห็นว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการขยายตัวมากขึ้นในทุกกลุ่มวัย  

ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงวัย อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับสื่อออนไลน์มากที่สุด คือวัยรุ่น ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ ่

โลดแลน่อยูใ่นโลกเสมอืน ลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์อาจน�าไปสูค่วามขัดแยง้และความรนุแรง อยา่งที่บทความ

เรื่อง “เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น ได้แสดงให้เห็น ในขณะที่

บทความเร่ือง วยัรุน่ใช้สือ่ออนไลน์อย่างไรในการหาคู ่ชีใ้ห้เห็นว่า การเข้าถึงสือ่และการตดิต่อสือ่สารในสงัคมออนไลน์

ของวัยรุ่นที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นส่วนตัวสูงน้ันอาจมีส่วนส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศ 

ที่เสี่ยงมากขึ้น 

กลุม่ทีส่อง สังคมหลากหลาย รฐัไทยพร้อมหรือยงั? สีบ่ทความในกลุม่น้ี เน้นให้เห็นสงัคมทีห่ลากหลายและ

ความท้าทายต่างๆ ทัง้ในภาพกว้างของสงัคมไทยทีผ่สานรวมเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมอาเซยีน และภาพทีเ่น้นประเดน็

เฉพาะอย่างความหลากหลายทางเพศ การใช้แรงงานเด็ก การแก้ปัญหาเอดส์ ชวนให้ตั้งค�าถามถึงความพร้อมของ

สังคมที่ก�าลังเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่าน้ัน บทความแรก ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอ 

ห้าแนวคิดส�าคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน มองภาพรวมของสังคมไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ที่ผนวก

รวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีประชากรรวมกันถึงกว่า 600 ล้านคน บทความเสนอการใช้ห้าแนวคิดที่น่าสนใจ

และมีความส�าคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมอาเซียน สามบทความหลัง เป็นงานวิจัยในประเด็นเฉพาะ 

บทความเร่ือง ต่างวยัต่างทศันะต่อความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย เผยให้เห็นความแตกต่างในเรือ่งการยอมรบั
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ความหลากหลายทางเพศของคนต่างวัย และชี้ว่าการยอมรับความหลากหลายทางเพศมีเพิ่มมากขึ้น บทความเรื่อง 

ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร? น�าเสนอผลการศึกษา 

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และชี้ว่า การด�าเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กใน

ประเทศไทย ควรค�านึงถึงความหลากหลายทางประชากรและสงัคมในมติต่ิางๆ ทีส่ะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย

ของปัญหา และบทความเร่ืองสุดท้ายในกลุ่มน้ี พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูงกับการเข้าถึงบริการด้าน 

เอชไอวี: โจทย์ส�าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ ให้ข้อมูลว่า พนักงานบริการหญิงมีลักษณะทางประชากร 

ที่แตกต่างกัน และมีบริบทเฉพาะของตัวเอง ซึ่งการด�าเนินการต่างๆ ในการแก้ปัญหาโรคเอดส์จ�าเป็นต้องรับรู้และ

ค�านึงถึง เพื่อให้สามารถวางแผนการให้บริการได้อย่างเหมาะสม บทความตั้งข้อสังเกตว่า การให้ความรู้ในกลุ่ม

พนักงานบรกิารหญงิอาจจะยงัไม่เข้มข้นพอทีจ่ะช่วยให้พนักงานบรกิารมีความเข้าใจความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวี 

และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงน้อยลงได้ 

อีกประเด็นที่จะยังคงความส�าคัญในสังคมอาเซียนไปอีกนาน แรงงาน: อาเซียน.....เส้นทางตลาดแรงงาน

ที่ท้าทาย สี่บทความภายใต้กลุ่มนี้เกี่ยวร้อยไปด้วยเรื่องราวของแรงงานในอาเซียน บทความเรื่อง แรงงานย้ายถิ่น

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง พูดถึงปรากฏการณ์แรงงานย้ายถ่ินไร้ฝีมือ ใน 3 ประเด็น คือ รูปแบบและปริมาณ 

การเคลือ่นย้ายแรงงานไร้ฝีมอื ผลกระทบของการเคลือ่นย้ายแรงงานไร้ฝีมอื และสาระส�าคญัของกรอบความร่วมมอื 

ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง บทความเรื่อง ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานผีมือไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อภิปรายถึงความท้าทายระดับชาติที่ไทยต้องเผชิญเน่ืองจากมีความไม่สอดคล้องกัน 

ของความต้องการแรงงานฝีมือและการผลิตแรงงานในประเทศ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของแรงงาน เป็น

ความท้าทายที่จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างและพัฒนาแรงงาน

ฝีมอืของคนไทย ในขณะทีบ่ทความเรือ่ง ความหลากหลายในการย้ายถ่ินของมสุลมิสามจังหวดัภาคใต้: ใครไปมาเลเซยี 

และใครไปที่อื่น ชี้ให้เห็นอีกแง่มุมหน่ึงของการย้ายถ่ินของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้ โดยเปรียบเทียบความเหมือน

และต่างระหว่างมสุลมิทีย้่ายถ่ินไปมาเลเซยี และมุสลมิทีย้่ายไปถ่ินปลายทางอืน่ ผลการศกึษาย�า้ให้เห็นความจ�าเป็น

ในการพฒันาทนุมนุษย์ในสามจังหวดัภาคใต้ เพือ่ให้ผู้คนมทีางเลอืกในการด�ารงชวีติมากขึน้ สดุท้าย การเคลือ่นย้าย

แรงงานในระยะยาวอาจส่งผลต่อการขยายตัวของความเป็นเมือง ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ บทความเร่ือง ชีวมณฑลนครานุรักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในเขตเมอืง เสนอแนวคดิด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพในเขตเมอืง และชีใ้ห้เห็นโอกาสและข้อจ�ากัด

ของการน�าโครงการริเริ่มชีวมณฑลนครานุรักษ์มาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา 

สังคมไทย ณ วันนี้ ภาพของคนต่างชาติที่เข้ามาท�างาน มาเรียนหนังสือ และมาใช้ชีวิตร่วมกับเรา เป็นเรื่อง

สามัญไปแล้ว บทความภายใต้หัวข้อ แรงงาน: คนต่างชาติในเมืองไทย ท�าไมเยอะจัง ยืนยันความจริงข้อนี้ได้เป็น

อย่างดี เริ่มจากบทความเร่ือง ชาวต่างชาติในเมืองไทยเป็นใครบ้าง? ที่ใช้ข้อมูลจากส�ามะโนประชากรและเคหะ  

พ.ศ. 2553 น�าเสนอข้อมูลพื้นฐานของชาวต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจ�านวน

ทั้งสิ้น 2,581,141 คน ว่ากระจายตัวกันอยู่ที่ไหน และท�าอะไรบ้าง บทความถัดมาเน้นกลุ่มที่เข้ามาประเทศไทย 

เพื่อการศึกษา คือบทความเรื่อง นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2554-2555  

ทีศ่กึษาคณุลกัษณะของนักศกึษาต่างชาตทิีศ่กึษาระดบัปรญิญาโทและเอกในประเทศไทย และพบว่า ในระดบัปรญิญา

โท นักศกึษาต่างชาติมาจากจีนมากทีส่ดุ ในขณะทีนั่กศกึษาระดบัปริญญาเอกมาจากอนิโดนีเซยีมากทีส่ดุ ขณะเดยีวกัน 

แม้สงัคมไทยจะคุน้เคยกับการอยูร่่วมกับคนต่างชาตใินระดบัหน่ึงแต่คนต่างชาตใินไทยไม่ใช่มแีต่แรงงานถูกกฎหมาย

ข  



และนักเรียน/นักศึกษา แต่ยังมีผู้พลัดถิ่น และแรงงานที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายที่มีแนวโน้มว่าจะอาศัยอยู่กับเรา

ไปอีกนาน บทความเร่ือง คนข้ามชาติจากพม่าและความเป็นอื่นในสายตาของคนไทย: มองผ่านประเด็นการได้รับ

อนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวร ชี้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับการอนุญาตให้ลูกของผู้พลัดถิ่น/แรงงานข้ามชาติ

จากพม่าได้อยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถาวร เนื่องจากคนเหล่านี้ยังถูกมองว่า “เป็นคนอื่น” ที่ไม่ผ่านกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมเพื่อหล่อหลอมให้เกิดความเป็นไทย และบทความสุดท้ายในกลุ่มน้ี อาชญากรรมข้ามชาติ:  

ภัยคุกคามไทยและอาเซียน ย�้าเตือนประเทศไทยและอาเซียนให้ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่า 

เป็นภัยคุกคามที่ส�าคัญ ที่จ�าเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว และอาจจ�าเป็นต้องทบทวน  

“วิถีอาเซียน” (The ASEAN Way) ที่ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ได้มากนัก

บทความในกลุม่สดุท้ายของหนังสอืเล่มน้ีแตะประเดน็ความสขุของผู้คนหลากหลายกลุม่ ทัง้ผู้สงูอาย ุคนท�างาน 

ผู้ย้ายถ่ินหรือไม่ย้ายถ่ิน และคนสามกลุ่มวัยที่แสวงหาความสงบสุขจากการสวดมนต์ ภายใต้หัวข้อความสุขของ 

คนไทย......อยู่ที่ไหน? บทความเรื่องความสุขของผู้สูงอายุต่างวัย และต่างวัฒนธรรม น�าเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

ความสุขของผู้สูงอายุต่างวัย และเปรียบเทียบผู้สูงอายุในประเทศไทยกับในสังคมตะวันตก ที่มีทั้งสิ่งที่เหมือนและ 

สิง่ทีแ่ตกต่าง บทความเร่ือง ประชากรสามกลุม่วยัได้อะไรจากการสวดมนต์ น�าเสนอมมุมองทางสงัคมและวฒันธรรม

ทีเ่ก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รปูแบบการสวดมนต์ การอธิษฐานขอพร และการน�าประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรบั

ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ของคนสามกลุ่มวัย ทั้งวัยรุ่น วัยท�างาน และวัยสูงอายุ ขณะที่บทความเรื่อง การเปลี่ยนแปลง

สุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน ให้ข้อมูลว่า ในช่วงปี 2548-2550 สุขภาพจิตของ 

คนทกุกลุม่เปลีย่นแปลงไปในทางลบ และสขุภาพกาย รายได้ การท�างาน และการสนับสนุนทางสงัคม ล้วนเก่ียวข้อง

กับสุขภาพจิต ส่วนบทความเรื่อง ความสุขคนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย: แต่งก็สุข ไม่แต่ง

ก็สุข....จริงหรือ? เสนอข้อมูลความพึงพอใจในชีวิตและระดับความสุขของคนท�างาน จ�าแนกตามสถานภาพสมรส 

ทีห่ลากหลาย บทความชีใ้ห้เห็นว่าความพงึพอใจในชวีติ ความสขุ และสถานภาพสมรสของคนท�างาน มีความสมัพนัธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญ บทความสุดท้าย สถานการณ์การเลี้ยงดูหลานในครัวเรือนข้ามรุ่นของประเทศไทย น�าเสนอ

สถานการณ์การเลี้ยงดูหลานในครัวเรือนข้ามรุ่นในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า แม้ปู่ย่า/ตายาย ยินดีที่ได้เลี้ยง

หลาน แต่ก็รู้สกึถึงภาระในเวลาเดียวกัน ด้วยข้อจ�ากัดด้านสขุภาพและฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมือ่เงินส่งกลบั

จากพ่อแม่ย้ายถิ่นไม่เพียงพอ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางจิตใจของบุคคล

ยีส่บิบทความในหนังสอืเล่มน้ี สะท้อนมติคิวามแตกต่างของประชากรไทยในหลากแง่หลายมมุ ให้ความส�าคญั

กับประเดน็ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับผู้สงูอาย ุทัง้ในประเดน็ทีเ่ก่ียวเน่ืองกับความสขุและความอยูด่มีีสขุในมิตอิืน่ๆ แต่มไิด้มอง

ข้ามความส�าคัญของประชากรวัยเยาว์ที่มีวิถีชีวิต วิธีคิด ความต้องการที่แตกต่าง และปฏิสัมพันธ์ในโลกเสมือน 

ที่อ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทุกวินาที และวัยแรงงานที่ยังคงต้องให้ความส�าคัญกับการเคลื่อนย้ายเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

ผ่านการท�างานและการศึกษา ซึ่งบ่อยครั้งที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในถิ่นต้นทางที่ต้องรับภาระดูแลลูกของผู้ย้าย

ถ่ินที่ยังเยาว์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ไม่ได้

จ�ากัดอยู่ในประเทศ แต่ต้องรวมถึงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้งเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่ไม่อาจละเลย

ได้ ยังมีความหลากหลายทางเพศ ที่ก่อให้เกิดประเด็นท้าทายที่ต้องค�านึงถึงในการจัดการให้สังคมไทยเป็นที่ที่น่าอยู่

ส�าหรับทกุคน รวมทัง้ความหลากหลายทีฉ่ายภาพผ่านความจ�าเป็นในจัดการพืน้ทีเ่มอืง เพือ่ความอยูร่อดร่วมกันของ

คนเมอืงและพืน้ที่สีเขียว ซึง่ยอ่มแตกต่างจากการจดัการในพื้นที่ชนบท เหล่านี ้เป็นเพียงบางประเดน็และบางแง่มุม

ของความหลากหลายทางประชากรไทยและสังคมไทย ณ ปี 2558 

บทบรรณาธิการ  ค





เสพ สื่อ สุ่ม เสี่ยง

เครือข่าย

สังคมออนไลน์:





“เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์... 

ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น

ภูเบศร์ สมุทรจักร
*
 กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

**

บทคัดย่อ

ความขัดแย้งและการวิวาทของวัยรุ่นในสื่อสังคมเป็นประเด็นส�าคัญที่ก�าลังได้รับความสนใจติดตามมากขึ้น 

ตามความเข้มข้นของการใช้ชีวิตและการปะทะสังสรรค์ของวัยรุ่นในสื่อสังคม บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความขดัแย้งและการววิาทของกลุม่วยัรุน่ในสือ่สงัคม โดยชีใ้ห้เห็นว่าความนิยมของการใช้สือ่สงัคมในชวีติประจ�าวนั

ของกลุม่วยัรุน่ และธรรมชาตเิฉพาะของสือ่สงัคม ท�าให้เกิดความขดัแย้ง และการววิาทของกลุม่วยัรุ่นของสือ่เหล่าน้ี 

มีลักษณะเฉพาะ โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับการสื่อสาร รวมทั้งความขัดแย้ง และการวิวาท ของวัยรุ่นผ่านสื่อสังคม  

ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 16 กลุ่ม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มชาย และหญิง อย่างละ 8 กลุ่ม 

มีผู้ร่วมการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 101 คน ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และคนรัก การแข่งขันในการเรียนและสถานภาพทางสังคม ผลการศึกษายังพบ 

ความแตกต่างระหว่างชายและหญงิ กล่าวคอื เพศชายจะมกีารแสดงความขดัแย้งและการววิาทในสือ่สงัคมน้อยกว่า

เพศหญิง นอกจากนี้ ความขัดแย้งและการวิวาทอาจเริ่มจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสื่อสังคม และเข้าไปขยายผล 

ในสื่อสังคม และจบลงด้วยการใช้ความรุนแรงทางกายและความสัมพันธ์ภายนอกสื่อสังคม

ค�าส�าคัญ: ความขัดแย้ง การวิวาท สื่อสังคม วัยรุ่น สถานะเพศ

*
 อาจารย์ประจ�า สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

**
 รองศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

“เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น  3



4  

Conflict and Quarreling in Social Media  

during Adolesence
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*
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**

Abstract 

Conflict and quarreling of adolescents in social media has gained increasing attention as the 

intensity of their time spent on and interactions within social media escalate. This paper aims  

to explore conflicts and quarrels among adolescents in social media and demonstrate that the 

popularity of social media usage among adolescents and the specific characteristics of social media 

lead to conflicts and quarrels. This study focuses on communication, conflict, and quarreling of 

adolescents through social media. Sixteen focus – groups were conducted in Bangkok and Chiang 

Mai, with equal numbers of male and female groups, totaling 101 participants. The results reveal 

that conflict and quarrel among adolescents mostly concerned relationships among friends  

and romantic partners, competition for school grades and socio – economic status. The study also 

documents gender aspects of conflict and quarrels in social media in that males are less likely  

involved in these disputes than females. In addition, conflict and quarreling are found to be  

initiated offline, expanded and intensified in social media, and may culminate in physical and  

relational aggression offline.

Keywords: Conflict, Quarreling, Social media, Adolescents, Gender
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บทน�า

โลกยุคข้อมูลข่าวสารถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วโดยเคร่ืองมือสื่อสารประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง

คอมพวิเตอร์ทัง้แบบตัง้โต๊ะ (Desktop) และแบบพกพา (Notebook) ซึง่พฒันาจากเครือ่งมือเพือ่อ�านวยความสะดวก

ในการท�างานจนกลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารเต็มรูปแบบรวมทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน (Smartphone) 

และแทบ็เลต็ (Tablet) ทีม่กีารพฒันาทัง้ตวัเครือ่งและรปูแบบให้มทีัง้ความสวยงามและความสะดวกในการพกตดิตวั

ตลอดจนโปรแกรมอ�านวยความสะดวกประเภทต่างๆ ในระบบ Digital หรอืทีม่กัเรยีกโดยทัว่ไปว่าโปรแกรมประยกุต์

หรือแอพพลิเคชั่น (Application) สามารถขยายอรรถประโยชน์ของเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาเหล่านี้แก่ผู้ใช้เป็น

อย่างมากในชีวิตประจ�าวันจนท�าให้อุปกรณ์เหล่าน้ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการด�ารงชีวิตปัจจุบันอย่างแนบสนิท  

วยัรุน่เป็นผู้ใช้กลุม่ใหญ่ของเคร่ืองมือสือ่สารเหล่าน้ีเน่ืองจากเป็นวยัทีม่กีารตดิตามการเคลือ่นไหวของเทคโนโลยแีละ

เปิดรับเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่าง

คล่องแคล่ว จึงจะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างวัยรุ่นกันเองและระหว่างวัยรุ่นกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่แวดล้อม 

ล้วนแต่ผ่านเครื่องมือสื่อสารและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ในเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้แทบทั้งสิ้น

สื่อสังคม (Social media) ซึ่งหมายถึงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ บนเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ที่ใช้ประโยชน์

เพือ่การตดิต่อสือ่สารระหว่างบคุคล ทัง้ในระดบัระหว่างบคุคลและในระดบักลุม่ ได้เข้ามามีอทิธิพลต่อการด�ารงชวีติ

ของคนในสังคมออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสนทนาผ่านเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคที่ใช้ ICQ, MSN, Pirch, Hi5, ฯลฯ รวมถึง Application ที่พัฒนาขึ้นมาใช้บนสมาร์ทโฟนและ

แท็บเล็ต อาทิ Facebook, Twitter, Pinterest, Scoop it ฯลฯ โปรแกรมการสนทนาเหล่านี้ท�าให้เกิดเครือข่าย

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นช่องทางการสร้างอิทธิพลทางความคิด

วยัรุน่เป็นวยัทีใ่ช้และได้รับอทิธิพลจากสือ่สงัคมเหล่าน้ีมากกว่ากลุม่วยัอืน่ๆ ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากธรรมชาติ

ทางจิตวิทยาของวัยรุ่นเองที่เริ่มใช้ชีวิตกับกลุ่มเพื่อนมากขึ้นและมีความสุขกับการท�าความรู้จักกับเพื่อนใหม่และ

ทดลองเรียนรูส้ิง่ทีไ่ม่เคยท�ามาก่อน เกาะตดิกระแสความนิยม ท�าให้ปรับตวัรบักับเทคโนโลยใีหม่ได้อย่างรวดเร็วกว่า

วัยอื่นๆ (Early adopter) ท�าให้วัยรุ่นเปิดรับและเป็นผู้น�าในการใช้สื่อสังคมประเภทต่างๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารกับ

เพื่อนๆ จนท�าให้เกิดข้อสังเกตว่าการ “เสพติด” สื่อสังคมเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อพฤติกรรมและพัฒนาการ

ของวยัรุ่น อาท ิการจัดสรรเวลาอย่างไม่เหมาะสม การเสยีสมาธิในการท�ากิจกรรมอย่างอืน่ โดยเฉพาะกิจกรรมการ

เรียน การขาดการปะทะสังสรรค์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว การถูกล่อลวงและข่มเหงรังแก (Cyber bully) 

(Hellström et al., 2015; วิมลทิพย์ และศิวพร, 2554) รวมทั้งการแสดงตัว และการแสดงอารมณ์ในสื่อสังคมเหล่า

นี้ ซึ่งแม้บางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว แต่ก็มีบางส่วนที่เปิดสู่สาธารณะ อาจท�าให้เกิดผลเสียหายต่อวัยรุ่นตามมาได้

ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทะสังสรรค์ทางสังคมเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญอย่างมากโดยเฉพาะ

ในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องด้วยเป็นช่วงวัยที่พบว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลมากที่สุด (Laursen & Collins, 1994)  

วัยรุ่นในปัจจุบันใช้เวลากับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนในครอบครัวลดน้อยลง แต่ใช้เวลาค่อนข้างมากในการสื่อสาร

กับกลุม่เพือ่น และคนรักทีก่�าลงัเข้ามามีบทบาทใกล้ชดิกับตวัเองเพิม่มากขึน้ผ่านพืน้ทีใ่นสือ่สงัคมซึง่มลีกัษณะเฉพาะ

ที่ท�าให้การสื่อสารมีความแตกต่างจากภาวะทั่วไป ความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในสื่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่วัยรุ่น

สัมผัสและมีส่วนร่วมในชีวิตประจ�าวันที่คุกกรุ่น อย่างเงียบงันอยู่ในเครื่องมือสื่อสาร และอาจปะทุออกมาภายนอก 

ตามที่เป็นข่าวสร้างความวิตกให้แก่สังคม
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บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความขัดแย้งและการวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในสื่อสังคม โดยชี้ให้เห็นว่า 

ความนิยมของการใช้สื่อสังคมในชีวิตประจ�าวันของกลุ่มวัยรุ่น และธรรมชาติเฉพาะของสื่อสังคม ท�าให้เกิด 

ความขัดแย้ง และการวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในสื่อเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ

ธรรมชาติเฉพาะของสื่อสังคมที่น�าไปสู่ความขัดแย้ง

สื่อสังคมนับเป็นสื่อที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างกว้างขวางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

สือ่สงัคมและเคร่ืองมอืสือ่สารสมยัใหม่ท�าให้การสือ่สารมวลชนอยูใ่นมือของคนทัว่ไปอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะเม่ือเครือ่ง

มือสื่อสารมีราคาที่ถูกลงอย่างมาก ท�าให้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดและมีเศรษฐสถานะในระดับใดสามารถส่งข้อความ 

เพื่อสื่อถึงความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดไปได้ทั่วโลก ซึ่งแต่ก่อนจะมีแต่เพียงผู้ที่มีอ�านาจทางสังคม หรือเศรษฐกิจ

เท่านั้นที่จะสามารถเป็นข่าว และได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อที่ทรงอ�านาจในยุคเก่า ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ และ

สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 

เนื่องจากสื่อสังคมเป็นสื่อที่บุคคลทั่วไปสามารถมีได้ไม่จ�ากัด มีต้นทุนในการผลิตที่ต�่า การระบุต�าแหน่งแห่งที่

ท�าได้ยาก เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริง ท�าให้สมาชิกในสื่อสังคมมีความเป็นนิรนาม (Anonymity) 

สงู (Werner et al., 2010) ทัง้น้ีการเปิดเผยตวัตนมากน้อยเพยีงใด ในช่องทางใด ขึน้อยูกั่บความพงึพอใจของตนเอง 

ลักษณะความเป็นนิรนามของผู้ใช้สื่อสังคมน้ี ท�าให้สมาชิกในสื่อสังคมมีอิสรภาพในการแสดงความคิดเห็น  

แสดงอารมณ์ และการแสดงตน โดยปราศจากกรอบต่างๆ ทางสังคม ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น  

แสดงอารมณ์ และแสดงตัวตนนี้เองที่ท�าให้พฤติกรรมที่แสดงออกในสื่อสังคม กับในโลกแห่งความเป็นจริง แตกต่าง

กันได้ คนทีข่ีอ้าย หรือมคีวามด้อยทางสถานภาพหรอืกายภาพ อาจสามารถแสดงตนได้อย่างมัน่ใจเมือ่อยูใ่นสือ่สงัคม 

และอาจมากถึงขั้นไม่สามารถบังคับตนให้อยู่ในกรอบที่ตนเองเป็นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง (Deindividuation) 

(Diener, 1980)

นอกจากน้ี สื่อสังคมยังมีลักษณะความพร่องของสาร (Absence of contextual cues) (Giuseppe & 

Galimberti, 2003) กล่าวคือ แม้การสื่อสารในสื่อสังคม จะสามารถส่งสารได้ทั้งภาพ และเสียง ไม่ต่างอะไรจากสื่อ

โทรทัศน์ แต่การสนทนาระหว่างบุคคลมักใช้การส่งข้อความด้วยตัวหนังสือเป็นส�าคัญ แม้จะมีการส่งภาพน่ิง หรือ

ภาพเคลื่อนไหวบ้าง แต่ไม่มากเท่ากับการสื่อสารผ่านการพิมพ์ตัวอักษร แม้ภายหลังจะมีการประดิษฐ์ “สติ๊กเกอร์” 

ซึ่งเป็นภาพวาด หรือภาพกึ่งวาดกึ่งถ่าย เพื่อช่วยในการสื่ออารมณ์ และความหมาย แต่ก็ยังนับว่ามีความขาดพร่อง

ของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภาษากายต่างๆ (Kenesics) ระยะห่าง (Proxemics) การสัมผัส (Haptics) ไม่เหมือนกับ 

การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face – to – face) ซึ่งท�าให้การสื่อสารไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ความพร่องของสารเช่นนี้ 

อาจท�าให้การสื่อสาร และการตีความผิดไปจากที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารในกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันที่เปิด

การสื่อสารผ่านสื่อสังคมหลายช่องทาง และท�าให้การส่งสารต้องท�าอย่างสั้น และรวดเร็ว การพร่องของสารเช่นนี้

จะยิง่ท�าให้การเข้าใจความหมายบกพร่องได้โดยง่าย และน�าไปสูค่วามขดัแย้ง การววิาท และการแสดงความรนุแรง 

(McKenna & Bargh, 2000) นอกจากนี้ การสื่อสารผ่านสื่อสังคมที่มีความพร่องของสารเช่นนี้ ยังท�าให้ผู้ส่งสาร

แสดงออกความรู้สึกโดยยึดความคิดเห็น และลักษณะของตนเองเป็นส�าคัญ ค�านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นน้อยลง  

มีความอ่อนไหวต่อสภาวะรอบข้างน้อยลง



ความเหลือ่มของเวลา (Asynchronism) เป็นอกีลกัษณะหน่ึงทีส่ือ่สงัคมแตกต่างจากการสือ่สารแบบเผชญิหน้า  

แม้การส่งสารจะสามารถท�าได้ตลอดเวลา และระยะเวลาจากการส่งสารถึงการรับสารค่อนข้างรวดเร็ว รวมทั้ง

ปัจจุบนัทีเ่ครือ่งมือรบัสารอยูใ่นมอืของวยัรุน่ตลอดเวลา แต่ผู้รบัสารสามารถทีจ่ะตอบรบัและตอบโต้ทนัท ีหรอืประวงิ

เวลาไว้เพื่อตอบโต้ภายหลัง ลักษณะการเหลื่อมของเวลาเช่นน้ีไม่เกิดขึ้นในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ที่ผู้ส่งสาร

สามารถรู้ได้ทันทีว่าสารไปถึงผู้รับ และผู้รับสารต้องตอบโต้ทันที แม้นักวิชาการหลายคนให้ความเห็นว่า การประวิง

เวลาไว้ ไม่ตอบโต้ทันที น่าจะท�าให้ผู้รับสารสามารถใช้วิจารณญาณใคร่ครวญ หรือใช้เวลาปรับสภาพจิตใจให้อยู่ 

ในระดับปกติก่อนที่จะตอบโต้ เป็นการลดความรุนแรง ในกรณีที่เป็นความขัดแย้ง หรือการทะเลาะวิวาท (Werner 

et al., 2010) แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า การประวิงเวลา และใช้เวลาใคร่ครวญนั้น อาจท�าให้ผู้รับสารหาวิธีตอบโต้ 

ได้รุนแรงมากขึ้น

ความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งในวัยรุ่นและผลกระทบ

วรรณกรรมที่เก่ียวกับจิตวิทยาวัยรุ่นกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal conflicts) และ 

การใช้ความรุนแรงก้าวร้าว แยกออกจากกันแม้จะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจากความขัดแย้งอาจ

น�าไปสู่การใช้ความรุนแรงก้าวร้าว (Aggression) หรือไม่ก็ได้ อีกทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้น อาจเป็นความรุนแรง

ก้าวร้าวทางกายภาพ (Physical aggression) เช่น การใช้ก�าลังท�าร้ายทางกายหรือทรัพย์สิน หรือเป็นความรุนแรง

ก้าวร้าวทางความสัมพันธ์ (Relational aggression) ซึ่งเป็นการจงใจท�าร้ายผู้อื่นด้วยการท�าลายความสัมพันธ ์

ฉันเพื่อนและสถานภาพทางสังคม (Crick & Grotpeter, 1995) ส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกโดยใช้ค�าพูด และ 

วิธีการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการใช้ก�าลัง (Crick et al., 1996)

ความขดัแย้งระหว่างบคุคล หมายความรวมถึง การไม่ลงรอยกันของพฤตกิรรม (In – compatible behaviors) 

การไม่เห็นด้วย (Disagreement) และการเป็นปรปักษ์ (Opposition) (Shantz, 1987; Garvey, 1984; Hay, 1984) 

ความขดัแย้งมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความถ่ีและความรุนแรงของเหตกุารณ์ (Frequency and intensity) ประเดน็

ของความขัดแย้ง (Issue) การริเริ่มและการขัดขวางการริเร่ิม (Initiation and opposition) ทางออกของ 

ความขัดแย้ง (Resolution) และผลของความขัดแย้ง (Outcome)

นอกจากน้ี นักสังคมวิทยาที่ใช้มุมมองทางด้านความสัมพันธ์ในสังคม (Social relational models)  

ยังมองเห็นว่า ความใกล้ชิด (Closeness) และลักษณะของความสัมพันธ์แบบปิดหรือแบบเปิด (Closed and open  

relationship) สามารถอธิบายลักษณะและความรุนแรงของความขัดแย้งได้ว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบปิด  

อาทิ พ่อแม่กับลูก หรือญาติพี่น้อง ซึ่งมีความผูกพันทางสายเลือด ขนบประเพณี และกฏหมาย จะต่างพยายาม 

หลกีเลีย่งความขดัแย้ง และถึงแม้จะมคีวามขดัแย้ง ก็จะต่างฝ่ายต่างพยายามประนีประนอมจะไม่ให้ไปถึงระดบัทีจ่ะ

ท�าลายเสถียรภาพของความสัมพันธ์ ซึ่งแตกต่างจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์แบบเปิด เช่น กลุ่มเพื่อน หรือคนรู้จัก 

ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งแล้วมักจะมีการประนีประนอมน้อยกว่ากลุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบปิดจนน�าไปสู่ความขัดแย้ง

รุนแรงได้ นอกจากน้ี ความสัมพันธ์แบบที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence) ก็จะท�าให้มี 

ความพยายามในการประนีประนอมสูงกว่าบุคคลที่ไม่มีการพึ่งพาอาศัยกัน
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ความขัดแย้งในวัยรุ่น ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่เก่ียวข้องผูกพันกับกิจวัตรประจ�าวันของวัยรุ่น ซึ่งเก่ียวข้อง 

กับการเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน ความรัก และสถานภาพในโรงเรียน Duncan (2004) ศึกษาความขัดแย้ง 

ในกลุม่วยัรุน่หญงิระดบัชัน้มธัยม พบว่า ความขดัแย้งทีน่�าไปสูก่ารทะเลาะววิาทส่วนใหญ่ทีเ่ก่ียวกับความสมัพนัธ์กับ

เพื่อน ความอิจฉาริษยาภายในกลุ่ม และการแข่งขันด้านการเรียน นอกจากนี้ Krasnova et al. (2013) ซึ่งศึกษา

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม เฟสบุ๊ค ยังพบว่า ความอิจฉาริษยาในสถานภาพของเพื่อนที่โดดเด่นกว่าตนเองเป็นต้น

เหตนุ�าไปสูค่วามขดัแย้ง และการทะเลาะววิาทอืน่ๆ อกีทัง้ ความหึงหวงทัง้ทีม่ต่ีอเพือ่น และคนรกั โดยมบีคุคลทีส่าม

เข้ามาแล้วท�าให้ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตนเอง กับเพือ่นหรือกับคนรกัลดลง น�าไปสูค่วามขดัแย้งและการทะเลาะ

วิวาทที่ส�าคัญในกลุ่มวัยรุ่นหญิง

วัยรุ่นมีวิธีการแสดงออกถึงความขัดแย้ง หรือการแสดงความเป็นปรปักษ์ทั้งทางกายภาพ (Physical) และ

สัมพันธภาพ (Relational) ซึ่งในวรรณกรรมความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นมีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนว่า กลุ่มวัยรุ่นชาย

จะมีแนวโน้มการแสดงออกความขัดแย้งด้วยวิธีทางกายภาพมากกว่าทางสัมพันธภาพ ส่วนกลุ่มผู้หญิงมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะใช้วธีิทางสมัพนัธภาพมากกว่าทางกายภาพ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากค่านิยมในสงัคมทีป่ลกูฝังบทบาทและการแสดง

ตัวของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่แตกต่างกัน รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูภายใต้ค่านิยมแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม ในโลกสื่อสังคมที่อนุญาตให้การปะทะสังสรรค์ท�าได้เพียงผ่านตัวอักษร เสียง และรูปภาพนิ่ง

และรูปภาพเคลื่อนไหว ท�าให้ความขัดแย้งและความเป็นปรปักษ์แสดงได้แต่เพียงในมิติทางสัมพันธภาพ ซึ่งในแง่น้ี

วัยรุ่นมักใช้วิธีการข่มขู่ที่จะตัดออกจากกลุ่มในสื่อสังคม การใช้ค�าพูดแง่ลบกระทบเสียดสี การเปิดเผยข้อมูล 

ความลับซึ่งส�าหรับกลุ่มเพื่อนสนิทถือว่าเป็นการยุติความสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นหญิงซึ่งให้คุณค่าและ 

ความส�าคัญต่อความสัมพันธ์สูงกว่าวัยรุ่นชาย การหันไปแสดงความสนิทสนมกับคนอื่นเพื่อให้เกิดความอิจฉาและ 

ขุ่นเคือง การเมินเฉยต่อการสนทนา และความคิดเห็น การสร้างสถานการณ์เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกละอาย  

การแสร้งว่าตนเองเจ็บปวดเดือดร้อนเพื่อให้ผู้อื่นมองฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นคนผิด (Krasnova et al., 2013; Schad 

et al., 2008) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แตกต่างไปจากประเด็นที่เกี่ยวกับการข่มเหงรังแกในสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Cyber 

bully) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกระท�าโดยบุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร แต่ความขัดแย้งและการแสดงออกของ

ความขัดแย้งที่กล่าวมานี้เป็นการกระท�าภายในกลุ่มเพื่อนที่ปรากฏตัวชัดเจนในสื่อสังคม

แม้จะยงัไม่มีการสรุปว่าความขดัแย้งและการววิาทเป็นสิง่ทีเ่กิดขึน้กับความสมัพนัธ์ส่วนใหญ่ หรือไม่อาจทราบ

ได้ว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีมีปริมาณเป็นสัดส่วนเท่าใด หรือมีความถ่ีเพียงใดในสื่อสังคมของกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น และหาก

เมื่อพิจารณาการปะทะสังสรรค์ประจ�าวันในสื่อสังคมของวัยรุ่น เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่เม่ือ

พจิารณาถึงผลกระทบทีเ่กิดขึน้จะเห็นได้ว่าเหตกุารณ์เหล่าน้ีเป็นส่วนน้อยทีม่คีวามส�าคญัยิง่ (Significant minority)

ผลกระทบทีเ่กิดจากความขดัแย้งและการววิาทสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประการ คอืผลกระทบต่อพฤตกิรรม 

การปะทะสังสรรค์ในอนาคต และผลกระทบที่มีต่อตัวบุคคล (Laursen & Collins,1994) ส�าหรับผลกระทบที่มีต่อ

พฤติกรรมการปะทะสังสรรค์ในอนาคตนั้น เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือสูญเสียเสถียรภาพของความสัมพันธ์ 

ท�าให้การปะทะสังสรรค์เปลี่ยนรูปแบบ เช่น ไม่สนิทสนมเหมือนแต่ก่อน หรือการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆ ทั้งที่ 

จับต้องได้จับต้องไม่ได้มีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไป ส�าหรับผลกระทบที่มีต่อตัวบุคคลนัน้ เกี่ยวข้องกับสภาพทางจิตใจ 

การสูญเสียความมั่นใจ และศักดิ์ศรี (Self – esteem) (Silverberg & Steinberg, 1987) การเสียจริต (Disorder) 

(Patterson et al., 1991) หนีออกจากบ้าน (Adams et al., 1985) หนีเรียน หรือย้ายโรงเรียน (Berndt & Keefe, 

1992) และอาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย (Corder et al., 1974)



ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า สถานภาพและการยอมรับในกลุ่มเพื่อนมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวัยรุ่น การเกิด 

ความขัดแย้ง หรือการสูญเสียสัมพันธภาพ หรือการตกเป็นเป้าสายตา จึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตส�าหรับวัยรุ่น

ข้อมูลและการวิเคราะห์

บทความนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัย “การใช้สื่อสังคม (Social media) ของวัยรุ่นเพื่อนเรียนรู้การใช้ชีวิต 

ในสังคม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย เก็บข้อมูล

ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) โดยผู้ร่วม 

การสนทนากลุ่มเป็นนักเรียนในโรงเรียนสามัญ และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอายุระหว่าง 14 – 16 ปี เก็บข้อมูลใน 2 พื้นที่ 

ได้แก่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยพื้นที่ต่างจังหวัดน้ัน เลือกเก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากสถิติการ 

ใช้อนิเทอร์เนต ของจังหวดัเชยีงใหม่มีอนัดบัสงูสดุ (ส�านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2556) โดยเก็บข้อมลูพืน้ทีล่ะ 4 โรงเรียน 

แบ่งเป็นโรงเรยีนสายสามญัทีม่เีศรษฐสถานะ (Social – economic status) ระดบักลาง – สงู 1 โรงเรยีน และระดบั

กลาง – ล่าง 1 โรงเรียน และโรงเรียนสายอาชีพแบ่งตามเศรษฐสถานะเช่นเดียวกัน โดยเศรษฐสถานะของโรงเรียน

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนเป็นหลัก ในแต่ละโรงเรียนแบ่งกลุ่มการสนทนาตามเพศออกเป็นกลุ่มชาย  

1 กลุ่ม และหญิง 1 กลุ่ม ท�าให้มีกลุ่มสนทนาพื้นที่ละ 8 กลุ่ม รวม 2 พื้นที่เป็น 16 กลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 101 คน 

แบ่งเป็นชาย 50 คน หญิง 51 คน โดยสนทนากลุ่มละ 6 – 8 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับเครือข่ายของครูแนะแนว

ในสถานศึกษาต่างๆ ที่มีลักษณะตามเกณฑ์ และอยู่ในพื้นที่ที่คัดเลือกไว้ โดยขอให้ครูแนะแนวติดต่อกับนักเรียน 

ที่ใช้สื่อสังคมในการติดต่อสื่อสาร และยินดีที่จะเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม

จากการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลเขตต่างจังหวัด 50 คน พบว่า โปรแกรมสื่อสังคมยอดนิยมส�าหรับวัยรุ่น 

ในการสื่อสังคมอันดับ 1 คือ Facebook โดยสื่อสังคมที่ผู้ให้ข้อมูลใช้สื่อสารพูดคุยกับเพื่อน (Chat) ได้แก่ Line  

ส่วนโปรแกรม Twitter, Instagram (IG) และ Whatsapp พบมีความนิยมรองลงมา อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา

พบว่ายังมีโปรแกรมในรูปแบบอื่นที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ เช่น Skype, Tango, WeChat ส่วนโปรแกรม Flickr, Grindr, 

Jack’d, Four Square ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรู้จักและใช้น้อยมาก

ผลการศึกษา

ความผูกพันของวัยรุ่นกับสื่อสังคม

หากจะกล่าวว่าวัยรุ่นใช้สื่อสังคมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ อาทิ แท็บเล็ตและ

เครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพา มากเสยีจนกระทัง่เรยีกได้ว่าเสพตดิ ก็คงจะถูกเพยีงส่วนเดยีวเพราะแท้จรงิแล้วสิง่ที่

วัยรุ่นขาดไม่ได้คือการพูดคุยสื่อสารแบบต่อเน่ืองและตลอดเวลากับกลุ่มเพื่อนๆ เพราะก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือ 

อาการคุยโทรศัพท์ (แบบมีสาย) นานๆ ติดต่อกันเป็นชั่วโมงจนเป็นที่ร�าคาญของผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นแล้ว และในยุคการ

สื่อสารไร้สายเช่นน้ี เคร่ืองมือสื่อสารที่สามารถติดตามตัววัยรุ่นไปที่ใดก็ได้ยิ่งท�าให้การพูดคุยสื่อสารท�าได้สะดวก 

ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน และท�าให้ปริมาณการสื่อสารของวัยรุ่นมากขึ้นตามไปด้วย เพียงแต่อาการพูดคุยเปลี่ยนจาก 

“เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น  9
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การถือโทรศพัท์แนบหูกลายมาเป็นอาการก้มหน้าพมิพ์ข้อความผ่านโปรแกรมสือ่สงัคมหลากหลายยีห้่ออยูต่ลอดเวลา 

จนกลายเป็นปรากฏการณ์ “สังคมก้มหน้า” ในปัจจุบัน

ในการสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาความผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับโทรศัพท์มือถือซ่ึงเป็นหน่ึงในเครื่องมือสื่อสารที่ใช้

กันมากทีส่ดุโดยถามว่า “อยากบอกอะไรกับโทรศพัท์มือถือ” ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่บอกถึงการขอบคณุแสดงความห่วงใย

เน่ืองจากการที่ต้องท�างานหนัก เช่น “อย่าโกรธนะที่ท�าตกบ่อย” รวมทั้ง “ขอโทษนะที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เลย”  

ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนปริมาณและความสมบุกสมบันในการใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ

เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ประเภทนี้ ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นเพื่อนที่มีความผูกพันใกล้ชิดกัน

ในโรงเรียนบางแห่งผู้ร่วมการสนทนากลุ่มเล่าว่าผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่านักเรียนก�าลังใช้สื่อสังคมผ่าน 

เคร่ืองมือสื่อสารเหล่าน้ีมากเกินไป จนอาจเป็นอุปสรรคต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา รวมถึงท�าให้เกิดมารยาทที่ไม่

เหมาะไม่ควรในสังคม ได้มีการออกระเบียบห้ามนักเรียนน�าเครื่องมือสื่อสารเหล่าน้ีโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและ

แทบ็เลต็มาทีโ่รงเรยีน ท�าให้นักเรียนต้องหาวธีิการต่างๆ ในการลกัลอบน�าตดิตวัเข้ามาแม้กระทัง่การซ่อนไว้ในรองเท้า 

การขาดจากวงสนทนาออนไลน์ในกลุ่มต่างๆ อาจท�าให้วัยรุ่น “พลาด” จากความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในสังคม

ออนไลน์

สือ่สงัคมท�าให้โทรศพัท์มือถือและเคร่ืองมอืสือ่สารอืน่ๆ ในปัจจุบนัเป็นมากกว่าการใช้เพือ่พดูคยุอย่างแต่ก่อน 

แต่ได้ผนวกเข้ากับวถีิชวีติ (Lifestyle) ของวยัรุ่นแทบทกุขณะ ตัง้แต่ตืน่จนถึงเข้านอน ส่วนใหญ่จะเป็นเพือ่การบันเทงิ 

เช่น การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง และเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งประเภทเล่นเพื่อฆ่าเวลาในเวลาสั้นๆ กับเล่นอย่าง

เอาจริงเอาจังที่ต้องใช้เวลาเล่นคราวละหลายชั่วโมง เช่น Hon (Hero of Newerth วัยรุ่นใช้ค�าว่า “ตี Hon”)  

ซึ่งขณะนี้ก�าลังได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มวัยรุ่นชาย นอกนั้นได้แก่ DotA FiFa LoL (League of Legends) และ 

Audition เกมออนไลน์เหล่าน้ีนับว่าเป็นโปรแกรมสือ่สงัคมอกีประเภทหน่ึง เน่ืองจากกลุม่ผู้เล่นสามารถตดิต่อสือ่สาร 

ปะทะสังสรรค์กันในเกมโดยที่ผู้เล่นอยู่คนละที่ได้

ผู้วจิยัได้สอบถามเก่ียวกับเกมออนไลน์ทีก่�าลงัเป็นทีนิ่ยม โดยให้ผู้ให้ข้อมลูเรยีงล�าดบัเกมทีต่นเองเล่นมากทีส่ดุ 

3 อันดับแรก ซึ่งพบว่า เกม Hero of Newerth (Hon) เป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในล�าดับที่ 1 ทั้งในกรุงเทพฯ 

และต่างจังหวดั นอกจากน้ี จากการศกึษายงัพบว่า กลุม่วยัรุ่นชายนิยมเล่นเกมออนไลน์ทีม่ลีกัษณะเป็นเกมต่อสู ้กีฬา 

ได้แก่ Hon (Hero of Newerth) DotA FIFA LOL (League of Legends) และ Audition ในขณะที่วัยรุ่นหญิง

นิยมเล่นเกมแต่งตัวเกมท�าอาหาร เกมฆ่าเวลา เช่น Candy crush, Audition, Love beat เป็นต้น การใช้เวลา

อย่างต่อเนื่องวันละหลายชั่วโมงกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนา การดูภาพยนตร์ การฟังเพลง ตลอดจน

การเล่นเกมออนไลน์เหล่าน้ี สะท้อนให้เห็นว่า สื่อสังคมกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญที่วัยรุ่นมีความผูกพัน อยู่ใกล้มือ 

และมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา

การแสดงอารมณ์ ความขัดแย้ง และความก้าวร้าวของวัยรุ่นในสื่อสังคม

ไม่เพียงแต่การบันเทิงเท่าน้ันที่วัยรุ่นใช้ประโยชน์จากสื่อสังคม การปลดปล่อยความรู้สึกอันเน่ืองมาจาก 

การเปลีย่นแปลงทัง้ทางร่างกายจิตใจ รวมทัง้สภาพแวดล้อมรอบตวัของวยัรุ่นก็กระท�าได้อย่างง่ายดายและเปิดเผย

ผ่านสื่อสังคม การ “เพ้อ” หรือ “เวิ่นเว้อ” ซึ่งหมายถึงการโพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกที่สื่อไปในทางเหงาเศร้า  



ผิดหวัง อารมณ์รักหลง ไม่สมหวัง หรือการ “เหวี่ยง” อันเป็นการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเน่ืองจากความไม่พอใจ 

ซึ่งอาจแสดงลอยๆ โดยไม่ระบุชื่อหรือกล่าวถึงใครเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง และหากต้องการ

ระบุบุคคลที่ตนต้องการให้รับรู้ก็สามารถท�าได้ด้วยการ “แท็ก” ชื่อคนนั้นลงไป พฤติกรรมเหล่านี้ ท�าให้สื่อสังคมเป็น

พืน้ทีท่างอารมณ์ทีอ่สิระ โดยอารมณ์เหล่าน้ันจะได้รับการตอบสนองจากสงัคมออนไลน์ด้วยการ “กดไลค์” “ขอแชร์” 

หรือ “เม้นท์” ซึ่งหมายถึง Comment หรือการแสดงความคิดเห็นต่อจากข้อความที่โพสต์ รวมทั้งการเปลี่ยนภาพ

โพรไฟล์ (Profile) อนัหมายถึงภาพประจ�าตวัทีส่มาชกิในสือ่สงัคมเห็น เช่น การเปลีย่นภาพโพรไฟล์เป็นสดี�า ซึง่เรยีก

ว่า “ขึ้นจอด�า” เป็นการแสดงความไม่พอใจ หรือไม่สบายใจ

นอกจากน้ี สือ่สงัคมยงัเป็นพืน้ทีส่�าหรบัการหาข้อมลูทัง้ทีเ่ป็นข้อมูลทัว่ไปตามความสนใจของตนเองและข้อมลู

ที่เก่ียวกับการเรียน การใช้ชีวิตการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการติดตามข่าวสารบ้านเมือง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลบอกว่า 

เป็นเหมือน “การอ่านหนังสือพิมพ์” ทว่ามีลักษณะการสื่อสารในระดับภาษาและการใช้สัญญะที่ “โดนใจ” วัยรุ่น 

ได้มากกว่า และจูงใจให้วัยรุ่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่า อีกทั้ง 

สื่อสังคมยังเป็นพื้นที่ส�าหรับการช้อปปิ้งซึ่งจะสามารถหาของที่ถูกใจได้มากกว่าและง่ายกว่าการไปเดินหาซื้อตาม 

ห้างสรรพสินค้า

ด้วยเหตุน้ีเมื่อถามว่าเวลาว่างส่วนใหญ่ท�าอะไร จึงไม่น่าแปลกใจที่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะบอกว่า “เล่นมือถือ”  

ซึ่งหมายถึงการท่องไปในโลกสื่อสังคมต่างๆ ทั้งอ่าน ตอบ และโพสต์บนเฟซบุ๊ค การตอบไลน์ ดูอินสตาแกรม  

อ่านทวิตเตอร์ ค้นหาข้อมูลในแอพพลิเคชั่นต่างๆ และวนกลับมาที่เฟซบุ๊คอีกครั้ง เป็นเช่นน้ีจนกระทั่งจะมีการ

ขัดจังหวะเพื่อไปท�ากิจกรรมอื่นในโลกออฟไลน์

แม้สื่อสังคมได้เข้าไปผสานอยู่กับแทบทุกท่วงจังหวะของการใช้ชีวิตของวัยรุ่น แต่ก็ยังพบว่าวัยรุ่นบางกลุ่ม 

มีการสร้างวินัยในการ “เล่นมือถือ” ซึ่งในวิจัยชิ้นน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายและนักเรียนสายอาชีพ 

ชั้นปีที่ 1 – 3 พบว่า ส่วนใหญ่มีวินัยในการใช้สื่อสังคม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกฎระเบียบของโรงเรียน ข้อจ�ากัด 

ด้านงบประมาณการซื้อชั่วโมงบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งพบว่าส่วนน้อยเท่าน้ันที่ซื้อชั่วโมงบริการแบบไม่มีจ�ากัด  

(Unlimited) ท�าให้ต้องใช้สัญญาณไวไฟ (Wifi) ฟรีตามที่ต่างๆ หรือเฉพาะที่บ้าน จึงท�าให้เวลาที่สามารถเล่นมือถือ

ได้เป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันระหว่างเดินทางและที่บ้านเท่านั้น

การทีว่ยัรุน่มคีวามผูกพนักับการใช้สือ่สงัคมอย่างเข้มข้น อนัเน่ืองจากสือ่สงัคมเป็นพืน้ทีส่�าหรบัด�าเนินกิจกรรม

แทบทุกอย่างในชีวิตประจ�าวันน้ี ท�าให้วัยรุ่นเพิ่มเวลาที่อยู่ในโลกเสมือนจริงมากขึ้น และอยู่ในโลกนอกสื่อสังคม 

น้อยลง สะท้อนให้เห็นว่า โลกในสงัคมเสมอืนจริงตอบสนองความต้องการภายใน และธรรมชาติของวยัรุ่นได้อย่างมาก  

และการที่วัยรุ่นติดพัน (Engage) กับกิจกรรมต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ท�าให้ชุมชนในโลกเสมือนจริงขยายตัว 

ใหญ่ขึ้น มีธรรมเนียม ธรรมชาติ และวัตรปฏิบัติ ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการท�าความรู้จัก การทักทาย  

การแสดงความคิดเห็น การโต้เถียงแสดงความขัดแย้ง การแสดงความอารมณ์ การแสดงความก้าวร้าว ฯลฯ

สถานะเพศของการแสดงความขัดแย้ง

การที่สื่อสังคมสัมผัสกับทุกจังหวะชีวิตทุกช่วงกิจกรรมและห้วงอารมณ์ของวัยรุ่นน้ีเองที่ท�าให้โปรแกรม 

สื่อสังคมต่างๆ ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมมีปริมาณและความถี่

มากน้อยแตกต่างกันตามเพศ ผลการศึกษา พบว่า เพศชายมีปริมาณการใช้สื่อสังคมน้อยกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะ 

“เหวี่ยง” และ “วีน” ออนไลน์...ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น  11
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ในกลุม่ทีม่กีารใช้เวลากับกิจกรรมอืน่นอกสือ่สงัคม อาท ิกีฬา หรอืเกมคอมพวิเตอร์ ในขณะทีเ่พศหญงิยงัคงเป็นเพศ

ที่สนุกสนานกับการพูดคุยสัพเพเหระซึ่งกลุ่มวัยรุ่นใช้ค�าว่า “เม้าท์มอย” เกี่ยวกับเพื่อนฝูง นักร้อง ดารา และกระแส

ความคลั่งเกาหลีผ่านสื่อสังคมมากกว่าชาย

การศกึษาทีผ่่านมาให้ข้อสรปุค่อนข้างชดัเจนว่า ผู้หญงิเป็นเพศทีไ่ด้รับการอบรมสัง่สอน เลีย้งดใูห้สงวนกิรยิา

วาจา เก็บอารมณ์และค�าพูดมากกว่าเพศชาย ท�าให้การแสดงออกทางอารมณ์และความขัดแย้งมีแนวโน้มที่จะใช้วิธี

ทางความสมัพนัธ์ (Relational aggression) มากกว่าการใช้วธีิทางก�าลงั (Physical aggression) อกีทัง้เกมออนไลน์

ที่กลุ่มวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่เล่นก็มีความแตกต่างจากผู้ชายเล่น จากการศึกษา พบว่า เกมออนไลน์ที่ผู้ชายเล่น 

ส่วนใหญ่จะเป็นเกมทีม่คีวามรุนแรงเข้ามาเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการโจมต ีศกึสงคราม การใช้อาวธุ ในขณะทีผู้่หญงิ

ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมเก็บแต้มคะแนน รูปภาพสวยงาม เนื้อหาไม่มีความรุนแรง

เมือ่ถามถึงการแสดงความขดัแย้งในสือ่สงัคม พบว่า วยัรุน่ชายแสดงความขดัแย้งในสือ่สงัคมน้อยกว่าวยัรุน่

หญิง วัยรุ่นชายสื่อสารผ่านการพิมพ์ตัวหนังสือเพื่อตอบโต้ หรือแสดงอารมณ์ในสื่อสังคม น้อยกว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิง 

โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า “ผู้ชายไม่เพ้อมาก” หรือ “ผู้ชายไม่พูดมาก”

จากการสนทนากลุ่ม พบว่า กลุ่มผู้หญิงทุกกลุ่มรายงานว่ามีการแสดงความขัดแย้ง ความไม่พอใจ จนถึง 

ขั้นทะเลาะวิวาทในสื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเฟซบุ๊ค หรือในไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมนอกสื่อ

สังคม แต่ใช้พื้นที่สื่อสังคมเพื่อการแสดงความรู้สึก แต่เป็นการแสดงอารมณ์โดยอ้อม เช่น การพูดขึ้นมาลอยๆ โดย

ไม่ได้กล่าวพาดพิงใครโดยตรง เพื่อให้คนที่เป็นเป้าหมายรู้ตัว ซึ่งในบางครั้งการกล่าวลอยๆ อาจมีความชัดเจนมาก

จนทุกคนรู้ว่าบุคคลเป้าหมายคือใคร หรือมีการกล่าวพาดพิงในกลุ่มที่ไม่มีบุคคลเป้าหมาย แต่สมาชิกในกลุ่มน้ัน

สามารถใช้วิธี “แท็ก” หรือ “แชร์” ไปยังบุคคลเป้าหมายเพื่อให้รู้ตัว จากนั้นสมาชิกคนอื่นๆ ในสื่อสังคมจะเริ่มรู้ว่า 

มคีวามขดัแย้งเกิดขึน้ และการสนทนาในห้องสนทนารวมจะเงียบลงชัว่คราว อาจมีการเปิดห้องสนทนาแยกกลุม่ย่อย

ในกลุ่มที่ไม่ใช่คู่กรณีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น

การตอบโต้อาจเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น และเป็นการตอบโต้ระหว่างคู่กรณี หรือกลุ่มเพื่อนๆ ของคู่กรณีทั้งสอง

ฝ่ายเข้ามาตอบโต้กัน แล้วแต่สถานการณ์ แต่จากการสนทนากลุ่ม มี 2 กรณีในกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่พบว่าความขัดแย้ง

ในสื่อสังคมน�าไปสู่การวิวาทโดยใช้ก�าลัง และตามด้วยการใช้ความรุนแรงทางความสัมพันธ์

ในกรณีแรก เป็นวัยรุ่นหญิงจากโรงเรียนสามัญในเชียงใหม่ เศรษฐสถานะปานกลางถึงต�่า รายงานว่า 

ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการที่รุ่นพี่ไม่พอใจในความโดดเด่น (Popular) ของนักเรียนรุ่นน้อง และมีการมองหน้ารุ่น

น้องอย่างไม่เป็นมิตร มีการเดินประกบประชิดตัวแต่ไม่ได้ลงมือใช้ก�าลังแต่อย่างใด จนรุ่นน้องไม่กล้าเดินคนเดียว 

หรือเข้าห้องน�า้คนเดยีวในโรงเรียน เป็นเหตใุห้รุ่นน้องไปโพสต์ข้อความเพือ่ระบายความในใจ และแสดงความไม่พอใจ

ด้วยถ้อยค�ารุนแรง ท�าให้พีส่าวของรุ่นน้องซึง่จบจากโรงเรยีนดงักล่าวไปแล้วและเห็นการโพสต์ข้อความของน้องสาว 

รวมทั้งข้อความต่างๆ ในล�าดับถัดมาซึ่งมีการขยายเรื่องราวกลายเป็นความขัดแย้งระดับกลุ่ม เข้ามาโพสต์ข้อความ

ตอบโต้ร่วมด้วยจนในที่สุดเกิดการวิวาทโดยใช้ก�าลังระหว่างสองฝ่าย

ส่วนในอีกกรณีหนึ่ง เป็นวัยรุ่นหญิงจากโรงเรียนสายอาชีพในกรุงเทพฯ ที่ความขัดแย้ง และการวิวาทเกิดขึ้น

จากการหึงหวงในทางชูส้าว ซึง่ฝ่ายหญงิคนหน่ึงพบว่าแฟนหนุ่มของตวัเองไปกดไลค์ในเฟซบุค๊ของผูห้ญงิอกีคนหน่ึง 

และพบว่าเร่ิมมกีารแลกเปลีย่นคอมเม้นท์ระหว่างกันมากขึน้ แม้จะไม่ชดัเจนและโจ่งแจ้ง ท�าให้เริม่มกีารโพสต์ข้อความ



ที่ส่อไปในทางไม่เป็นมิตรและท้าทาย จนในที่สุดน�าไปสู่การท�าร้ายร่างกายกลุ่มในบริเวณโรงเรียน

จากการวิวาททั้งสองกรณีที่เกิดขึ้นทั้งในสื่อสังคม และการใช้ความรุนแรงทางกายภาพในโลกจริง สะท้อน 

ให้เห็นว่า พื้นที่ของโลกเสมือนจริงและโลกจริง มีความซ้อนเหลื่อมกันอยู่ ไม่ได้ขาดจากกันเป็นเอกเทศ สมาชิกที่อยู่

ในโลกเสมือนจริงส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มเดียวกับสมาชิกที่อยู่ในโลกจริง รวมทั้งมีความใกล้ชิดทางด้านพื้นที่ ซึ่งสมาชิก 

ในกลุ่มซ้อนเหลื่อมที่อยู่ใกล้กันนี้เอง มีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท ที่สามารถน�าไปสู่ความรุนแรง

ทางกายภาพได้มากกว่ากลุ่มที่อยู่ไกลกัน

บทสรุป

ความขัดแย้งเป็นการแสดงความคิดเห็น และการแสดงอารมณ์ ที่ไม่จ�าเป็นต้องน�าไปสู่การใช้ความรุนแรง 

ทั้งด้วยการใช้ก�าลัง และการใช้ความสัมพันธ์ ลักษณะเฉพาะของสื่อสังคม ทั้งความเป็นนิรนาม ความพร่องของสาร 

และความเหลื่อมของเวลา อาจท�าให้การสื่อสารตามปกติน�าไปสู่ความขัดแย้งได้โดยง่าย นอกจากนี้ ความรวดเร็ว

และความเข้าถึงอย่างครอบคลมุและกว้างขวาง ท�าให้พืน้ทีข่องการปะทะสงัสรรค์ในสือ่สงัคมเพิม่มากขึน้ แม้จะท�าให้

การสื่อสารมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดความขัดแย้งมากขึ้นเช่นกัน

วัยรุ่นเป็นกลุ่มที่คลุกคลีกับสื่อสังคม โดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายเพิ่มช่องทางและโอกาสในการ

ติดต่อสื่อสารอย่างมาก อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นเป็นวัยที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม

มากมาย ประกอบกับการขาดประสบการณ์และวิจารณญาณ อาจท�าให้การแสดงออกทางอารมณ์ การตีความ  

และการตอบโต้ที่ผิดพลาด น�าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงทั้งทางร่างกาย และความสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียหาย 

ต่อตนเองและบุคคลแวดล้อมอย่างรุนแรง
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ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์:  

ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม
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บทคัดย่อ

การศกึษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความหลากหลาย และวเิคราะห์แนวโน้มเก่ียวกับคณุลกัษณะทางประชากร

และสังคมของกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2554 – 2557 รวมถึงอธิบายพฤติกรรม

และวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2554 – 2557 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร

ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเยาวชน 

(อายุ 15 – 24 ปี) แต่พบว่า มีการขยายตัวของจ�านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กลุ่มอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะ 

ในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาถึงเขตที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และเขต 

ภาคกลาง เป็นกลุม่ทีม่กีารใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าพืน้ทีอ่ืน่ๆ ส�าหรบัพฤตกิรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ในปัจจุบัน พบว่า ความถ่ีและระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่วัตถุประสงค ์

การใช้งานหลัก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเพื่อความบันเทิง การติดตามข้อมูลข่าวสาร 

และการสนทนา ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ก�าลังกลายเป็นสังคมที่มี

ขนาดใหญ่มากขึน้ทกุขณะ มีความหลายหลายทัง้ในแง่คณุลกัษณะทางเพศและอาย ุตลอดจนวตัถุประสงค์การใช้งาน 

ที่นับวันภาพความหลากหลายของสังคมออนไลน์ก็จะยิ่งสะท้อนภาพของคนในสังคมไทยเข้าไปทุกที

ค�าส�าคัญ: ความหลากหลายทางประชากร เครือข่ายสังคมออนไลน์ สังคมก้มหน้า

2554
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Who are Who in Social Network?:  

The Diversity of Characteristics and Behaviors
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Abstract 

This article aims to study and analyze the trends and the diversity of the population and 

social characteristics of social network users in 2011 – 2014. Data from the 2011 – 2014 Information 

and Communication Technology Survey in Household conducted by the National Statistical Office 

of Thailand are used in this study. The samples are population aged 6 years old and over. The 

results show that most social network users are still the youth (aged 15 – 24 years old). It is also 

found the increases of social network users among older persons and other age groups. Considering 

the location of social network users, urban population especially who lived in central region are 

more likely to use social networks than other groups. Both of the frequency and duration of social 

networks use has been increasing every year. The main objectives of using social network are for 

entertainment purposes, information updates, and chats. Finally, the finding from this study reflects 

that “Social Network Society” is becoming larger. The diversity in population characteristics and 

behavior among users is becoming more similar to Thailand society.

Keywords: Population and social diversity, Social network, Phubbing society
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บทน�า

เมือ่กล่าวถึงค�าว่า “ความหลากหลายทางประชากร” ค�าทีม่กัจะถูกพดูถึงควบคูกั่นในฐานะตวัก�าหนดขอบเขต

ก็คือ ค�าว่า “สังคม” โดยมีห้วงเวลาใดเวลาหน่ึงเข้ามาก�าหนดในกรณีที่ต้องการติดตามศึกษาการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งค�าว่า “สังคม” นี้ มีตั้งแต่ระดับที่กว้างไปจนถึงระดับย่อยที่สุด ตัวอย่างที่ได้พบกันอยู่บ่อยๆ ได้แก่ ความหลาก

หลายของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็นทางเชือ้ชาต ิสญัชาต ิภาษา วฒันธรรม หรอืการแต่งกาย หากจะตีกรอบขอบเขต

ทางสงัคมให้แคบลงมาอกีก็จะเป็นระดบัภูมภิาค หรอืระดบัประเทศ เช่น ความหลากหลายทางอาหารของประชากร

ภูมิภาคเอเชีย ความหลากหลายของภาษาท้องถ่ินของประชากรในประเทศจีน หรือความหลากหลายทางเชื้อชาติ

ของประชากรไทย เป็นต้น 

จากตัวอย่างดังกล่าว จะสังเกตได้ว่า ขอบเขตสังคมในเชิงพื้นที่อันได้แก่ ภูมิภาค ประเทศ จังหวัด อ�าเภอ 

ต�าบล หรือหมู่บ้านนั้น สามารถท�าการสังเกต แจงนับ หรือรวบรวมข้อมูลได้ไม่ยากนัก หากเปรียบเทียบกับขอบเขต

สังคมในเชิงค่านิยม หรือทัศนคติ เช่น ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ ความสนใจ หรือพฤติกรรมเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อาทิ ความหลากหลายเก่ียวกับแนวคิดในการด�าเนินชีวิตของประชากรมุสลิม ความหลากหลายเก่ียวกับแนวคิด 

ในการท�าบญุของประชากรชาวพทุธ ความหลากหลายในรสนิยมทางเพศของกลุม่ประชากรหลากหลายทางเพศ หรอื

ความหลากหลายด้านการแต่งกายของประชากรบางกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป จะเห็นได้ว่า ขอบเขต

ในลกัษณะน้ีจะมคีวามสลบัซบัซ้อนในแง่ของการกระจายตวัทีไ่ม่ได้อยูภ่ายในขอบเขตเชงิพืน้ทีเ่ดยีวกัน แต่อาจกระจายตวั 

อยู่ในหลายภูมิภาค หรือประเทศของโลกน้ี ยิ่งไปกว่าน้ันคือ วัฒนธรรม ค่านิยม ตลอดจนความสนใจในหลาย

คุณลักษณะที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ด้วยความน่าสนใจของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน 

ส่งผลให้นักวิชาการจ�านวนมากพยายามที่จะท�าการศึกษาวิเคราะห์ และท�าความเข้าใจถึงความหลากหลายที่มีอยู่ 

ในหมู่ประชากรเหล่านี้

ปัจจุบัน สังคมขนาดใหญ่อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นสังคมที่ประชากรสามารถติดต่อกันอย่างไร้พรมแดน สามารถ

แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารได้อย่างฉบัไวในทกุๆ เสีย้ววนิาท ีโดยอาศยัเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตเป็นตวัเชือ่มโยงประชากร

เหล่าน้ีเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อเรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) ซึ่งประมาณการว่ามีจ�านวน

ประชากรมากถึง 1,960 ล้านคนใน พ.ศ. 2558 (Statista, 2015) ซึ่งนับได้ว่ามากกว่าประชากรของจีน ประเทศที่มี

ประชากรมากที่สุดในโลกอยู่ถึงราวๆ 400 – 500 ล้านคน ลักษณะดังกล่าวน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการเป็น 

“โลกาภิวัตน์” (Globalization) ที่ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในระดับมหภาคเท่านั้น แต่ยังแทรกซึมเข้าถึง

พฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารในระดับปัจเจกบุคคลอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่มประชากรในปัจจุบัน (อารีย์  

ภัทรพงษ์ และธงพล, 2557)

หากมองย้อนสังคมไทยในช่วงเพียงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เม่ือพูดถึงค�าว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์” น้ัน เชื่อว่า 

หลายคนคงนึกถึงสังคมหรือเครือข่ายที่เต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่ท�ากิจกรรมเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร 

พูดคุย ความบันเทิง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เน้นไปที่การผ่อนคลายเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันเมื่อการกระจายตัวของ 

ความเป็นเมือง (Urbanization) แผ่ขยายสูพ่ืน้ทีต่่างๆ อย่างทัว่ถึง การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ด้านการคมนาคม

ขนส่ง การค้าและบริการ เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านการตดิต่อสือ่สารทีก้่าวไปอย่างรวดเรว็ ประกอบกับเทคโนโลยี

ต่างๆ มีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับอดีต ส่งผลให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อ

สื่อสารในยุคการเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้น น�ามาซึ่งการขยายกลุ่มผู้เข้าถึง 
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การใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่บนสังคมจ�าลองที่ไร้ขอบเขต 

เชิงพื้นที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากน้ี 

ความสามารถในแง่การใช้งาน ความสะดวก ตลอดจนลกูเล่นต่างๆ ทีด่งึดดูใจ ตอบโจทย์และวตัถุประสงค์การใช้งาน

ของผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ขยายฐานประชากรในสงัคมของตนขึน้อย่างรวดเร็ว โดยจากข้อมูล

ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกในปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

ประมาณ 34 ล้านบัญชีผู้ใช้งาน (User account) ซึ่งสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ที่น่าสนใจคือ อัตราการเพิ่มขึ้นของ

การใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 138 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา (ZocialRank, 2015)

จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจว่า เม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนของจ�านวนผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน ์

ที่มีอยู่ถึง 34 ล้านบัญชีผู้ใช้งาน จากจ�านวนประชากรไทยทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่า มากกว่าครึ่งของประชากรไทย

เป็นผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สะท้อนว่ากลุ่มผู้ใช้งานอาจไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแต่เฉพาะช่วงกลุ่มวัยใด 

กลุม่วยัหน่ึง หากแต่มคีวามครอบคลมุประชากรกลุม่อืน่ๆ ทีม่คีวามหลากหลายในคณุลกัษณะทางประชากร เศรษฐกิจ 

และสังคมด้วย ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงตั้งใจที่จะค้นหาค�าตอบว่า ใครบ้างที่เป็นผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ในสังคมไทยในปัจจุบัน ประชากรกลุ่มนี้มีความหลากหลายในคุณลักษณะทางอายุ เพศ การกระจายตัว ตลอดจน

พฤติกรรมและวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างไรบ้าง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาความหลากหลายและวิเคราะห์แนวโน้มเก่ียวกับคุณลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุ่มผู้ใช้ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2554 – 2557

2. อธิบายพฤติกรรมและวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย

เครือข่ายสังคมออนไลน์คืออะไร?

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) มีความเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ตามความหมายของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ (2557) อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐาน

การรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหน่ึงเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได ้

หลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ภาพ กราฟิก และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

ในยุคสังคมข่าวสารข้อมูลข้อมูลดังทุกวันน้ี การสื่อสารรูปแบบต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นให้คนเราสื่อสารถึงกันง่ายและ

สะดวกทีส่ดุ การสือ่สารถึงกันด้วยค�าพดูผ่านทางโทรศพัท์ย่อมไม่เพยีงพออกีต่อไป เราต้องการมากกว่าน้ัน เช่น ภาพ 

เสียง และข้อความ ตัวอักษรรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามา

ตอบสนองในจุดนี้ได้

ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ น้ัน สามารถแสดงเพียงเน้ือหาอย่างเดียวเท่าน้ัน บุคคล 

ไม่สามารถติดต่อ หรือโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า Web application  

เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งสองทางผ่านหน้าเว็บ ซึ่ง Web application ต่างๆ เหล่าน้ี  

ท�าให้โลกแห่งการติดต่อสื่อสารปราศจากอุปสรรคด้านพรมแดน ระยะทาง ตลอดจนระยะเวลา



เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

การพูดคุยตอบโต้กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมไปถึงการแบ่งปันสื่อต่างๆ ที่สามารถส่งผ่านทางระบบ 

เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตได้ ปัจจุบนั เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้เข้ามามบีทบาทกับชวีติประจ�าวนัของประชากรทกุกลุม่วยั  

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีคอมพวิเตอร์ หรอืเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตทีถู่กพฒันาให้รองรบัความต้องการในการ

ใช้งานอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ประกอบกับอัตราการให้บริการในระดับที่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการใช้งาน

สามารถจ่ายได้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ขยายฐานผูใ้ช้งาน ตลอดจนมีความหมายทีก่ว้างขวางขึน้ มนุษย์สามารถ

ติดต่อปฏิสัมพันธ์กันผ่านบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ตลอดจน Application ต่างๆ เพื่อการพูดคุย สนทนา  

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ และลักษณะไม่แสวงหาก�าไร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการยอด

นิยมอย่าง Facebook, LINE application, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, 

Flickr หรือที่เคยได้รับความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบันหลงเหลือผู้ใช้งานจ�านวนไม่มาก อาทิ My Space, MSN, Hi5, 

ICQ, Yahoo chat, Pirch 98

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมุ ่งเน้นที่การค้นหาค�าตอบเก่ียวกับความหลากหลายทางอายุ  

เพศ และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชากรไทย โดยก�าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาของ 

การศึกษาในช่วง พ.ศ. 2554 – 2557 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่คุณลักษณะของผู้ใช้งาน อัตรา

การเพิม่ และพฤตกิรรมการใช้งานของคนไทยในช่วงระยะเวลาดงักล่าว โดยการศกึษาน้ีไม่ได้ครอบคลมุความหลาก

หลายทางการศึกษาและอาชีพ เนื่องจากข้อจ�ากัดของข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ คือ ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

ครัวเรือน ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2557 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การส�ารวจน้ีได้จัดท�าขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2544 และตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี  

โดยท�าการส�ารวจจากประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป

หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ บุคคล โดยพิจารณาจากการที่บุคคลเคยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่จะถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์” 

คือ “กลุ่มประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรม “ห้องสนทนา (Blog Web 2.0, chat/instant message)” 

และ/หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ “Social Network (Facebook, Twitters, Hi5, Google Plus, LINE, Instagram 

เป็นต้น)” 

การวิเคราะห์ด้วยวิธีการนี้ จะท�าให้ทราบถึงจ�านวนผู้ใช้งานอย่างแท้จริงว่ามีอยู่จ�านวนเท่าใด ซึ่งแตกต่างกับ

วิธีการวิเคราะห์ ที่มีการเผยแพร่โดยวิธีวิจัยทางการตลาดที่เป็นการวิเคราะห์จากการแจงนับการลงทะเบียนบัญชี 

ผู้ใช้งาน (User account) ที่อาจเกิดความซ�้าซ้อนในกรณีที่ผู้ใช้บางรายมีบัญชีใช้งานมากกว่า 1 บัญชี ดังนัน้ ตัวเลข

ที่แสดงในที่น้ีจึงเป็นตัวเลขที่ค�านวณใหม่จากฐานข้อมูลการส�ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร 

ที่พิจารณาตามพฤติกรรมการใช้งานจริง และจ�านวนที่รายงานในครั้งนี้เป็นจ�านวนคนไม่ใช่บัญชีผู้ใช้งาน
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ข้อค�าถามที่น�ามาศึกษาในครั้งน้ี คือข้อค�าถามในส่วนที่ 5 เร่ืองการใช้อินเทอร์เน็ตจากแบบส�ารวจดังกล่าว 

ที่ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปเท่าน้ัน โดยถามระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ข้อค�าถามหลักที่น�ามาใช ้

ในการศึกษาน้ี คือ “….(ชื่อ)...ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมใด ดังต่อไปน้ี” โดยจะเลือกเฉพาะประชากรที่ตอบว่า 

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรม “ห้องสนทนา (Blog Web 2.0, chat/instant message)” และ/หรือมีพฤติกรรมการ

ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ “Social Network (Facebook, Twitters, Hi5, Google Plus, LINE, Instagram เป็นต้น” 

น�ามาสร้างเป็นตัวแปรใหม่ และนิยามว่าเป็น “ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์” อย่างไรก็ตาม ข้อค�าถามในส่วนของ

การใช้อินเทอร์เน็ตในการส�ารวจ พ.ศ. 2554 จะแตกต่างจาก พ.ศ. 2555 – 2557 เพราะจะเป็นการรวมการใช้

อินเทอร์เน็ตเพื่อ “เพื่อห้องสนทนาอ่าน/blog 2.0 Chat/Social Network” ไว้ในข้อเดียวกัน ดังนั้น จึงได้นิยามผู้ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ส�าหรับการส�ารวจ พ.ศ. 2554 ว่า เป็นผู้มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต “เพื่อห้องสนทนา

อ่าน/blog 2.0 Chat/Social Network”

ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจะน�าเสนอเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) โครงสร้างอายุและเพศของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น

เช่นไร? 2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้เม่ือไหร่และอย่างไร? 3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้ที่ไหนบ้าง?  

และ 4) เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกใช้เพื่อท�าอะไร? โดยในส่วนที่ 1 และ 2 ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจฯ ทั้ง 4 ปี คือ 

พ.ศ. 2554 – 2557 เพือ่เปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างอายแุละเพศของกลุม่ประชากรทีเ่ป็นผู้ใช้เครอืข่าย 

สังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่ามีการถูกใช้เมื่อไหร่ และอย่างไร ส�าหรับในส่วนที่ 3 

และส่วนที่ 4 จะน�าเสนอเฉพาะข้อมูลปี 2557 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช ้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ว่าใช้ที่ไหนบ้าง และถูกใช้เพื่อท�าอะไร 

เช่นเดียวกับสังคมไทยในปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางประชากรในมิติของคุณลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

สัญชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และประเพณี สังคมออนไลน์ก็มีความหลากหลายทางคุณลักษณะของประชากร

ด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี ในช่วง พ.ศ. 2554 – 2557 พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของร้อยละผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือในปี 2554 ร้อยละของประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มีอยู่เพียงร้อยละ 5 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12 และ 17 ในปี 2555 และ 2556 ตามล�าดับ และล่าสุดในปี 2557  

พบว่า ร้อยละการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เท่า เมื่อเปรียบเทียบ 

กับปี 2554 คดิเป็นอตัราการเปลีย่นแปลงสงูถึงร้อยละ 97 ชีใ้ห้เห็นกระแสความนิยมอย่างแพร่หลายของการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชากรไทยในปัจจุบันที่มีการขยายฐานผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาที่จะน�าเสนอต่อไปน้ี จะให้ค�าตอบว่า ใครเป็นผู้ใช้งานเครือข่ายออนไลน์เหล่าน้ี คนกลุ่มน้ีใช ้

เครือข่ายออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ใด และมีพฤติกรรมการใช้อย่างไรบ้าง

โครงสร้างอายุและเพศของผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเช่นไร?

เมือ่พจิารณาร้อยละการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จ�าแนกตามกลุม่อาย ุพบว่า มกีารใช้งานเครอืข่ายออนไลน์

เพิม่มากขึน้ในทกุกลุม่อายแุละมแีนวโน้มการใช้ทีเ่พิม่สงูขึน้ในทกุปี โดยระหว่างปี 2554 – 2557 พบว่า กลุม่ประชากร



หลกัทีใ่ช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์สงูทีส่ดุมาตลอดเมือ่เทยีบกับประชากรกลุม่อืน่ๆ คอื กลุม่เยาวชน (อาย ุ15 – 24 ปี)  

มอีตัราการใช้งานเพิม่ขึน้จากร้อยละ 19.2 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 63.8 ในปี 2557 ขณะทีก่ลุม่ผู้ใหญ่ (อาย ุ25 – 59 ปี)  

และกลุ่มวัยเด็ก (อายุ 6 – 14 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์รองลงมา พบว่า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 

และ 3.5 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 24.8 และ 18.2 ในปี 2557 ตามล�าดับ (รูป 1) ที่น่าสนใจคือ กลุ่มประชากร 

วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่โดยธรรมชาติแล้วดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กลุ่มที่นิยมหรือสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากนัก  

แต่จากข้อมลูจากการส�ารวจน้ี สะท้อนให้ทราบถึงการเปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรมการใช้งานอนิเทอร์เน็ต และเครือข่าย 

สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในปี 2554 มีผู้สูงอายุไทย เพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้นที่ใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปเพยีง 3 ปี ร้อยละการใช้งานดังกล่าว เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 2.1 แม้ว่า

ร้อยละดังกล่าวน้ีจะดูไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่นๆ แต่หากค�านึงถึงธรรมชาติในการใช้ชีวิตของ 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการที่จะประสบความยุ่งยากในการเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือ

เทคโนโลยีต่างๆ ก็อาจกล่าวได้ว่า การเพิ่มขึ้นของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

อย่างยิ่ง เพราะหากวิเคราะห์ถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของร้อยละการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา 

ดงักล่าวของแต่ละช่วงวยั จะพบว่า ผู้สงูอายมุอีตัราการเปลีย่นแปลงของร้อยละการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มาก

ที่สุด คือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 95 ขณะที่วัยท�างานและวัยเด็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 83 และ 81 ตามล�าดับ ส่วนวัยรุ่นซึ่งเป็น

ประชากรกลุม่ใหญ่ทีส่ดุในสงัคมออนไลน์ มอีตัราการเปลีย่นแปลงของร้อยละการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิม่ขึน้

ร้อยละ 70 (รูป 1)

สถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในแง่อายุของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

คนไทยในปัจจุบัน ที่มิได้จ�ากัดอยู่เพียงเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยท�างานที่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงบริการ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงกลุ่มเดียว ดังเช่นที่เข้าใจกันมาในอดีตเท่าน้ัน หากแต่ปัจจุบันน้ี สังคมออนไลน์ได้แพร่

หลายไปสู่กลุ่มประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นด้วย

รูป 1 ร้อยละของประชากรที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554 – 2557

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  21
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ผลการศึกษาข้างต้น ยืนยันให้ทราบถึงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ของสังคมไทยทั้งในภาพรวม และตามแต่ละช่วงวัยอย่างเห็นได้ชัด ประเด็นที่ชวนให้คิดตามมา คือ โครงสร้างอายุ

และเพศของประชากรกลุม่น้ีเป็นเช่นไร เมือ่เปรียบเทยีบกับโครงสร้างอายแุละเพศของประชากรไทยทัง้หมด มีความ

เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อตอบค�าถามดังกล่าว ได้น�าเสนอภาพพีระมิดประชากรของผู้ใช้งาน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทยตั้งแต่ปี 2554 – 2557 

จากพรีะมดิประชากรไทยผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ตัง้แต่ปี 2554 – 2557 (รปู 2) พบว่า ในภาพรวม พรีะมดิ

ประชากรในแต่ละปีจะคงรูปร่างเหมือนเดิม แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ขนาดของพีระมิด โดยขนาดของพีระมิด 

จะขยายใหญ่ขึ้นทุกกลุ่มอายุตามช่วงเวลา พีระมิดประชากรปี 2554 จะมีขนาดเล็กกว่าพีระมิดประชากรปีอื่นๆ  

ขณะทีพ่รีะมดิประชากรผู้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ปี 2557 จะมีขนาดใหญ่ทีส่ดุ เม่ือพจิารณาถึงรูปร่างพรีะมิดของ

คนไทยผู้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ พบว่า ฐานพรีะมดิจะมลีกัษณะแคบและขยายใหญ่มากขึน้ในกลุม่ประชากรทีเ่ป็น

รูป 2 พีระมิดประชากรของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2554 – 2557



วัยรุ่น คือ อายุ 15 – 19 ปี ซึ่งจะมีลักษณะขยายข้างยาวออกมามากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ จากนั้นเริ่มป้านเข้าตั้งแต่ 

กลุ่มอายุ 20 – 24 ปี ไปจนถึง 90 ปีขึ้นไป สรุปได้ว่า การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยยังมีรูปแบบ

ไม่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ เริ่มต้นใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่อายุประมาณ 10 – 14 ปี  

และมีจุดสูงสุดในการใช้งานเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น (อายุ 15 – 19 ปี) หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากน้ี ยังพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ในกลุ่มประชากรเด็ก วัยรุ่น และ 

วัยท�างาน เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย ในขณะที่ประชากรในกลุ่มที่ก�าลังเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าผู้หญิง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกใช้เมื่อไหร่และอย่างไร?

ปัจจุบันเป็นที่พูดกันมากว่า ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเราจะเห็นคนไทยใช้เวลาส่วนหน่ึงไปกับหน้าจออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ของตน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ในประเด็นดังกล่าวอาจพิจารณาได้ 

ในสองแง่มมุ ในมมุแรกอาจกล่าวได้ว่า ปัจจบุนัคนไทยสามารถเข้าถึงและตดิตามข้อมูลข่าวสารได้จากทัว่ทกุหนแห่ง 

ซึ่งจะช่วยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  

และการด�าเนินชีวิตอย่างรอบด้าน แต่ในอีกมุมหนึ่ง เป็นการแสดงความห่วงใยกับพฤติกรรมดังกล่าว หากขาดการ

ควบคุมพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสม อันอาจจะน�าไปสู่การไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง แต่ให้ความส�าคัญ

กับบุคคลที่อยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า

เมื่อศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยในปัจจุบันในประเด็นความถ่ี 

ในการเข้าใช้งานก็พบข้อมูลที่ยืนยันข้ออภิปรายข้างต้น น่ันคือในปี 2554 มีผู้เข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 ในปี 2557 หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แนวโน้มการใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ได้เพิ่มขึ้นในแง่จ�านวนผู้ใช้งานเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแง่ของความถ่ี 

ในการใช้งานอีกด้วย รายละเอียดแสดงดังรูป 3

รูป 3 ร้อยละของความถี่ในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2554 – 2557

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  23
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เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาการใช้งานในแต่ละวันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (รูป 4) พบว่า ในภาพรวม  

ผู้ใช้งานประมาณ 1 ใน 3 จะใช้เวลาประมาณวันละ 1 – 2 ชั่วโมง ขณะที่อีก 1 ใน 3 จะใช้เวลาประมาณวันละ 2 – 4 

ชั่วโมงกับกิจกรรมดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่

ระหว่าง 1 ถึง 4 ชั่วโมงต่อวัน

รูป 4 ร้อยละของการใช้เวลาแต่ละวันส�าหรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2557

ถัดมาเม่ือพิจารณาถึงช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วงเวลา คือ  

ช่วงเช้า (04:00 – 07:59 น.) ช่วงระหว่างวัน/เวลาท�างาน/เวลาเรียน (08:00 – 19:59 น.) ช่วงเวลาหลังเลิกงาน 

(20:00 – 23:59 น.) ช่วงเวลาดกึ (24:00 – 03:59 น.) และส่วนใหญ่ใช้ทัง้วนั พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในทกุกลุม่อายุ

ใช้เวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงระหว่างวัน/เวลาท�างาน/เวลาเรียนมากที่สุด ในขณะที่ประชากร 

กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาหลังเลิกงานกับการใช้เวลาทั้งวันมากที่สุด 

(ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และช่วงเวลาส่วนใหญ่ในการใช้งาน  

พ.ศ. 2557

กลุ่มอายุ เช้า ระหว่างวัน หลังเลิกงาน ดึก ทั้งวัน รวม

6 – 14 ปี 0.1 95.9 1.7 0.0 2.3 100.0

15 – 24 ปี 0.1 83.5 6.7 0.1 9.7 100.0

25 – 59 ปี 0.1 76.7 7.9 0.2 15.1 100.0

60 ปีขึ้นไป 0.0 82.6 5.5 0.0 11.8 100.0

รวม 0.1 81.6 6.6 0.1 11.5 100.0

อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนทุกกลุ่มอายุมีความคล้ายคลึงกัน 

เป็นอย่างมาก นั่นคือ ผู้คนในสังคมออนไลน์มีแนวโน้มที่จะผูกพันกับสังคมแบบเสมือนนี้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่จ�านวน

ความถี่และระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่งหากพิจารณาจากแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคต



อันใกล้น้ี กลุ่มสมาชิกของสังคมออนไลน์เกือบจะทุกคนจะต้องแวะเวียนเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูล

ข่าวสารบนพืน้ทีด่งักล่าวทกุๆ วนั และใช้เวลาซึง่ส่วนใหญ่เป็นช่วงระหว่างวนัของการท�างาน หรอืการเรียนไม่ต�า่กว่า 

1 – 2 ชั่วโมงต่อวัน กับพฤติกรรมดังกล่าว จากประเด็นดังกล่าวนี้ทิ้งเป็นข้อค�าถามที่ชวนคิดว่า พฤติกรรมของผู้คน

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะเช่นนี้ จะถูกพิจารณาในแง่ใดระหว่าง “ความเท่าทันทางข้อมูลข่าวสาร” กับ 

“การเสพติดกับสังคมแบบเสมือน” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางใดย่อมมีผลทั้งในแง่บวกและลบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกใช้ที่ไหนบ้าง?

เมือ่ทราบถึงความหลากหลายของผู้ใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไปแล้ว ว่ามใีครบ้างทีเ่ป็นผู้ใช้งานเครอืข่ายน้ี  

ในส่วนนี้น�าเสนอความหลากหลายในแง่ของเขตที่อยู่อาศัยและการกระจายตัวของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์

ว่าอยู่ในพื้นที่ใดบ้างของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากการส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในครัวเรือน พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ก�าลังเป็นอยู่ในประเทศไทย

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า หากพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล จะพบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะมีพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์มากกว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลประมาณร้อยละ 20 เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคที่อยู่อาศัย พบว่า  

ภาคกลางมผู้ีใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ (ร้อยละ 31) รองลงมาได้แก่ กรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 22)  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 21) และภาคเหนือ (ร้อยละ 15) ตามล�าดับ ขณะที่ภาคใต้มีจ�านวนผู้ใช้งาน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ใช้งานในภูมิภาคอื่นๆ (ร้อยละ 11) จากข้อมูล 

ดังกล่าวน้ี ยืนยันให้ทราบอย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองหรือชนบทต่างมีสัดส่วนการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์ที่ใกล้เคียงกัน สังคมออนไลน์ของประชากรไทยประกอบไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งในเขตเมือง 

และเขตชนบท ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  

น่ันหมายความว่า กระแสการแลกเปลี่ยนของข้อมูลข่าวสาร พฤติกรรมการบริโภค ค่านิยม แฟชั่นการแต่งกาย  

ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ สามารถแพร่สะพัดไปสู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เพียงลัดนิ้วเท่านั้น

ตาราง 2 ร้อยละของตวัอย่างการส�ารวจทีม่อีาย ุ6 ปีขึน้ไป ทีใ่ช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ จ�าแนกตามเขตการปกครอง 

และภูมิภาค พ.ศ. 2557

ที่อยู่อาศัย  ร้อยละ

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 59.8

นอกเขตเทศบาล 40.2

ภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร 21.9

ภาคกลาง 31.2

ภาคเหนือ 15.4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.5

ภาคใต้ 11.0

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  25
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถูกใช้เพื่อท�าอะไร?

ในส่วนท้ายน้ี แสดงข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อสะท้อน

ข้อมลูให้ทราบว่า เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนัน้ีถูกใช้ไปเพือ่กิจกรรมใดบ้าง มีความหลากหลายในแง่พฤตกิรรม

การใช้งานหรือความสนใจเฉพาะบ้างหรือไม่บนสังคมออนไลน์แห่งน้ี เพราะนอกเหนือจากความหลายหลากในการ 

ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงคุณลักษณะประชากรและสังคม ตลอดจนพฤติกรรมการใช้งาน ดังที่ได้แสดง

ให้เห็นข้างต้นแล้วน้ัน สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการคอื วตัถุประสงค์การใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างกันออก

ไปของคนแต่ละกลุ่มเพศ วัย และเศรษฐสถานะสังคม และด้วยความแตกต่างของพฤติกรรมและวัตถุประสงค ์

การใช้งานเหล่าน้ีเอง น�ามาซึ่งกลุ่มประชากรย่อยที่จ�าแนกตามความสนใจและพฤติกรรมการใช้งาน เช่นเราเรียก 

ผู้ที่มีความสนใจหรือเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยใช้ค�าน�าหน้าว่า “นัก” เช่น ผู้ที่มีความสนใจในพระเครื่อง  

เรยีกว่า “นักเล่นพระ หรือนักเลงพระเคร่ือง” ผู้ทีม่คีวามสนใจในการขบัขีม่อเตอร์ไซค์ เรยีกว่า “นักบดิ หรอืนักแข่ง” 

หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการขับร้องเพลง หรือเล่นดนตรี เรียกว่า “นักร้อง หรือนักดนตรี” เป็นต้น 

รูป 5 แสดงวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยในปี 2557 พบว่า กว่า 1 ใน 3  

(ร้อยละ 36.9) ใช้เพื่อความบันเทิงเล่นเกมส์ ร้อยละ 26 ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนบุคคล

ที่ตนติดตามอยู่เป็นหลัก ร้อยละ 16 คือผู้ที่ชื่นชอบการส่งข้อความ ค�าคม ออนไลน์ (นักปราชญ์ออนไลน์) ผู้ที่ชอบ

การแสดงความคิดเห็น และการสนทนาออนไลน์ (นักเลงคีย์บอร์ด) ยังพบว่ามีกลุ่มผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

เพื่อการติดต่อสื่อสารที่สามารถท�าได้ในลักษณะภาพและเสียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 5) รวมถึงผู้ที่ชื่นชอบ 

การซื้อของออนไลน์ (นักช็อปออนไลน์) การท�าธุรกิจซื้อขายบนร้านค้าออนไลน์ซึ่งมีประมาณร้อยละ 6

รูป 5 ร้อยละผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�าแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งานหลัก พ.ศ. 2557



ข้อมูลในส่วนน้ีแสดงให้ทราบว่า บนโลกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ได้มีเพียงแต่การใช้เพื่อสนทนาพูดคุย  

หรือการโพสต์ข้อความ รูปภาพต่างๆ ดังเช่นที่อาจมีการเข้าใจกัน แต่ปัจจุบันสังคมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้มีบทบาท

ส�าคัญในเชิงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการค้า ธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรทั้ง 

ในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการรวมกลุ่มผู้มีความสนใจตรงกันอย่างกว้างขวาง น่ันหมายความว่า บนพื้นที่ 

ดังกล่าวนี้ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางความสนใจ และอาชีพอยู่เป็นจ�านวนมากนั่นเอง

สรุปผล

เครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยในปัจจุบันมีความหลากหลายทางประชากร ข้อมูลจากผลการศึกษาพบประเด็น

ที่น่าสนใจว่า กลุ่มประชากรที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดนั้น ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุ 

15 – 24 ปี ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และประชากรในภาคกลาง อย่างไรก็ตาม พบการขยายตัวของจ�านวน

ผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นกลุม่ประชากรสงูอาย ุ ประชากรในเขตชนบท และประชากรในภาคอืน่ๆ นอกจากน้ี  

ยังพบว่า การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความถ่ี และระยะเวลาการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มอายุ ส�าหรับ

วตัถุประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่พบว่ามกีารใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่ความบนัเทงิ การตดิตามข้อมูลข่าวสาร 

และการสนทนาเป็นหลัก ขณะเดียวกันเราเริ่มจะเห็นการติดต่อสื่อสารผ่าน Video call หรือการติดต่อปฏิสัมพันธ์

กันผ่านสังคมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

จะเห็นได้ว่าภาพรวมของกลุ่มประชากรที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์น้ัน นับวันยิ่งเปิดกว้างขึ้น ประชากร 

ทุกกลุ่มวัยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นในชีวิตประจ�าวัน หากพิจารณาตามโครงสร้างประชากรพบว่า 

กลุ่มประชากรปัจจุบันที่เป็นวัยรุ่นจะก้าวเข้าสู่วัยท�างาน และวัยสูงอายุในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า เขาเหล่านี้ 

มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งจะยิ่งท�าให้อัตราการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์

ขยายตัวมากขึ้น ตราบใดที่ยังไม่มีเครือข่ายอื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์คนสมัยใหม่ที่ตัองการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 

โดยไม่จ�ากัดอยู่กับการติดต่อสื่อสารแบบฝ่ายเดียวหรือผูกติดกับแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้น 

ข้อค้นพบทัง้หมดน้ี สะท้อนให้เห็นว่า “เครือข่ายสงัคมออนไลน์” ทีค่นไทยใช้งานอยูใ่นปัจจุบนั ก�าลงักลายเป็น

สังคมที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกขณะ ผู้คนจ�านวนมากก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสังคมดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง  

ซึ่งในจุดน้ีท�าให้สังคมดังกล่าวมีความหลายหลายในทั้งในแง่คุณลักษณะทางเพศและอายุ ที่ประกอบด้วยประชากร

ทัง้เพศหญงิและชาย ประชากรตัง้แต่วยัเดก็ วยัรุน่ วยัท�างาน กระทัง่วยัสงูอาย ุต่างเข้ามาใช้พืน้ทีบ่นสงัคมดงักล่าว 

เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้งานของตนอย่างถ้วนหน้า ด้วยเหตุนี้เอง นับวันภาพความหลากหลายของสังคม

ออนไลน์ก็จะยิ่งสะท้อนภาพของคนในสังคมไทยเข้าไปทุกที

ขณะเดียวกันก็พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ว่าน้ี สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม 

ทีม่คีวามหลากหลายได้มากขึน้ทกุขณะ การพฒันาของเทคโนโลยส่ีงผลให้การตดิต่อสือ่สารเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 

มปีระสทิธิภาพ กิจกรรมหลายๆ อย่างทีไ่ม่เคยมบีนสงัคมออนไลน์ เช่น การประกอบธุรกิจการค้าขาย การตดิต่อเพือ่

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การรวมกลุ่มของผู้สนใจหรือชมรม ตลอดจนกระทั่งการประชาสัมพันธ์องค์กร สามารถ

ด�าเนินไปบนสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผลภายใต้ต้นทุนที่มีราคาถูกลงจากในอดีต อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัด

ของชดุข้อมลูทีใ่ช้เพือ่การศกึษาน้ี ทีม่ไิด้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพือ่การศกึษาในประเดน็เก่ียวกับพฤตกิรรมการใช้

ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทางคุณลักษณะและพฤติกรรม  27
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เครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยตรง จึงยงัท�าให้ขาดรายละเอยีดในเชงิลกึทีน่่าสนใจอืน่ๆ โดยเฉพาะในแง่พฤตกิรรมการ

ใช้งานทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนัของสมาชกิบนสงัคมดงักล่าว ดงัน้ัน การศกึษาน้ีอาจเป็นจุดเร่ิมต้น 

ของการสะท้อนภาพความหลากหลายของประชากรบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของไทย ในแง่ “ใคร ที่ไหน อย่างไร 

และเพื่ออะไร” ที่อาจจุดประกายความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการท่านอื่นๆ ต่อไป
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วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
*
 

บทคัดย่อ

บทความนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาวัยรุ่นชายหญิงจ�านวน 20 ราย จากโครงการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น โดยบทความน้ีท�าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของพฤติกรรม

การมีเพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการมีแฟนและเพศสัมพันธ์ของ

วัยรุ่นแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ (1) มีแฟนทีละคนไม่มีกิ๊ก (2) มีแฟนและกิ๊กแต่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนคนเดียวเท่านั้น 

(3) มีแฟนและกิ๊กและมีเพศสัมพันธ์กับทุกคน (4) มีเพศสัมพันธ์กับใครกไ็ด้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นแฟนหรือกิก๊ วัยรุ่นกลุ่ม

ที่สามและสี่มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line MSN Hi5 ในการหากิ๊กและคู่นอน วัยรุ่นชายใช้

สื่อออนไลน์ในการหาคู่ชัดเจนกว่าวัยรุ่นหญิง อีกทั้งใช้เวลาพูดคุยท�าความรู้จักไม่นานก่อนการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่น

กลุม่ทีส่องใช้สือ่ออนไลน์เป็นช่องทางในการคยุกับก๊ิกแต่ไม่คยุเพือ่จะมเีพศสมัพนัธ์ด้วย วยัรุ่นกลุม่ทีห่น่ึงใช้สือ่ออนไลน์

ในการพูดคุยกับเพื่อนทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่ใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่ ผลการศึกษานี้ท�าให้ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า วัย

รุ่นที่นิยมการมีคู่นอนหลายคนจะใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับเครือข่ายทางสังคมเท่านั้น  

ค�าส�าคัญ: วัยรุ่น สื่อออนไลน์ พฤติกรรมทางเพศ

*
 นักปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่  29



30  

How Teens Use Social Media  

to Find Sexual Partners

Niphon Darawuttimaprakorn
*

Abstract 

This paper is qualitative data analysis of in-depth interviews of 20 male and female teenagrs, 

which is part of a qualitative research aiming for investigating sexual behavior of teenagers. This 

analysis is to examine how their sexual behavior relate with their social media usage. This study 

found that patterns of sexual relationships and behavior of sexually active teenagers can be  

classified into four groups as follows: (1) Being faithful to only one sexual partner without flirtation 

with another/others; (2) Being faithful to one sexual partner with flirtation with another/others, but 

without sexual contact; (3) Having one steady sexual partner plus occasional sexual contact with 

another/others; (4) Indiscriminately engaging in sexual relationships. Teenageers in Groups 3 and 

4 use social network media such as Facebook, LINE, MSN, Hi5, etc., to find someone to have sex 

with. Such behavior is more common among males than females. In these situations, the time from 

initiating a chat to engaging in sex is not long. Teenagers in Group 2 use social network media in 

chatting or flirting with other people with no intention to have sex with. The first group talks with 

people in social media only as friends. This analysis primarily concludes that teenagers with  

casual sex behaviors will normally use social media as the key channel cruising for their sexual 

partners, while others who may not engage in such behaviors are using social media for their social 

network communication only.

Keywords: Teenage, Social media, Sexual behavior

*
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บทน�า

“อนิเทอร์เน็ต” เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่�าให้สงัคมไทยเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมแห่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจึงเปรียบเสมือนการย่อโลกให้เล็กลง ส�าหรับคนไทย 

นับว่าเป็นการเพิ่มเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อสารตอบโต้ที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างยิ่ง ความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีสื่อสารดังกล่าวท�าให้วัยรุ่นเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น เช่นเดียวกับ

ประชากรกลุม่อืน่ เพยีงวยัรุน่พมิพ์ข้อความลงบนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ หรอืโทรศพัท์มือถือทีเ่ชือ่มต่อกับอนิเทอร์เน็ต 

เขาก็สามารถค้นหาข้อมลูทีต้่องการได้ทนัท ีด้วยรูปแบบและช่องทางการสือ่สารทีห่ลากหลาย รวดเร็วทนัใจ สะดวก

ทกุทีท่กุเวลา และเป็นมติรกับวยัรุ่น การสือ่สารทางอนิเทอร์เน็ตจงึเป็นการสือ่สารทีไ่ด้รับความนิยมอย่างมากในหมู่

วัยรุ่น

กระแสการหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่างชาตไิด้เข้ามาสูส่งัคมไทยโดยเฉพาะทางสือ่อนิเทอร์เน็ตท�าให้สงัคมไทย

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ และค่านิยมจากเดิมที่สังคมไทยเป็น “สังคมประเพณี” คือเป็นสังคมที่คน

ส่วนมากต้องเชื่อฟังและท�าตามสิ่งที่จารีตและประเพณีที่ได้ก�าหนดไว้เท่านั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของวัยรุ่น

เกิดจากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม วยัรุน่จะได้รบัการปลกูฝังและถ่ายทอดชดุความรู้เรือ่งเพศทีด่งีามของสงัคม

ผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสถาบันอื่นๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด�ารงชีวิต 

ของผู้คนในสังคม คือ “การให้คุณค่าและความส�าคัญกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายภายใต้บริบท

การแต่งงานเท่าน้ัน โดยความสัมพนัธ์ทางเพศทีเ่กิดขึน้น้ันจะต้องเป็นไปเพือ่การสืบพนัธ์ุหรอืการมลูีกเท่าน้ัน” 

ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างมายาคติและอคติ มาจนถึงปัจจุบัน (ชลิดาภรณ์, 2551; สุชาดา, 2554) และหากใคร

มีความสัมพันธ์ทางเพศในรูปแบบอื่นๆ ที่ผิดไปจากน้ีก็จะถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ผิดศีลธรรม และสมควรถูกลงโทษ 

จากสังคม (วราภรณ์, 2551; ชลิดาภรณ์, 2547) ด้วยเหตุนี้วัยรุ่นยุคปัจจุบันจึงกล้าถอนตัวออกจากข้อผูกมัดทาง

สังคมเดิมๆ ที่ก�ากับและควบคุมการแสดงออกทางเพศเอาไว้ วัยรุ่นกล้าแสดงออกทางเพศมากขึ้น อาทิ พฤติกรรม

การจับมือถือแขน การกอดจูบกันในที่สาธารณะ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย การมีเพศสัมพันธ์ชั่วข้ามคืน  

การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การมีคู่นอนหลายคน การแลกเปลี่ยนคู่นอน การมีคู่นอนในเวลาเดียวกันคร้ังละหลายคน  

การรุมโทรม การข่มขืน การใช้สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการขายบริการทางเพศและ และการ

ที่วัยรุ่นกล้าแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศเหล่าน้ัน อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาการตั้งครรภ ์

ไม่พึงประสงค์ ปัญหาการท�าแท้ง และปัญหาการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทความน้ีตั้งใจศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเชื่อมโยงกับการใช้สื่อออนไลน์ โดยใช้ทฤษฏี 

การยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model: TAM) ของเฟรด็ เดวสิ (Davis, 1989) และทฤษฎี

การรับรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของอัลเบิร์ต บันดูร่า (Bandura, 1977)

ทฤษฏี TAM อธิบายการยอมรับของบุคคลเมื่อมีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พฤติกรรมการใช้เกิดขึ้น

เน่ืองจากการรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้งานและการรบัรู้ว่าความสะดวกต่อการใช้งาน ทฤษฎีการรบัรู้ทางสงัคมอธิบาย

การเรียนรู้พฤตกิรรมของมนุษย์โดยการสงัเกตจากพฤตกิรรมของบคุคลอืน่ (รวมทัง้บคุคลในสือ่) แม้จะเป็นการเรยีนรู้ 
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พฤติกรรมเชิงลบ โดยเฉพาะเร่ืองเพศและความรุนแรงทางเพศ (สุรัตนา, 2553) การเผยแพร่สื่อลามกโดย 

ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นให้วัยรุ่นสนใจเรื่องเพศมากขึ้น เกิดอารมณ์ทางเพศง่ายขึ้นจาก 

ภาพต่อเนื่องที่ตาเห็น หูได้ยินส่งสัญญาณไปยังสมอง (กุลยา, 2550) 

การทบทวนองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น 

จากผลการส�ารวจของส�านักวิจัยเอแบคโพลล์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ) ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่ือง “ส�ารวจพฤติกรรมและผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตจากกลุ่มเยาวชน 

ปี 2550” กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการประกาศหาคู่ทางอินเทอร์เน็ต

ของเพศชายร้อยละ 20.8 เพศหญิงร้อยละ 12.2 นัดพบคนรู้จักผ่านอินเทอร์เน็ต เพศชายร้อยละ 38.8 เพศหญิง 

ร้อยละ 22.4 และเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ต เพศชายร้อยละ 26.6 เพศหญิงร้อยละ 8.2 และ 

มีแนวโน้มความรุนแรงของอาชญากรรมทางโลกออนไลน์ในอนาคตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60.1 นอกจากนี้ จากการศึกษา

ของ ศริพิร เสรติานนท์ (2554) ในกลุม่นักศกึษามหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

จ�านวน 600 คน พบว่า ประเภทของการเปิดรับสื่ออนาจารทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในภาพรวม อันดับแรก

ได้แก่ การใช้บริการผ่าน YouTube ร้อยละ 30.2 รองลงมาคือ Facebook ร้อยละ 11.7 และอันดับที่สาม  

คือ Smartphone ร้อยละ 8.8 ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกในอันดับที่ 1 พบว่า นักศึกษาทั้งชายและหญิงเลือกรับสื่อ

อนาจารผ่านทาง YouTube มากที่สุด ร้อยละ 63 Facebook และ Smartphone เป็นล�าดับรองลงไป ร้อยละ 23.4 

และ 7.8 ตามล�าดับ โดยสถานที่ในการเปิดรับสื่ออนาจาร อันดับที่ 1 ได้แก่ ที่บ้านของตนเองร้อยละ 25.8 อันดับที่ 

2 คือที่หอพักร้อยละ 18 และอันดับที่ 3 คือที่บ้านเพื่อนร้อยละ 13.1 และจากการศึกษาของสมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

(2553) เรื่องการเปิดรับสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่

ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับเรื่องเพศน้ัน เพราะความอยากรู้อยากลอง ต้องการปลดปล่อยอารมณ์ทาง

เพศ โดยกลุม่ตวัอย่างมากกว่าคร่ึงเมือ่เปิดรับสือ่ลามกทางอนิเทอร์เน็ตแล้วมอีารมณ์ ก็จะมกีารส�าเร็จความใคร่ด้วย

ตนเองร้อยละ 30 และมีเพศสัมพันธ์กับแฟนร้อยละ 24

วัตถุประสงค์การศึกษา

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นวัยรุ่น

จ�านวนทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเป็นชาย 10 คน หญิง 10 คน มีอายุระหว่าง 13-23 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์ อาศัยอยู่ใน

ต�าบลบ่อสุพรรณ อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

การเข้าถึงกลุม่เป้าหมายใช้วธีิการเข้าถึงโดยการใช้เทคนิค Snowball ผู้วจัิยเป็นผู้ท�าการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูทัง้หญงิ

และชายด้วยตัวเอง โดยใช้แนวค�าถามซึ่งมีลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด โดยมีการขอค�ายินยอมก่อนการสัมภาษณ์ 

บันทึกเทปขณะสัมภาษณ์ ถอดเทปบันทึกเสียง และน�าข้อมูลที่ได้มาใส่รหัส และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 



และค�าถามวิจัยของโครงการ ข้อมูลที่ใช้ในการน�าเสนอบทความน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของข้อมูลที่จัดเก็บส�าหรับ

โครงการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ภายใต้ชุดโครงการวิจัยการจัดการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับต�าบล

สนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาราง 1 ลักษณะทางประชากรและประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นที่ศึกษา

รหัส อายุ
การศึกษา

อาชีพ

อายุเมื่อ 

มีเพศ

สัมพันธ์ครั้ง

แรก

อายุ 

ของคู่ 

คนแรก

ความ

สัมพันธ์ 

กับคู่ 

คนแรก

สถานที่มี

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

ความเต็มใจ

ในการมี 

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

จ�านวนคู่ 

ที่มีเพศ

สัมพันธ์ 

ถึงปัจจุบัน

สถานการณ์ 

ที่น�าไปสู่ 

การมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

หญิง1 18 ก�าลัง 

เรียน ม.6

17 16 แฟน โรงแรม เต็มใจ 1 หลังกลับจากการ

ไปดูหนังกับแฟน

หญิง2 18 ก�าลัง 

เรียน ม.6

17 16 แฟน บ้านตนเอง เต็มใจ 1 เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความรักที่ตนมี

ให้แฟน

หญิง3 21 จบ ม.6  

ท�าไร่

16 20 รุ่นพี่ บ้านผู้ชาย ถูกบังคับ 8 ถูกลักพาตัวไป

บ้านผู้ชาย 

หญิง4 21 จบ ม.3 

รับจ้าง

ทั่วไป

17 19 สามี บ้านสามี ไม่เต็มใจ 1 แต่งงาน

หญิง5 22 จบ ม.3 

ท�างาน

โรงงาน

15 19 แฟน บ้านแฟน ไม่เต็มใจ 2 หนีโรงรียน 

ไปอยู่บ้านแฟน

หญิง6 13 ก�าลัง 

เรียน ม.1

13 15 รุ่นพี่ บ้านตนเอง ถูกบังคับ 5 พ่อแม่ไม่อยู่  

แฟนมาหาที่บ้าน

หญิง7 14 ก�าลัง 

เรียน ม.2

14 17 แฟน บ้านเพื่อน เต็มใจ 2 แรงกระตุ้น 

และการเร่งเร้า 

จากเพื่อนๆ 

หญิง8 16 ก�าลัง 

เรียน ปวช.

1

15 18 แฟน บ้านแฟน ถูกบังคับ 1 แฟนหลอก 

พาไปบ้านและ

บังคับขืนใจ

หญิง9 21 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 2

15 18 แฟน บ้านแฟน ไม่เต็มใจ 2 ต้องการ

แสดงออกถึง

ความรักแฟน

หญิง10 20 ก�าลัง 

เรียน ปวส.

1

16 16 เพื่อน บ้านเพื่อน ถูกบังคับ 3 หลังกลับจาก 

ไปดูหนัง 

กับเพื่อน

ชาย1 23 ป.6 รับจ้าง

ทั่วไป

17 14 เพื่อน บ้านญาติ ตั้งใจ 2 ผู้หญิงมาเล่นด้วย 

ท�าให้มีอารมณ์ 

อยากรู้ อยากลอง

ชาย2 19 จบ ม.3 

ว่างงาน

13 13 เพื่อน ในไร่อ้อย ไม่ตั้งใจ 9 ถูกกระตุ้น 

จากกลุ่มเพื่อน
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รหัส อายุ
การศึกษา

อาชีพ

อายุเมื่อ 

มีเพศ

สัมพันธ์ครั้ง

แรก

อายุ 

ของคู่ 

คนแรก

ความ

สัมพันธ์ 

กับคู่ 

คนแรก

สถานที่มี

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

ความเต็มใจ

ในการมี 

เพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

จ�านวนคู่ 

ที่มีเพศ

สัมพันธ์ 

ถึงปัจจุบัน

สถานการณ์ 

ที่น�าไปสู่ 

การมีเพศสัมพันธ์

ครั้งแรก

ชาย3 18 จบ ม.3 

ว่างงาน

15 15 แฟน บ้านตนเอง ตั้งใจ 18 สัญญากันไว้ว่า จะ

มีเพศสัมพันธ์กับ

แฟนเมื่อเรียนจบ

ชาย4 17 ก�าลัง 

เรียน  

ปวช.2

14 17 แฟนพี่ชาย บ้านพี่ชาย ไม่ได้ตั้งใจ 10 เมา และแฟนของ

พี่ชายเป็นคนเริ่ม

ก่อน

ชาย5 15 ก�าลัง 

เรียน ม.3

15 15 คนไม่รู้จัก บ้านรุ่นพี่ ตั้งใจ  19 รุ่นพี่ชวนไปรุม

โทรมผู้หญิง 

ชาย6 17 ก�าลัง 

เรียน  

ปวช.2

15 20 แฟน บ้านแฟน ไม่ได้ตั้งใจ  6 พาแฟนมาบ้าน

และอารมณ์พาไป

ชาย7 21 จบ ปวช.3 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

13 12 แฟน บ้านตนเอง ตั้งใจ 12 ชวนแฟนมาที่บ้าน

ช่วงงานกีฬาสี

โรงเรียน

ชาย8 19 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 1

16 16 แฟน บ้านตนเอง ตั้งใจ 4 พาแฟนมาบ้าน

และอารมณ์พาไป

ชาย9 19 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 2

15 14 แฟน บ้านเพื่อน ไม่ได้ตั้งใจ 10 ตอนไปเที่ยวต่าง

จังหวัดกับเพื่อนๆ 

ชาย10 20 ก�าลัง 

เรียน ป.ตรี 

ปี 2

15 15 แฟน บ้านตนเอง ไม่ได้ตั้งใจ 1 อยากรู้ อยากลอง 

และอารมณ์พาไป

ผลการศึกษา

การมีเพศสัมพันธ์

กลุ่มประชากรที่ศึกษามีอายุระหว่าง 13-23 ปี แบ่งเป็นวัยรุ่นชาย 10 คน วัยรุ่นหญิง 10 คน โดยในจ�านวน

นี้ก�าลังศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงระดับมหาวิทยาลัย 18 คน อยู่บ้านไม่เรียนไม่ท�างาน 2 คน อายุเฉลี่ยในการ 

มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 15.2 ปี โดยคู่นอนคนแรกอายุเฉลี่ย 16.3 ปี

ในจ�านวนวัยรุ่นหญิงทั้งหมด 10 คนน้ัน คนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบเต็มใจมี 2 คน (ต้องการแสดง 

ความรัก สถานการณ์พาไป) แบบไม่เต็มใจมี 4 คน (1 คนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวันแต่งงาน แต่ระบุว่าไม่เต็มใจ) 

และแบบถูกบังคับมี 4 คน (บังคับโดยแฟน 1 คน และบังคับโดยคนอื่นที่ไม่ใช่แฟน 3 คน) 

ตาราง 1 (ต่อ) ลักษณะทางประชากรและประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นที่ศึกษา



วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบถูกบังคับ

“เขาบอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งบ้าน พอเริ่มประมาณ 6 โมง หนูก็บอกว่าจะกลับบ้าน เขาก็บอกว่าพี่ท�าธุระ

แป๊ปหนึ่ง พอมืดเขาก็บอกว่านอนบ้านพี่ก่อน แล้วเดี๋ยวเขาไปส่ง”

(หญิงอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับรุ่นพี่เมื่ออายุ 16 ปี)

“ที่ผ่านมาก็ดีกับหนูทุกคน ไม่เคยมีอะไรกับหนูเลย คุยดีกับหนูมาก หนูก็เชื่อคิดว่าจะดีเหมือนคนอื่น 

หนูก็ไปแล้วก็นั่งเล่น อยู่ๆ ก็ดึงหนู หนูก็เดินออกไม่เอา เขาก็ดึงหนู แล้วก็ปิดไฟ หนูก็ว่าเขา ขอร้องว่า

อย่าท�าเลย หนูกลัว เขาก็ท�าหนู หนูก็ถีบอกเขา หนูก็ไม่ทันแล้ว”

(หญิงอายุ 16 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

“มันไม่ได้ขอ แบบว่าไม่ได้ตั้งตัว หนูก็ถามว่ามึงท�าอะไร มันก็ตัวใหญ่กว่าหนู หนูก็สู้มันไม่ได้ ก็ไม่ได้

อยากได้ คือแบบร้องไห้ เรายังไม่ได้คบกันเป็นแฟน ก็คือเพิ่งกลับมาคบกันเฉยๆ หนูก็พูด มันก็ไม่ฟัง”

(หญิงอายุ 20 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนเมื่ออายุ 16 ปี)

“เขาได้หนูคนเดียวไม่พอ เขาต้องเอาเพื่อนมาด้วย ตอนน้ันคือเหมือนหนูโดนลงแขก คือตอนน้ัน 

หนูไม่ยอม ก็เลยมีคนได้แค่ 2 คน”

(หญิงอายุ 13 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับรุ่นพี่เมื่ออายุ 13 ปี)

วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่เต็มใจ

“เหมือนเราไม่กล้า เรากลัว ก็ไม่ยอม แต่จริงๆ ผู้ชายแบบขัดขืนไม่ได้”

(หญิงอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับสามีเมื่ออายุ 17 ปี)

“ไปเที่ยวบ้านเพื่อน แล้วทีนี้ไปเล่นอะไรกันประมาณนี้ ไปคุยไปนั่งเล่น แล้วทีนี้เพื่อนมันออกนอกห้อง 

แล้วทีน้ีพี่เขาขอ ก็ตอนแรกก็บอกยังไม่ให้ แต่เขาท�าให้อารมณ์หนูมี อะไรประมาณน้ี หนูก็เลย 

ยอมเขา ..ครั้งแรกก็ไม่เท่าไรหรอกค่ะ .. เต็มใจ 50 50”

(หญิงอายุ 14 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 14 ปี)

“ครั้งแรกไม่เท่าไรค่ะ ไม่อยากยอมด้วย แต่ไม่ได้ถึงกับขัดขืนมาก”

(หญิงอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

วัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบเต็มใจ

“ก็ตอนแรกก็น่ังคุยกันหน้าบ้านอาค่ะ แล้วก็เข้าไปเล่นในห้อง บรรยากาศพาไปค่ะ แต่เขาไม่ได้พูด 

ไม่ได้อะไรค่ะ”

(หญิงอายุ 18 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 17 ปี)
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ส�าหรับวัยรุ่นชายทั้งหมด 10 คนนั้น ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบตั้งใจมี 5 คน และแบบไม่ได้ตั้งใจมี 5 คน 

ปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นชาย คือ การมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงตามล�าพัง  

ไม่ว่าจะเป็นหญิงที่คบหากันอยู่หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม เช่น วัยรุ่นชาย

คนหนึ่งที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่เต็มใจแต่จ�าต้องมีเพราะถูกเพื่อนท้าทาย และวัยรุ่นชายอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจและ

เต็มใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก เพราะรุ่นพี่ชวนไปร่วมรุมโทรมผู้หญิง

วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบเต็มใจ (ตั้งใจ)

“ก็คุยกันมาก่อนเรื่องมีเพศสัมพันธ์ว่าถ้าจบเดี๋ยวให้นะอะไรอย่างนี้ คุยกันมาก่อน”

(ชายอายุ18 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

“ผมไม่คุยอะไรเลย พอมาถึงบ้านก็กอดหอมเขาเล่นไปมาจนเกิดอารมณ์ทั้งคู่ ก็เลยถอดกระโปรงเขา 

ตอนแรกก็ไม่ยอม ผมก็เลยถามว่ารักกันไหม เขาก็บอกว่ารักเขาก็นิ่ง ผมก็เลยถอด”

(ชายอายุ 21 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 13 ปี)

“ตอน ม.3 เทอม 2 เกือบขึ้น ม.4 ก็ผมอยากลองว่ามันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ชวนเขา เขาก็ปฏิเสธ

เรื่อยๆ ผมก็ลองสักครั้งไหม เขาก็ยอมผม ผมก็ลองท�า”

(ชายอายุ 20 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแบบไม่เต็มใจ (ไม่ตั้งใจ)

“ก็ไปเล่นน�้ากับพวกพี่ แล้วพวกพี่เขาก็มีสาวๆ มาเล่นด้วย พวกผมก็ไปกัน พี่เขาก็จีบให้ติดต่อให้  

เขาก็ให้พากันไปเอากัน”

(ชายอายุ 19 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับเพื่อนเมื่ออายุ 13 ปี)

“ผมเมา ตอนพี่ผมหลับ ผู้หญิง (แฟนพี่) มาดูดปากผม ผมก็ไม่เป็น ผมก็ไปดูดนมเขา แล้วผมก็คร่อม

แล้วเขาไม่ได้ใส่กางเกง ผมก็จับของผมใส่เข้าไป”

(ชายอายุ 17 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนของพี่ชายเมื่ออายุ 14 ปี)

“วันน้ันรุ่นพี่เขาพามาเวียนเทียน แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนพามาเวียนเทียน ไม่ยอมมาก็เลยอด  

โคตรมันเลย ก็เลยบอกว่าพามาใหม่สิ เขาก็เลยพามาใหม่ คนน้ันก็มา ตอนแรกก็ไม่กล้า พี่เขาก็ให้

เข้าไปเลย พอเข้าไปครั้งแรกก็ไม่ค่อยกล้า พอเคยเข้าไปทีนี้ก็ปกติแล้ว”

(ชายอายุ 15 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนไม่รู้จักเมื่ออายุ 15 ปี)

“ไปตอนกลางวันด้วยครับ ผมเหมือนมันง่วง ผมก็มานอน แล้วเขาก็มานั่งข้างๆ สักแป๊บผมก็เริ่มก่อน

เลย ตอนแรกไม่ได้คิดอะไร แต่พอเขามา มาถึงตรงนั้นแล้ว ผมก็เอ่อลองสักหน่อยเหอะ มาแล้วก็ลอง



สักหน่อยครั้งแรก ผมก็ตื่นเต้น กลัวครับตอนนั้นน่ะ”

(ชายอายุ 19 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 16 ปี)

“ไปอยู่บ้านเพื่อน ไปนั่งดูหนังกินโน่นกินนี่กินเหล้า อะไรอย่างนี้ ..ก็เหมือนกับมันเป็นเรื่องที่รู้ๆ กันเอง 

เพราะว่าผู้หญิงเขาก็รู้นะว่ามาท�าอะไร อย่างผู้ชายมันก็น่าจะรู้ แค่มองมันก็ไปแล้ว เริ่มจูบเริ่มอะไร 

แล้วก็มีอะไรกัน”

(ชายอายุ 19 ปี เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนเมื่ออายุ 15 ปี)

ในส่วนของสถานที่ที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้น พบว่าวัยรุ่นหญิงมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่บ้านของตนเอง 

2 คน ที่บ้านคู่นอน 7 คน และที่โรงแรม 1 คน ส่วนวัยรุ่นชายระบุว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่บ้านของตนเองหรือ 

บ้านเพื่อน มีวัยรุ่นชายเพียงคนเดียวที่มีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกที่บ้านของฝ่ายหญิง ผลการศึกษาท�าให้สรุปได้ว่าเพศ

สัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมักจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่ฝ่ายหญิงเป็นอิสระจากการถูกปกป้องคุ้มครองในเชิงกายภาพ  

เชิงขนบธรรมเนียม รวมถึงเชิงจิตวิทยาภายในของผู้หญิงเอง

ในด้านลักษณะและจ�านวนของคู่นอน พบว่า ส่วนใหญ่วัยรุ่นชายและหญิงต่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคน 

ทีค่บหากันอยู ่(อาจโดยเตม็ใจหรอืถูกบงัคบั) ส่วนน้อยมีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกกับคนอืน่ วยัรุน่ชายมจี�านวนคูน่อนเฉลีย่ 

9.1 คน ซึ่งมากกว่าจ�านวนคู่นอนของวัยรุ่นหญิงที่มีคู่นอนเฉลี่ยเพียง 2.6 คน

การใช้สื่อออนไลน์

ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะการมคีูแ่ละการมีเพศสมัพนัธ์ของวยัรุน่ชายหญงิกลุม่น้ี สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 

4 ลักษณะคือ

• การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น คบทีละคน ไม่มีกิ๊ก (ชาย 3 คน หญิง 6 คน) 

• การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น มีกิ๊ก แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊ก (ชาย 1 คน หญิง 2 คน)

• การมีเพศสัมพันธ์กับทุกคนที่คบหา ทั้งผู้อยู่ในฐานะแฟน กิ๊ก คู่นอน (ชาย 3 คน หญิง 2 คน)

• การมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องคบกัน (ชาย 3 คน)

สื่อออนไลน์ที่วัยรุ่นพูดถึงได้แก่ Line Facebook และ Hi5 โดยวัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

เช่น (1) ใช้เพื่อท�าความรู้จักและหาคู่ใหม่ (2) ใช้เพื่อสานความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว 

และ (3) ใช้เป็นเครือข่ายทางสังคมทั่วไป ไม่ได้คิดเรื่องหาคู่หรือแฟน 

1. การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น คบทีละคน ไม่มีกิ๊ก (ชาย 3 คน หญิง 6 คน) 

วัยรุ่นผู้หญิงทุกคนในกลุ่มน้ีใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อหาคู่ วัยรุ่นชายสองในสามคน 

ใช้สื่อออนไลน์ในการสานสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ถูกใจบ้าง วัยรุ่นชายหน่ึงคนระบุชัดเจนว่าใช้สื่อออนไลน์ในการท�า 

ความรู้จักผู้หญิงและน�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง 4 คนจากคู่นอนทั้งหมด 10 คน โดยผู้หญิง 4 คนดังกล่าว

เป็นเพื่อน/คนรู้จักกันมาก่อน แล้วมาสานสัมพันธ์ต่อจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ผ่านทาง Hi5 และ Facebook 
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“ได้แฟนจากสื่อออนไลน์ (MSN, Hi5 และ Facebook) 4 คน คนแรกส�าหรับผมน่าจะประมาณ ม.4 

แฟนอยู่ ม.3 ช่วงน้ันน่าจะเป็นช่วงของ Hi5 เจอกันในโลกโซเชียลน่ีละ ด้วยความที่อยู่โรงเรียน

เดียวกัน ก็เจอ..คบกันนานไหม ก็คุยกันน่าจะประมาณเดือนสองเดือนนะแต่ว่าผมจ�าไม่ได้ว่าคบกัน

นานเท่าไร แล้วมีอะไรกัน เพราะว่ามันก็นานแล้ว”

(ชายอายุ 19 ปี นครปฐม)

2. การมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น มีกิ๊ก แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊ก (ชาย 1 คนหญิง 2 คน)

วัยรุ่นทั้งหญิงและชายในกลุ่มนี้ใช้สื่อออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook และ Line เพื่อเป็นช่องทาง 

ในการคุยกับคนอื่นนอกจากแฟนของตัวเอง แต่ไม่คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จริงจัง

“เขา add มา ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คบกับใคร คือก็ทักเล่นกันมาตั้งแต่สงกรานต์แล้ว ก็คุยกันมาจนถึง

ตอนนี้ คุยเล่นบ้าง พอตอนหนูมีแฟนก็ไม่ได้คุย”

(หญิงอายุ 16 ปี นครปฐม)

“หนูเหงาๆ เขาท�าโอ ก็คุย รู้จักกันในเฟสบุ๊ค แฟนก็โกรธ แต่ท�าอะไรไม่ได้”

(หญิงอายุ 18 ปี นครปฐม)

“ผมไม่มีอะไร แค่คุยโทรศัพท์กัน ขอเฟสขอไลน์ไปคุยไปแอบคุย คุยไปเรื่อยๆ ”

(ชายอายุ 20 ปี นครปฐม)

3. การมีเพศสัมพันธ์กับทุกคนที่คบหา ทั้งผู้อยู่ในฐานะแฟน กิ๊ก คู่นอน (ชาย 3 คน หญิง 2 คน)

วัยรุ่นชาย 3 คนในกลุ่มนี้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมาแล้วนับตั้งแต่ 6-12 คน โดยวัยรุ่นชาย 2 ใน 3 คนนี้ 

ใช้สือ่ออนไลน์คยุกับคนทีรู้่จักกันมาก่อน จากน้ันจึงพฒันาไปสูก่ารมีเพศสมัพนัธ์ มีเพยีงคนเดยีวทีเ่จตนาใช้สือ่ออนไลน์

เข้าไปท�าความรู้จักผู้หญิง และใช้สื่อออนไลน์น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่สนใจในที่สุด

“มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตั้งแต่อายุ 15 ปี ชอบที่จะสานความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่สนใจทาง Facebook 

โดยทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงที่รู ้จักกันมาก่อนหน้าแล้วทางใดทางหน่ึง เช่น เรียนโรงเรียนเดียวกัน 

เป็นต้น และเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่คุยกันทาง Facebook มาแล้ว 4 คน ใช้เวลาในการคุย 

สานความสัมพันธ์ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 3 เดือน”

(ชายอายุ 17 ปี นครปฐม)

“ก็พิมพ์ว่าทักและถามเลยว่ามีแฟนหรือยัง ถ้าเขาบอกว่ายัง ก็ขอเบอร์เลย ก็คุยกันต่อไป ไม่เล่นแล้ว 

เฟส โทรเลย คนที่เร็วที่สุดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้กัน น่าจะยังไม่ถึงอาทิตย์ ประมาณ 5วัน”

(ชายอายุ 19 ปี สุพรรณบุรี)



“เขา add ผมมา ผมก็เลยชวนคุย คุยไปคุยมา 3 วัน ผมก็บอกว่าเย็นน้ีเจอกันที่บ้าน เขาก็เลย 

มาหาผมที่บ้าน ...ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมาจริงๆ ”

(ชายอายุ 21 ปี นครปฐม)

“รู้จักกันทางเฟส เขาแชทมา ก็คุยกันปกติ เขาก็พูดขึ้นมาว่าเธอคุยกับเราอย่างนี้ แฟนเธอไม่ว่าเหรอ 

หนูก็บอกไปว่าเราไม่มีแฟน อะไรประมาณน้ี หนูก็บอกว่าเธอก็จีบเราสิ เขาก็บอกว่าไม่เคยจีบใคร  

จีบใครไม่เป็น ไปๆ มาๆ ก็คบกัน แต่ว่าไม่ค่อยได้โทรหากัน โทรศัพท์หนูก็ไม่มี เฟสก็ไม่ค่อยได้คุย”

(หญิงอายุ 13 ปี นครปฐม)

4. การมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องคบกัน (ชาย 3 คน)

วัยรุ่นชายกลุ่มน้ีมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมาแล้วตั้งแต่ 10-19 คน ต่างตั้งใจเข้าไปหาคู่นอนคนใหม่ ในสื่อ

ออนไลน์ แล้วใช้การติดต่อผ่านสื่อออนไลน์น�าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ โดยวัยรุ่นคนหน่ึงใช้ Facebook เพื่อมองหา 

รูปลักษณ์ของผู้หญิงที่พึงใจก่อนเริ่มติดต่อ

“ติดต่อคือเฟสบุ๊คเหมือนกัน..มันมีให้เพิ่มเพื่อน มันจะขึ้นมาเอง ให้เพิ่มเพื่อน แล้วแต่เราจะเพิ่มเพื่อน

หรือไม่เพิ่ม บางครั้งก็มีคนมาเพิ่มเรา อาทิตย์หนึ่งก็มาได้กันที่บ้าน”

(ชายอายุ 18 ปี สุพรรณบุรี)

“คุยทาง Facebook 2-3 วัน ก็นัดกินข้าวกัน แล้วผมก็พาเขามาที่หอ ทีแรกเขาก็จะไม่ขึ้น ผมบอกว่า

ขึ้นมาเถอะไม่ท�าอะไรหรอก ไปนอนดูโทรทัศน์ด้วยกัน พอเขาขึ้นมาเขาก็นอน ผมก็ดูดปาก แล้วก็จับ

นม ก็ดูดนม”

(ชายอายุ 17 ปี สุพรรณบุรี)

“คนนี้ตอนแรกคบกับเพื่อนผมอยู่ แล้วก็เลิกกันไป ดูเขาใน Facebook ก่อนขอเบอร์มาคุย”

(ชายอายุ 15 ปี สุพรรณบุรี)

ทัศนคติเกี่ยวกับโลกออนไลน์

วยัรุ่นกลุม่ทีห่น่ึง (มีเพศสมัพนัธ์กับแฟนเท่าน้ัน คบทลีะคน ไม่มก๊ิีก) สะท้อนทศันคตติรงกันว่าสือ่ออนไลน์ท�าให้

วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

“ผมว่าไม่ดี เหมือนว่าส่อแววมากกว่า ท�าให้เหมือนนัดเจอกัน ดูรูปแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยกัน  

นัดเที่ยว นัดเจอ เผื่อว่ามีเพศสัมพันธ์กันด้วยก็ได้ พวก Face Line”

(ชายอายุ 19 ปี นครปฐม มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นไม่มีคนอื่น)

วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่  39



40  

“เพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันไว และมีเรื่องสื่อ Facebook หรือว่า Line สื่อสารกันได้เยอะกว่าเมื่อก่อน 

เมื่อก่อนยังไม่เป็นถึงขั้นนี้”

(หญิงอายุ 21 ปี สุพรรณบุรี มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นไม่มีคนอื่น)

“ตอนเด็กๆ กูยังเล่นกระโดดยางอยู่เลย แต่สมัยนี้คือมานั่งดู Facebook ไปกับผู้ชาย ส�าหรับเดี๋ยวนี้

คือเป็นเรื่องง่ายไปเลย เด็กอยู่ก็ไปหาผู้ชาย เรียกผู้ชายว่าผัว เป็นอย่างนี้แล้ว”

(หญิงอายุ 20 ปี นครปฐม มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นไม่มีคนอื่น)

“เด็กสมัยน้ีประมาณ ป.5 ป.6 ก็มีอะไรกันแล้ว รุ่นผมยังเล่นลูกแก้ว ยังเล่นกันอยู่เลย ยังเล่น 

ซ่อนแอบ เด๋ียวน้ีเทคโนโลยีมันพัฒนาการไปได้เรื่อยๆ มันก็ท�าให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปเรื่อย 

อย่าง Internet เด็กก็เข้าไปเรียนรู้อะไรได้มากมาย”

(ชายอายุ 21 ปี นครปฐม มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น ไม่มีคนอื่น)

“หนูก็จะดูว่าใครดีกับหนู ถ้าคนไหนดีก็คนน้ัน ถ้าคนไหนคิดไม่ดี พูดไม่ดีกับหนูเราก็ไม่เอา แบบว่า

บางทีหน้า Face เขามาโพสต์ว่าพี่มีแฟนแล้ว หนูไม่ยุ่ง ก็บล็อคเบอร์ใน Face ก็คือจะไม่ยุ่งเลย”

(หญิงอายุ 18 ปี สุพรรณบุรี มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้น มีกิ๊ก แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กับกิ๊ก)

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

วัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่คบแฟน/มีคู่คราวละหน่ึงคน หรือมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับแฟนของตนเท่าน้ัน จะมี 

ความระมดัระวงัในการสานความสมัพนัธ์กับคนใหม่ๆ ในสือ่ออนไลน์โดยเฉพาะหากตนเองมีแฟนหรอืคบใครอยูก่่อน

แล้ว ส่วนวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ได้กับหลายคนไม่จ�ากัดเฉพาะแฟนจะใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการหาคู่นอน

ที่น่าสนใจคือ เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมระหว่างวัยรุ่นหญิงกับชาย จะเห็นได้ชัดว่า ผู้ชายจะเป็นฝ่ายเข้าไป

ดูข้อมูลและขอเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่สนใจ ในขณะที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายถูกขอเพิ่มเป็นเพื่อนจากฝ่ายชาย แต่ก็มีวัยรุ่น

ชายในการศึกษาน้ี 2 คนที่ระบุว่า ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ด้วย 1-2 คน เป็นคนที่เข้ามาทักและชวนคุยก่อน สรุป 

ในภาพรวมได้ว่า วัยรุ่นหญิงจะมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการหาคู่ไม่มากเท่าวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิงในการศึกษาน้ี 

ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมีพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มใดมักจะใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางส�าหรับเครือข่ายทางสังคม  

(Social network) เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจของส�านักวิจัยเอแบคโพลล์ที่พบว่า วัยรุ่นชายมีการหาคู่

ทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าวัยรุ่นหญิง (ส�านักวิจัยเอเบคโพลล์, 2550)

ข้อมูลจากวัยรุ่นที่นิยมใช้สื่อออนไลน์ในการหาคู่ สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับประสิทธิภาพของการใช้สื่อ 

(ทฤษฎี TAM) ดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง น�าไปสู่การใช้ซ�้าๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ดังที่

เห็นว่า วยัรุ่นชายในการศกึษาน้ี ได้มีเพศสมัพนัธ์กับผู้หญงิทีม่กีารพดูคยุกันผ่านสือ่ออนไลน์กันมากกว่าหน่ึงคนเกือบ

ทัง้สิน้ แต่ข้อมลูอาจจะยงัไม่ชดัเจนพอทีจ่ะสรุปตามทฤษฏีการรับรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory) โดยเฉพาะ

เมื่อวัยรุ่นกลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์กับหลายคนหรือไม่นิยมหาคู่ทางอินเทอร์เน็ตต่างเคยเห็นและรับรู้



พฤติกรรมเหล่าน้ีทางสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกัน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนน้ันเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมที่พบเห็นกันทางสื่อออนไลน์ หรือ

ปัจจัยอืน่ต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้สือ่ออนไลน์ทางอนิเทอร์เน็ตเปรยีบเสมือนดาบสองคม เป็นสือ่ทีมี่ประโยชน์และ

ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่น หากวัยรุ่นใช้สื่อไปในทางถูกต้องเหมาะสมก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย 

แต่ถ้าหากใช้สื่อไปในทางที่ผิดก็อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายเช่นกัน 
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ต่างวัยต่างทัศนะ 

ต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

พิมลพรรณ อิศรภักดี
*
 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นทัศนคติในด้านการยอมรับความหลากหลายทางเพศของกลุ่ม

บคุคลทีม่รีุน่วยัต่างกันว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มปัีจจัยใดทีม่ผีลต่อทศันคตน้ัิน โดยใช้ข้อมลูทตุยิภูมจิากโครงการ

ส�ารวจสภาวะทางสงัคม วฒันธรรม และสขุภาพจติ พ.ศ. 2551 และโครงการส�ารวจสภาวะทางสงัคมและวฒันธรรม 

พ.ศ. 2554 ของส�านักงานสถิตแิห่งชาต ิและใช้แนวคดิการแบ่งกลุม่อายตุามรุน่วยั (Generation) พบว่ากลุม่ตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้กับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 4 ลักษณะ คือ ผู้ชายท�าตัวเป็นผู้หญิง ผู้หญิงท�าตัวเป็นชาย 

ชายรักชาย หญิงรักหญิง การยอมรับคนที่ท�าตัวข้ามเพศมีมากกว่าคนรักร่วมเพศ และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างมี

ความแตกต่างกันในแต่ละรุน่วยั โดยกลุม่ทีม่อีายนุ้อยจะมีการยอมรับมากกว่ากลุม่ทีมี่อายมุากกว่า คอื กลุม่ Gen Y 

มีการยอมรับมากที่สุด และกลุ่มที่มีอายุมากสุดมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ กลุ่ม Silent Gen/Greatest Gen แสดง

ให้เห็นถึงการเติบโตมาในช่วงเวลาที่ต่างกัน การขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรม ประสบการณ์ การเรียนรู้จาก

สังคม ข้อมูลข่าวสาร ท�าให้เกิดความแตกต่างของทัศนคติของแต่ละรุ่นวัย ตัวแปรส�าคัญอื่นๆ ที่มีผลต่อการยอมรับ

ความหลากหลายทางเพศอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ คือ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา ศาสนา ภาคและเขตที่อยู่

อาศัย รวมทั้งทัศนคติที่ยอมรับได้กับความหลากหลายทางเพศในปี 2554 มีมากขึ้นกว่าการส�ารวจในปี 2551 

ค�าส�าคัญ: การยอมรับ ความหลากหลายทางเพศ ช่วงวัย 

*
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Different Generations, Different Attitudes  

toward Sexual Diversity in Thai Society

Pimonpan Isarabhakdi
*

Abstract

This article aims to present attitudes toward sexual diversity in Thailand and how these  

attitudes differ across generations. Data from two national surveys conducted in 2008 and 2011 are 

analyzed. The four types of sexual diversity studied are men who behave like women, women who 

behave like men, men who have sex with men, and women who have sex with women. Survey 

samples were grouped according to generations which are Silent Gen, Baby Boomer, Gen Y, and 

Gen X. Overall, the majority of respondents do not accept sexual diversity. Acceptance of men and 

women who behave as the opposite sex is greater than acceptance of men and women who are 

homosexual. The members of Gen Y (youngest generation) are four times more likely to accept 

sexual diversity than the oldest generation (Silent Gen). It is typical that attitudes are shaped by 

culture and socialization, life experiences and information that differ in different periods of time. 

Other significant factors influencing attitudes toward sexual diversity are sex, marital status,  

education, religion, region and place of residence. Moreover, more accepting attitudes were found 

to be greater in 2011 than 2008.

Keywords: Acceptance, Sexual Diversity, Generations 
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บทน�า

ในยุคที่สังคมมีลักษณะพหุวัฒนธรรม สมาชิกของสังคมมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิต และ 

มีการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งความแตกต่างของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ 

พฤติกรรมบางอย่างที่เคยต้องปกปิดไว้เนื่องจากขัดต่อวัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อเดิมๆ ก็ได้รับการเปิดเผย

และยอมรับมากยิง่ขึน้ สิง่หน่ึงทีเ่ห็นได้ชดัคอืการมตีวัตนในสงัคมของกลุม่บคุคลทีมี่ความหลากหลายทางเพศทีม่ศีพัท์

เรียกกันทั่วไปตั้งแต่ กะเทย สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกัน เพศที่สาม คนข้ามเพศ เกย์ ทอม ดี้ เป็นต้น 

ภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะสาวประเภทสอง ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ 

และเป็นที่ยอมรับในสังคมผ่านทางพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เฉพาะที่สังคมไทยขีดเส้นให้ เช่น วงการบันเทิง วงการ

ความสวยความงาม รวมทั้งวงการสื่อสารมวลชน ภาพสะท้อนชีวิตของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจ�านวนมาก 

ได้ถูกน�าเสนอเผยแพร่ทางสือ่โทรทศัน์ในรูปของละคร ภาพยนตร์ รวมทัง้บคุคลเพศทีส่ามก็มบีทบาทแบบเปิดเผยตวั

ตนมากขึน้ในวงสงัคม ท�าหน้าทีพ่ธีิกร ผู้วพิากษ์วจิารณ์ โฆษณา ท�าให้ชวีติของคนกลุม่น้ีมใีห้พบเห็นทัง้ในสงัคมทัว่ๆ ไป  

และผ่านทางสื่อต่างๆ มากขึ้น นอกจากน้ันเมื่อกล่าวถึงรูปลักษณ์ของชาวเพศที่สาม หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า 

รูปลักษณ์ของหลายคนมีความสวยงาม กลายเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย คนไทยจ�านวนไม่น้อยให้การชื่นชม แม้แต่

ในสายตาชาวต่างชาต ิบคุคลทีเ่ป็นเพศทีส่ามก็มีรปูลกัษณ์ทีส่วยงามในระดบัโลก ภาพเหล่าน้ีท�าให้สงัคมไทยถูกมอง

ว่าเปิดกว้างและให้การยอมรับและเข้าใจเพศที่สามหรือกลุ่มบุคคลรักร่วมเพศมากขึ้น เห็นได้จากการที่กลุ่มบุคคล 

รักเพศเดียวกันกล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง สังคมยอมรับในความสามารถของบุคคลเหล่าน้ีโดย 

ไมไ่ด้กดีกนัเนือ่งจากเหตผุลเกีย่วกบัรสนยิมทางเพศ สังคมไทยให้การยอมรบัและมคีวามใจกวา้งในประเดน็เกีย่วกบั

ความหลากหลายทางเพศดีระดับหน่ึง โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จนกระทั่งมีผู้เปรียบว่า

ประเทศไทยเป็นดั่ง “แดนสวรรค์ของเพศที่สาม” (นรุตม์, ม.ป.ป.)

ในขณะเดียวกันก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ายังมีคนบางกลุ่มก็ยังรู้สึกและมองผู้มีความหลากหลายทางเพศน้ี

ในแง่ลบ หรือยังไม่ยอมรับโดยสมบูรณ์ สังคมไทยเองยังคงมีปัญหาการกีดกัน ความรังเกียจอย่างไร้เหตุผล รวมถึง

ความเชื่อผิดๆ และความไม่เข้าใจที่มีต่อการรักเพศเดียวกัน การข้ามเพศ และประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศอื่นๆ 

(Winter, 2011, หน้า 252 – 253 อ้างใน นรุตม์, ม.ป.ป.) การกีดกันผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มีการวิพากษ์

วิจารณ์ในสังคมเรื่องหนึง่คือ การออกระเบียบไม่ให้ผู้ที่แปลงเพศ เกย์และหญิงรักหญิงเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา

ที่ท�าหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2539 – 2540 แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปแล้ว รวมทั้ง 

การตีตราผู้มีลักษณะข้ามเพศเป็นการผิดเพศหรือผิดธรรมชาติ

แต่การแสดงออกในสังคมของบุคคลทั่วไปที่ไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ มักไม่มีการแสดงออก 

อย่างชัดเจน แม้ไม่มีการว่ากล่าว แต่อาจแสดงด้วยภาษากาย สายตาที่สื่อถึงการไม่ยอมรับ มองว่าเป็นกลุ่มที่ม ี

ความแปลกแยก หรือมีการเรียกชื่อที่สื่อไปในทางลบ เช่น กะเทย ตุ๊ด เกย์ การปรากฎภาพของเกย์และกะเทย 

ที่ออกมาตามสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ยังมีการแสดงภาพเชิงลบ เช่น เป็นตัวตลก แสดง

กิรยิาท่าทางในลกัษณะคลัง่ไคล้ในราคะ หรอืการเสนอข่าวทีแ่สดงว่าบคุคลเพศทีส่ามมอีารมณ์รนุแรง โหดเห้ียม หรือ 

ขายบริการ เป็นภัยสังคมที่ไปหลอกลวง มอมยาเพื่อปลดทรัพย์คู่ขา เป็นต้น
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การศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศมักเน้นไปที่การท�าความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเรื่องสถานะเพศ 

(Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ท�าความเข้าใจบุคคลเหล่าน้ีทั้งในด้านการอธิบายสาเหตุการยอมรับตนเอง  

สืบเน่ืองมาจากมิติด้านวัฒนธรรม ศาสนา ระบบคิด ซึ่งแสดงให้เห็นความซับซ้อนของการเป็นอยู่ของผู้ที่มีเพศวิถี 

ที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม (Sinnot, 2008; Jackson,1997; Matzner, 2001; นรุตม์, ม.ป.ป.) 

ส�าหรับการศกึษาทศันคตทิีม่ต่ีอบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศทีผ่่านมาไม่มีการแสดงให้เห็นความแตกต่าง 

ของประชากรวัยต่างๆ แต่มีการศึกษากับกลุ่มประชากรทั่วไป เช่น การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง 

“สังคมไทยคดิอย่างไรกับเพศที ่3” โดยนิด้าโพล ท�าการส�ารวจเก่ียวกับการยอมรบัเพศทีส่ามในสงัคมไทย ใน พ.ศ. 

2556 จ�านวน 1,252 ตวัอย่าง แต่ได้จ�ากัดว่าเป็นความคดิเห็นทีม่ต่ีอเพศทีส่ามทีเ่ป็นเพือ่นหรอืเพือ่นร่วมงานในองค์กร 

และสมาชิกหรือคนในครอบครัวเท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่ยอมรับได้ แต่ยอมรับเพื่อน/เพื่อนร่วมงานได้มากกว่ายอมรับ

สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเพศที่สาม (ศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น”นิด้าโพล”, 2557) สะท้อนให้เห็นการยอมรับของ 

เพศที่สามในสังคมไทยในเรื่องที่ไกลตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติมากกว่าเรื่องที่ใกล้ตัว 

เน่ืองจากสังคมไทยประกอบด้วยประชากรที่มีความหลากหลายในด้านลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ประชากร ชึ่งความคิดเห็นและมุมมองการใช้ชีวิตมีทั้งเสมือนไปในทิศทางเดียวกันและความคิดที่แตกต่างขัดแย้ง 

เข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งความแตกต่างของทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ นอกจากจะเกิดจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร 

ในปัจจุบันแล้ว อาจเกิดจากความแตกต่างของประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การบอกเล่าของบิดา

มารดา ผู้ให้การเลี้ยงดู หรือเกิดจากการเติบโตในสังคมที่มีสภาพแวดล้อม สถานการณ์บ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ 

ที่ต่างกันในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้ทัศนคติและค่านิยมต่อพฤติกรรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

ดังน้ันบุคคลที่เติบโตในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกันย่อมมีรูปแบบพฤติกรรม การรับรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันจน

ท�าให้เกิดทศันคติและการใช้ชวีติทีแ่ตกต่างกัน การศกึษาทศันคตเิก่ียวกับเร่ืองใดเรือ่งหน่ึงในกลุม่บคุคลทีม่อีายตุ่างกัน 

หรือรุ่นวัย (Generation) ต่างกัน จะท�าให้ทราบทัศนคติของแต่ละกลุ่ม เห็นถึงความแตกต่างซึ่งอาจหมายรวมถึง

ช่องว่างที่เกิดขึ้นของแต่ละรุ่นวัย ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

วัตถุประสงค์

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ทีจ่ะแสดงให้เห็นทศันคตขิองกลุม่บคุคลทีรุ่่นวยัต่างกันว่าเหมอืนหรอืต่างกันอย่างไร 

ต่อความหลากหลายทางเพศ 4 ลักษณะ คือ 1) ผู้ชายท�าตัวเป็นผู้หญิง 2) ผู้หญิงท�าตัวเป็นผู้ชาย 3) ชายรักชาย 

และ 4) หญิงรักหญิง รวมทั้งหาเหตุผลของทัศนคติเหล่านั้น 

แนวคิดในการศึกษา

เพศวิถี (Sexuality) คือ การมีค่านิยม บรรทัดฐานและระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและ

การแสดงออกทางเพศ ความคดิเก่ียวกับคูร่กัเก่ียวกับคูช่วีติในอดุมคต ิไม่ใช่พฤตกิรรมตามธรรมชาตแิต่เป็นการสร้าง

ความหมายทางสังคม มีความสัมพันธ์กับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ก�าหนดและสร้าง 

ความหมายให้แก่เรื่องเพศในทุกแง่มุม (จิตติมา ณัฐยา และธัญญา, 2550) ดังน้ันบทความวิจัยน้ีจึงใช้แนวทาง 



การวิเคราะห์ว่า มิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ย่อมมีความสัมพันธ์กับทัศนะของบุคคลในสังคม

กับเพศวิถีด้วยเช่นกัน เพราะโดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีกระบวนการสร้างบรรทัดฐานชุดหน่ึงที่ยอมรับหรือให ้

ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่ก�าหนดขึ้นเท่านั้น (วิลาสินี, 2547)

วิธีการศึกษา

บทความน้ีใช้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และ

สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และโครงการส�ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ตัวอย่างของการส�ารวจคือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป จ�านวนตัวอย่าง พ.ศ. 

2551 คือ 28,524 คน และตัวอย่าง พ.ศ. 2554 คือ 24,857 คน และผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยและบทความ 

ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่พบว่าส�าคัญจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่ออธิบายเหตุผล

เชิงลึกของทัศนคติที่มีต่อความหลากหลายทางเพศ 

ความหลากหลายทางเพศ (Sexual diversity) หมายรวมถึง ผู้มีเพศวิถีทางเลือกทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชาย

รักชาย หญิงรักหญิง เกย์ ทอม ดี้ กะเทย สาวประเภทสอง คนข้ามเพศ ตุ๊ด ฯลฯ รวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วย ส�าหรับ

ค�าถามเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศจากการส�ารวจทัง้ 2 โครงการทีน่�ามาศกึษาในครัง้น้ี มีค�าถามอยู ่4 ลกัษณะ 

คือ 1) ผู้ชายท�าตัวเป็นผู้หญิง 2) ผู้หญิงท�าตัวเป็นผู้ชาย 3) ชายรักร่วมเพศ และ 4) หญิงรักร่วมเพศ

ส�าหรบัการแบ่งช่วงวยัของตวัอย่างใช้แนวคดิ การแบ่งลกัษณะบุคคลตามรุน่วยั (Generation) ซึง่เป็นแนวคดิ

ทีแ่บ่งลกัษณะหรอืพฤตกิรรมของบคุคลโดยใช้เง่ือนไขเร่ืองเวลามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ภูมหิลงัหรอืบรบิทแวดล้อม 

ลกัษณะหรือบคุลกิเฉพาะของแต่ละรุ่นวยั (โซเชยีลอนิทเิกรต, 2556) การแบ่งรุน่วยัเหล่าน้ีได้มกีารน�าไปใช้เป็นเคร่ือง

มือการบริหารบุคคลให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ เช่น เครื่องมือจูงใจในการท�างาน การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน 

เป็นต้น รวมทั้งมีการน�าไปเป็นเครื่องมือในการค้นหาพฤติกรรมการบริโภค เพื่อให้บริษัทผลิตสินค้าได้ตรง 

ความต้องการและสามารถจูงใจให้บริโภคสินค้า จากข้อมูลการส�ารวจที่ใช้ในการศึกษาน้ี พบว่าสามารถแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างได้เป็น 4 รุ่นวัย คือ Silent/Greatest Generation (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2468 – 2488) Generation Baby 

Boomer (เกิดในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังที ่2 พ.ศ. 2489 – 2507) Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508 – 2522) 

และ Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2540) 

ผลการศึกษา

ลักษณะของตัวอย่าง

การส�ารวจทั้ง 2 โครงการเมื่อ พ.ศ. 2551 และ 2554 เป็นโครงการส�ารวจระดับประเทศ ลักษณะของกลุ่ม

ตวัอย่างในการส�ารวจทัง้ 2 ปี ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิต ิ(ตาราง 1) กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญงิ

มากกวา่เพศชายเกอืบเท่าตวั รุ่นวัยทีม่ีมากที่สุดคือ Baby Boomer รองลงมาคือ Gen X Gen Y และ กลุ่ม Silent/

Greatest Gen กลุม่ตัวอย่างร้อยละ 66 แต่งงานและก�าลงัอยูกิ่นกับคูส่มรส มคีนโสดร้อยละ 17 และ 15 ในปี 2551 
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และ 2554 ตามล�าดับ

กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษา และกว่าร้อยละ 40 มีการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือกว่าร้อยละ 90 ศาสนาอิสลามร้อยละ 5 ระดับความเคร่งศาสนาในระดับมาก 

มีประมาณร้อยละ 25 และผู้ที่มีความเคร่งในศาสนาระดับปานกลางประมาณร้อยละ 70

การกระจายตัวของตวัอย่างมอียูท่กุภูมภิาค มากทีส่ดุคอือยูใ่นภาคกลาง รองลงมาคอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  

ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครมีน้อยที่สุด และเมื่อแบ่งตามเขตที่อยู่อาศัย มีผู้ที่อาศัยในเขตเทศบาลหรือ

เขตเมืองร้อยละ 60 นอกเขตเทศบาล ร้อยละ 40

ตาราง 1 คุณลักษณะของตัวอย่าง จ�าแนกตามปีที่ส�ารวจ

คุณลักษณะ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554

ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน

เพศ

ชาย 39.3 11,113 37.4 9,297

หญิง 60.7 17,182 62.6 15,560

รุ่นวัย

Gen Y 15.2 4,294 15.6 3,875

Gen X 29.6  8,381 30.2 7,507

Baby Boomer 37.7 10,678 39.2 9,733

Silent/Greatest Gen 17.5  4,942 15.1 3,742

สถานภาพสมรส

โสด 17.1 4,838 14.9 3,712

สมรส 66.1 18,716 66.7 16,575

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 16.8 4,741 18.4 4,570

ระดับการศึกษา

ไม่ได้เรียน 5.2 1,481 5.0 1,247

ประถมศึกษา 55.4 15,688 55.4 13,780

สูงกว่าประถมศึกษา 39.0 11,035 39.2 9,755

ไม่ทราบ 0.3 91 0.3 75

ศาสนา

พุทธ 93.6 26,487 94.5 23,488

อิสลาม 5.3 1,501 4.6 1,148

คริสต์ 1.1 301 0.8 209

ไม่มี/ไม่ทราบ 0.0 6 0.0 12



คุณลักษณะ

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554

ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน

ระดับความเคร่งทางศาสนา

น้อย 7.0 1,972 5.1 1,256

ปานกลาง 69.6 19,700 69.7 17,332

มาก 23.4 6,623 25.2 6,269

ภาคที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร 7.4 2,084 6.1 1,504

ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) 31.7 8,982 31.6 7,859

ภาคเหนือ 21.9 6,207 23.3 5,782

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23.3 6,603 23.1 5,747

ภาคใต้ 15.6 4,419 16.0 3,965

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 60.8 17,191 60.0 14,902

นอกเขตเทศบาล 39.2 11,104 40.0 9,955

รวม 100.0 28,295 100.0 24,857

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

ข้อค�าถามจากการส�ารวจที่หมายถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ศึกษานี้มี 4 ลักษณะ คือ 1) ผู้ชาย

ท�าตัวเป็นผู้หญิง 2) ผู้หญิงท�าตัวเป็นผู้ชาย 3) ชายรักร่วมเพศ และ 4) หญิงรักร่วมเพศ เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า

ลกัษณะทัง้ 4 ประเภทน้ันมคีวามแตกต่างกัน ทศันคติของบคุคลทัว่ไปต่อลกัษณะของบคุคลดงักล่าวอาจไม่เหมอืนกัน  

ในการแสดงผลสถิติเชิงพรรณาจึงแบ่งความหลากหลายทางเพศเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คนข้ามเพศ หมายถึง 

ผู้ชายท�าตวัเป็นผู้หญงิ และผู้หญงิท�าตวัเป็นผู้ชาย เพราะเป็นบคุคลทีม่รูีปลกัษณ์และพฤตกิรรมทีแ่สดงออกมาไม่ตรง

กับเพศเดิม กลุ่มที่ 2 คือ คนรักเพศเดียวกัน ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน คือ ชายรักร่วมเพศ 

และ หญิงรักร่วมเพศ 

ค�าตอบจากการส�ารวจเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อความหลากหลายทางเพศนี้มี 3 ค�าตอบคือ ยอมรับได้ เฉยๆ/

ไม่มีความเห็น และ ยอมรับไม่ได้ ซึ่งในภาพรวมร้อยละของผู้ให้ความเห็นว่า เฉยๆ/ไม่มีความเห็น มีประมาณร้อยละ 

20 เท่าๆ กันในทุกประเด็น การน�าเสนอด้วยสถิติพรรณาแบบตารางไขว้ ตาราง 2 และตาราง 3 ในบทความน้ี  

จะน�าเสนอเฉพาะร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า”ยอมรับได้” จ�าแนกตามรุ่นวัยเท่านั้น ส�าหรับตารางที่แสดงผล

สมบูรณ์แสดงไว้ในตารางผนวก ก – ง

ตาราง 1 (ต่อ) คุณลักษณะของตัวอย่าง จ�าแนกตามปีที่ส�ารวจ
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนข้ามเพศ

ผลการส�ารวจทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับคนข้ามเพศ คือ ผู้ชายท�าตัวเป็นผู้หญิง และผู้หญิงท�าตัวเป็นผู้ชาย 

ตาราง 2 พบว่าการยอมรับผู้ชายท�าตวัเป็นผู้หญงิ และผู้หญงิท�าตวัเป็นชาย ไม่แตกต่างกัน แต่การยอมรบัเพิม่มากขึน้ 

ในการส�ารวจครัง้ที ่2 คอืในปี 2551 กลุม่ตวัอย่างเพยีงร้อยละ 20 ทีต่อบว่า “ยอมรบัได้” และสดัส่วนของผู้ทีย่อมรับ

ได้เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 25 ในปี 2554 แต่การยอมรับคนข้ามเพศมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยกลุ่มที่มีอายุ

น้อยจะมีการยอมรับมากกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า คือ กลุ่ม Gen Y ที่ขณะส�ารวจปี 2551 มีอายุ 15 – 28 ปี และ 

ปี 2554 มอีายไุม่เกิน 31 ปี มกีารยอมรบัมากทีส่ดุ (1 ใน 3) รองลงมาคอื Gen X ซึง่เป็นกลุม่วยัท�างาน อายรุะหว่าง 

29 – 43 และ 32 – 46 ปี ในปี 2551 และ 2554 ตามล�าดับ ส่วน Baby Boomer ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่จัดเป็นพวก 

“อนุรักษนิยม” อายุ 44 – 62 ในปี 2551 และ 47 – 65 ในปี 2554 มีการยอมรับบุคคลที่ท�าตัวข้ามเพศร้อยละ 16 

และเพิ่มเป็นร้อยละ 22 ในการส�ารวจปี 2554 และกลุ่มอายุมากที่สุดมีการยอมรับน้อยที่สุด คือ กลุ่ม Silent Gen/

Greatest Gen มกีารยอมรบัผู้ทีท่�าตวัข้ามเพศเพยีงร้อยละ 10 ในปี 2551 และในการส�ารวจในปี 2554 ร้อยละของ

การยอมรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 12 ในขณะที่กลุ่มผู้มีอายุน้อยมีการยอมรับเพิ่มมากกว่าคือจากร้อยละ 

33 เป็นร้อยละ 40

ตาราง 2 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้กับคนข้ามเพศ พ.ศ. 2551 และ 2554

รุ่นวัย (พ.ศ. เกิด)

ผู้ชายท�าตัวเป็นผู้หญิง ผู้หญิงท�าตัวเป็นผู้ชาย

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554

Gen Y (พ.ศ. 2523 – 2540) 32.8 40.2 32.7 40.1

Gen X (พ.ศ. 2508 – 2522) 24.5 30.0 24.1 29.6

Baby Boomer (พ.ศ. 2489 – 2507) 16.3 21.8 16.2 21.5

Silent Gen (พ.ศ. 2468 – 2488) 10.1 12.4 9.9 12.0

รวม 20.1 25.7 20.0 25.4

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน

ส�าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มรักคนเพศเดียวกัน ผลการส�ารวจใน 2 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการยอมรับ 

น้อยกว่ายอมรับคนข้ามเพศ ส่วนใหญ่ยังคงรับไม่ได้กับพฤติกรรมชายรักเพศเดียวกัน และหญิงรักเพศเดียวกัน  

ในภาพรวมมีการยอมรับได้เพียงร้อยละ 9 แม้ว่าระยะเวลาที่ห่างกัน 3 ปี ของส�ารวจ 2 ครั้ง (พ.ศ. 2551 และ  

พ.ศ. 2554) ร้อยละของผู้ทีย่อมรบัได้จะเพิม่ขึน้เป็นเพยีงร้อยละ 13 การยอมรบัคนรักเพศเดยีวกันมีรปูแบบเช่นเดยีว

กับความคิดเห็นต่อคนข้ามเพศ กล่าวคือมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นวัย โดยกลุ่มที่มีอายุน้อยจะมีการยอมรับ

มากกว่ากลุ่มที่อายุมาก กลุ่ม Gen Y มีการยอมรับมากที่สุด แต่ก็มีเพียงร้อยละ 15 ในปี 2551 และเพิ่มเป็น  

ร้อยละ 23 ในปี 2554 กลุม่อายมุากทีส่ดุมกีารยอมรบัน้อยทีส่ดุ คอื กลุม่ Silent Gen/Greatest Gen มีการยอมรับ

ผู้ทีร่กัเพศเดยีวกันเพยีงร้อยละ 4 และในการส�ารวจในอกี 3 ปี ต่อมาก็ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทศันคตกิารยอมรับบคุคล

รักเพศเดียวกันที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด



ตาราง 3 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้กับคนรักเพศเดียวกัน พ.ศ. 2551 และ 2554

รุ่นวัย (พ.ศ. เกิด)

ชายรักร่วมเพศ หญิงรักร่วมเพศ

 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2554

Gen Y (พ.ศ. 2523 – 2540) 15.1 23.1 15.8 23.3

Gen X (พ.ศ. 2508 – 2522) 10.6 15.5 11.1 15.9

Baby Boomer (พ.ศ. 2489 – 2507) 6.7 10.4 7.0 10.5

Silent Gen (พ.ศ. 2468 – 2488) 4.0 4.4 4.1 4.5

รวม 8.7 13.0 9.0 13.2

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับความหลากหลายทางเพศ

ผลจากการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีความหลากหลายทางเพศโดยสถิติพรรณนา พบว่า ทัศนคติเหล่าน้ี 

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับปัจจัยด้านประชากรและสังคม คือ เพศ รุ่นวัย สถานภาพสมรส  

ระดับการศึกษา ศาสนา ระดับความเคร่งศาสนา ภาคและเขตที่พักอาศัย รวมทั้งปีที่ท�าการส�ารวจ (ผลการศึกษา

แสดงไว้ในภาคผนวก) ส�าหรับการวิเคราะห์ถดถอยด้วยมัลติโนเมียลโลจิสติค (Multinomial logistic regression) 

ซึ่งแสดงอยู่ในตาราง 4 นั้น ไม่ได้น�าการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ตอบเฉยๆ/ไม่มีความเห็นกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมาแสดง 

เน่ืองจากไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นผู้ที่รู้สึกกลางๆ หรือไม่แสดงความเห็น ผลการศึกษายืนยันว่าปัจจัยทั้งหมดมีผล 

ต่อความแตกต่างของทัศนคติของตัวอย่างที่ศึกษาและสามารถแสดงอิทธิพลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์ถดถอยด้วยมัลติโนเมียลโลจิสติค พบว่า รุ่นวัยต่างๆ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับความ 

หลากหลายทางเพศอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิต ิกล่าวคอื กลุม่อายนุ้อย ได้แก่วยัรุน่ หนุ่มสาว (Gen Y) และวยัท�างาน 

(Gen X) มีโอกาสยอมรับความหลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่ากลุ่มอายุมากสุด คือ Silent Gen 

ถึง 4 และ 3 เท่า ตามล�าดับ และ กลุ่มที่ก�าลังจะเป็นผู้สูงอายุ (Baby Boomer) มีโอกาสยอมรับความหลากหลาย

ทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่ากลุ่ม Silent Gen เกือบ 1 เท่า

ส�าหรับลักษณะทางประชากรและสังคมอื่นๆ ที่มีผลต่อการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ เพศ  

คือ เพศชายมีโอกาสยอมรับคนข้ามเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับต�่ากว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ อาจเป็น

เพราะผู้ชายที่ท�าตัวเป็นหญิงถูกมองว่าไม่ใช่ชายแท้ ผู้หญิงที่ท�าตัวเป็นชายก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นชายจริง ผู้ชาย

จึงไม่ยอมรับความเป็นชายน้ัน แต่ผู้หญิงอาจเข้ากันได้ดีกับผู้ที่ท�าตัวข้ามเพศเพราะไม่ได้มองว่าเป็นผู้ชายท�าตัว 

เป็นหญิงก็ไม่ใช่เพศชายจริงๆ และผู้หญิงที่ท�าตัวเป็นชายก็ยังคงเป็นผู้หญิง ในการทบทวนงานศึกษาในอดีตพบว่า 

ผู้หญิงมีอคติต่อคนรักเพศเดียวกันน้อยกว่าผู้ชาย (Horn, 2006) แต่การศึกษาครั้งนี้การยอมรับคนรักเพศเดียวกัน

นั้นไม่มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง 

ผู้ที่ยังโสด มีการศึกษาสูงกว่า มีโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับ สูงกว่า 

ผู้ที่แต่งงานแล้ว มีการศึกษาน้อยกว่า ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์มีโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลาย 

ทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่าผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  53



54  

ส�าหรับภาคที่อยู่อาศัยซึ่งอาจบ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในแต่ละภาคมีโอกาสที่จะ

ยอมรับความหลากหลายทางเพศเม่ือเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่าผู้ที่อาศัยในภาคใต้ นอกจากน้ัน ผู้ที่อาศัยอยู่ใน 

เขตเมืองมีโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท

ตาราง 4 ค่าโอกาสทีจ่ะยอมรบัความหลากหลายทางเพศเมือ่เทยีบกับไม่ยอมรบั (Relative odds) จากการวเิคราะห์

ถดถอยด้วยมัลติโนเมียลโลจิสติค (Multinomial logistic regression) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ 

ความหลากหลายทางเพศ 4 ลกัษณะ (แสดงผลเฉพาะกลุม่”ยอมรบัได้”เปรยีบเทยีบกับกลุม่”ยอมรบัไม่ได้”)

คุณลักษณะ
ชาย 

ท�าตัวเป็นหญิง

หญิง 

ท�าตัวเป็นชาย

ชาย 

รักร่วมเพศ

หญิง 

รักร่วมเพศ

เพศ (กลุ่มอ้างอิง:หญิง)   

 ชาย 0.771
***

0.842
***

0.976 1.001

อายุ (กลุ่มอ้างอิง: Silent Gen)    

 Gen Y 4.719
***

4.878
***

4.275
***

4.414
***

 Gen X 2.992
***

3.029
***

3.032
***

3.126
***

 Baby Boomer 1.808
***

1.846
***

1.977
***

1.986
***

สถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่)    

 โสด 1.218
***

1.216
***

1.228
***

1.184
**

 สมรส 0.969 0.971 0.919 0.896
*

การศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: ไม่ได้เรียน)     

 ประถมศึกษา 1.194
**

1.187
**

1.268
**

1.273
**

 สูงกว่าประถมศึกษา 1.624
***

1.623
***

1.795
***

1.815
***

 ไม่ทราบ 0.698 0.674 0.448 0.356
*

ศาสนา (กลุ่มอ้างอิง: อิสลาม)     

 พุทธ 3.138
***

3.271
***

3.725
***

3.826
***

 คริสต์ 2.701
***

2.743
*** 4.122 4.119

***

 ไม่มี/ไม่ทราบ 12.772
***

13.427
***

8.648
***

8.622
***

ระดับความเคร่งศาสนา (กลุ่มอ้างอิง: เคร่งมาก)    

 น้อย 1.522
***

1.490
***

1.581
***

1.520
***

ปานกลาง 1.257
***

1.249
***

1.175
***

1.176
***

ภาคที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: ภาคใต้)     

 กรุงเทพมหานคร 1.645
***

1.691
***

2.012
***

2.084
***

 ภาคกลาง (ไม่รวมกทม.) 1.763
***

1.813
***

1.852
***

1.972
***

 ภาคเหนือ 1.656
***

1.689
***

1.571
***

1.652
***

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.360
***

1.280
***

1.393
***

1.401
***



คุณลักษณะ
ชาย 

ท�าตัวเป็นหญิง

หญิง 

ท�าตัวเป็นชาย

ชาย 

รักร่วมเพศ

หญิง 

รักร่วมเพศ

เขตที่อยู่อาศัย (กลุ่มอ้างอิง: นอกเขตเทศบาล)    

 ในเขตเทศบาล 1.205
***

1.209
***

1.288
***

1.268
***

ปีที่ท�าการส�ารวจ (กลุ่มอ้างอิง: พ.ศ. 2551)    

 พ.ศ. 2554 1.417
***

1.401
***

1.684
***

1.631
***

LR chi – square 4920.025 5036.835 3641.939 3855.758

Pseudo R – square 0.102 0.105 0.084 0.089

หมายเหตุ 
*
 มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 

**
 มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.01 

***
 มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.001

อภิปรายผล

แม้ว่าภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะเห็นได้ทั่วไปทั้งในที่สาธารณะ สถานศึกษา ที่ท�างาน  

รวมทัง้ปรากฏตวัในละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ หรอืแวดวงสงัคมของบุคคลชัน้น�า จนท�าให้มคีวามเข้าใจว่าทศันะทัว่ไป

ของสงัคมไทยทีมี่ต่อความหลากหลายทางเพศ คอื การยอมรบั แต่จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูการส�ารวจระดบัประเทศ 

2 โครงการครั้งนี้ พบว่า ตัวอย่างจากการส�ารวจในทุกรุ่นวัยมีเพียงส่วนน้อยที่ “ยอมรับได้” แต่ส่วนใหญ่ “ยอมรับ

ไม่ได้” รวมทัง้มีประมาณ 1 ใน 5 ทีต่อบว่ารูส้กึเฉยๆ/ไม่มคีวามคดิเห็นกับบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ จึงอาจ

กล่าวได้ว่าสังคมไทยมีทัศนคติต่อความหลากหลายทางเพศแบบที่นักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะ  

“ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้” (Jackson & Cook, 1999)

ความแตกต่างของทศันคตขิองบคุคลในรุ่นวยัทีต่่างกัน อาจอธิบายได้ด้วยบรบิททางสงัคม และประสบการณ์

ที่บุคคลแต่ละรุ่นวัยประสบมาแตกต่างกัน บุคคลกลุ่ม Gen Y ที่ขณะส�ารวจปี 2551 มีอายุ 15 – 28 ปี และปี 2554 

มีอายุไม่เกิน 31 ปี มีการยอมรับมากที่สุด บุคคลกลุ่มน้ีเกิดในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง การนิยมชมชอบ

วฒันธรรมต่างชาตเิป็นเรือ่งธรรมดา รองลงมาคอื Gen X ซึง่เป็นกลุม่วยัท�างาน อายรุะหว่าง 29 – 43 และ 32 – 46 ปี  

ในปี 2551 และ 2554 ตามล�าดบั Gen – X มแีนวโน้มทีจ่ะต่อต้านสงัคม ไม่ได้เชือ่เรือ่งศาสนาและไม่ได้ยดึขนบธรรมเนียม 

ประเพณีมากนัก มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ส่วน Baby Boomer อายุ 44 – 62 ในปี 

2551 และ 47 – 65 ในปี 2554 จัดเป็นพวก “อนุรักษ์นิยม” เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี และกลุ่มที่อายุ

มากทีส่ดุมกีารยอมรบัน้อยทีส่ดุ คอื กลุม่ Silent Gen/Greatest Gen ซึง่คนรุน่น้ีมคีวามเคร่งครัดต่อระเบยีบแบบแผนมาก 

หากพจิารณาตามการเปลีย่นแปลงทศันคตด้ิานเพศวถีิในสงัคมไทย ผู้ทีม่อีายมุากเตบิโตมาในขณะทีส่งัคมไทย

ในอดีตไม่ยอมรับบุคคลรักเพศเดียวกัน ซึ่งอาจเน่ืองจากระบบความคิดเรื่องเพศในสังคมไทยยอมรับเพศทางสรีระ 

(Sex) สถานะเพศ (Gender) เพียงสองเพศคือ ชายและหญิง และเพศวิถี (Sexuality) รูปแบบเดียว คือ รักต่างเพศ 

ตาราง 4 (ต่อ) ค่าโอกาสที่จะยอมรับความหลากหลายทางเพศเมื่อเทียบกับไม่ยอมรับ (Relative odds)  

จากการวิเคราะห์ถดถอยด้วยมัลติโนเมียลโลจิสติค (Multinomial logistic regression) ปัจจัยที่มีผล 

ต่อการยอมรับความหลากหลายทางเพศ 4 ลักษณะ (แสดงผลเฉพาะกลุ่ม”ยอมรับได้”เปรียบเทียบ 

กับกลุม่”ยอมรบัไม่ได้”)

ต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  55
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ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเหล่าน้ีถือเป็นความผิดปกติ (Chonwilai & Boonmongkon, 2012) การแบ่งบทบาท 

ทางเพศ เช่น เพศชายเป็นเพศที่เป็นผู้น�าของครอบครัว เพศหญิงจะต้องเรียบร้อย เป็นแม่บ้านแม่เรือน ทัศนคติที่

ว่าการมรีสนิยมทางเพศต่อเพศเดยีวกันเป็นสิง่ชัว่ร้าย หรือการแต่งงานเพือ่มลีกูหลานไว้สบืสกุล ถ้าบคุคลใดทีแ่ม้ว่า

มีรสนิยมแตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคมแต่แสดงลักษณะเพศตามเพศก�าเนิดโดยไม่แสดงรสนิยมทางเพศ 

ทีไ่ม่เป็นไปตามความเชือ่ในกระแสหลกั สงัคมจะสามารถยอมรับได้ ท�าให้บุคคลทีมี่เพศวถีิแตกต่างไปจากกระแสหลกั

ต้องปิดบังรสนิยมทางเพศของตนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

หากมองในอีกมุมหน่ึงที่ผลการส�ารวจในภาพรวมแสดงให้เห็นว่ากลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับ  

อาจเน่ืองจากความเข้าใจผิดเรือ่งภาพลกัษณ์ทีส่ือ่สารออกมาในทางลบ การไม่ยอมรบัชายรกัเพศเดยีวกัน อาจสะท้อน

ภาพของการที่ชายรักเพศเดียวกันที่ในอดีตถูกตีตราว่าเป็นผู้แพร่เชื้อโรคเอดส์ (Jackson, 1997) ภาพของชายรัก

ชาย เช่น กะเทยและเกย์จะผูกตดิกับการให้บริการทางเพศ รวมทัง้การล่วงละเมดิทางเพศ เช่น ชายสงูวยัซือ้บริการ

เด็กชาย การล่อลวงเด็กชายไปล่วงละเมิดทางเพศ หรือแม้แต่ในแวดวงของการท�างานที่ผู้ที่มีอ�านาจเหนือกว่า 

ล่วงละเมิดทางเพศลูกน้องชาย จนเกิดศัพท์ที่เรียกว่า “ตุ๋ย”

ส�าหรับกลุม่ทีม่ทีศันคตแิบบเฉยๆ ไม่แสดงความคดิเห็น อาจเป็นลกัษณะของการวางเฉย ไม่แสดงความคดิเห็น  

ไม่แสดงการต่อต้าน เป็นทศันคตขิองสงัคมไทยทีมี่ต่อบคุคลเพศทีส่าม อาจมพีืน้ฐานวฒันธรรมแบบศาสนาพทุธ นิกาย

เถรวาทที่มีความเชื่อเรื่อง “กรรม” ท�าให้คนไทยโดยทั่วไปเกรงกลัวต่อการท�าร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ว่าบุคคลเหล่านั้น

จะเป็นใครหรือเพศไหนก็ตาม สังคมไทยจึงไม่มีมาตรการที่สนับสนุนการท�าร้ายหรือลงโทษ “เพศที่สาม” ท�าให้ความ

รุนแรงที่กระท�าต่อชนกลุ่มน้อยทางเพศในสังคมไทยมีลักษณะวางเฉย แต่ในมุมองของศาสนาอิสลามน้ันปฏิเสธ 

การมเีพศทีส่ามอย่างสิน้เชงิ โดยกล่าวว่าพระเจ้าสร้างเพยีงแค่เพศชายและเพศหญงิ เพือ่ให้ทัง้สองเพศน้ีแพร่กระจาย

เผ่าพันธุ์ไปตามส่วนต่างๆ ของโลก มีหลากหลายเชื้อชาติ หลายหลายผิวพรรณ หลากหลายภาษา เพื่อให้เรียนรู้กัน 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังจะเห็นได้ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างเพศหญิงและเพศชายมีเพียงสองเพศเท่าน้ัน ไม่มีเพศ 

ที่สาม “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่ๆ จากสิ่งที่แผ่นดินได้ (ให้มัน) งอกเงยขึ้นมาและจาก 

ตัวของพวกเขาเองและจากสิ่งที่พวกเขาไม่รู้” (อุมรอชิด, 2554)

อย่างไรก็ตาม มีนักวิชาการได้วิเคราะห์ว่าเนื้อหาบางส่วนในพระวินัยปิฎกกล่าวถึงลักษณะแง่ลบของชนกลุ่ม

น้อยทางเพศไว้ เช่น ธรรมเนียมการไม่อนุญาตให้ “กะเทย” บวช มาจากความเชือ่ทีว่่าบณัเฑาะก์
1
ขาดความสามารถ

ในการเข้าถึงนิพพาน เพราะขาดความสามารถในการควบคุมความต้องการทางเพศของตนเอง การอนุญาตให ้

คนกลุ่มน้ีบวชและอยู่ร่วมกับสงฆ์รูปอื่นๆ จะก่อให้เกิดปัญหาเพราะอาจกระทบต่อการละเว้นจากกิจกรรมทางเพศ

ของสงฆ์รูปอื่นๆ ได้ เนื้อหาในส่วนนี้อาจเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้สังคมไทยนั้นมอง “กะเทยและตุ๊ด” ในภาพลักษณ์

ที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ขาดความสามารถในการเข้าถึงธรรมเพื่อช�าระจิตใจ (Jackson, 1995, 

อ้างใน นิรุตม์, ม.ป.ป.)

นอกจากนี้แล้วบริบทที่อยู่อาศัย เช่น ภูมิภาค ความเป็นเมืองและความเป็นชนบท ยังมีผลต่อทัศนคติในการ

ยอมรับพฤติกรรมทางเพศ เพราะความเป็นเมืองมีโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับเร่ืองเพศและแสดงออกในเรื่อง

เพศได้มากกว่าในพื้นที่ชนบท ที่ยังยึดมั่นกับค่านิยมและวัฒนธรรมไทยที่ยังมองว่าไม่ควรแสดงออกเรื่องเพศในที่

1
 บัณเฑาะก์ มาจากค�าว่า “ปณฺฑก” หมายถึง ผู้ที่มีเครื่องหมายของบุรุษหรือสตรีเพศขาดตกบกพร่องไป



สาธารณะ ในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเพศวิถีในประเทศไทย พบว่า แม้สังคมไทยจะไม่แสดงออกกับผู้ที่มี

รสนิยมทางเพศที่ผิดไปจากเพศก�าเนิด แต่สังคมไทยก็มีพื้นที่จ�ากัดส�าหรับบุคคลเหล่าน้ี นิรุตม์ (ม.ป.ป.) อ้างถึง 

Jackson (1995) ว่าทัศนคติเกี่ยวกับเพศที่สามมีความแตกต่างกันระหว่างชนชั้น และความกดดันของแนวคิดแบบ

อนุรกัษ์นิยมของชมุชนในชนบทจะท�าให้ผู้ทีม่รีสนิยมทางเพศทีแ่ตกต่างไปจากบรรทดัฐานของสงัคมอยูใ่นสงัคมชนบท

นั้นไม่ได้

ทัศนคติที่ “ยอมรับได้” กับความหลากหลายทางเพศ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันส�าหรับคนทั่วไปมองว่า 

พฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกันไม่ได้เป็นปัญหาสงัคมแต่อย่างใด เพราะพฤตกิรรมรักเพศเดียวกันไม่ได้ท�าให้เกิดความเดือดร้อน 

ในสังคม หากจะรับไม่ได้ก็เป็นเพียงเร่ืองส่วนตัว ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อสังคมในมุมกว้างมากนัก มีเพียงส่วนน้อย

เท่านั้นที่เห็นว่าเป็นปัญหาของสังคม เช่น ล่อลวงผู้อื่น หรือปัญหาทางด้านเพศสัมพันธ์ แต่หากพิจารณาให้ดีจะรู้ว่า

คนเหล่าน้ีเข้าใจผิดไปว่าปัญหาสังคมที่กล่าวมา เป็นปัญหาที่เกิดจากบุคคลน้ันๆ มากกว่าเป็นปัญหาของชาว 

รักเพศเดียวกันทั้งหมด

เมื่อเวลาผ่านไปการยอมรับความหลากหลายทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากขึ้นแม้ในระหว่าง 

การส�ารวจ 2 ครั้งซึ่งห่างกันเพียง 3 ปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติใน ปี 2551 และ 2554 ยังพบว่า

ทัศนคติที่ยอมรับได้กับความหลากหลายทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างในปี 

2554 มกีารยอมรบัมากกว่ากลุม่ตวัอย่างในปี 2551 สงัคมไทยเองมกีารเปลีย่นแปลงทศันคติไปในทางบวกกับบคุคล

เหล่านี้ ยอมรับความหลากหลายของเพศวิถีทางเลือกมากขึ้น เห็นได้จากการยอมรับเข้าท�างานภาคราชการ หรือ

การต่อสู้ผลักดันเรื่องสิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่ส�าคัญคือ การที่สถาบันราชภัฏออกระเบียบห้ามนักศึกษา 

ทั้งที่แปลงเพศ เกย์ และหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในสถาบัน 36 แห่งทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2539 – 2540 แต่ข้อห้าม

ดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ของภาคประชาสังคมที่ท�างานเรื่องสิทธิของเพศที่สาม 

และสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ (กฤตยา, 2554)

กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) วิเคราะห์ว่าบริบทที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย 

น่าจะมาจากการเปลีย่นแปลง 3 ด้าน คอื (1) เสรภีาพทางการเมอืงน�ามาสูเ่สรภีาพเพศวถีิ คนหนุ่มสาวในมหาวทิยาลยั

และในระดับโรงเรียนต่างออกมาท�ากิจกรรมสาธารณะเพื่อผู้อื่น การเรียนรู้เรื่องเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ กระจายไป อย่างรวดเร็ว (2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์และการเติบโตของภาค 

ประชาสังคม (ประมาณหลัง พ.ศ. 2530) มีการขับเคลื่อนเรื่องเพศวิถี เริ่มจากงานเอดส์และเกิดการปรากฏตัวของ

เกย์และกะเทยทีท่�างานต้านเอดส์ รวมถึงการเกิดขององค์กรทีท่�างานด้านสทิธิของคนรกัเพศเดียวกัน (3) การเตบิโต

ของการสื่อสารสนเทศตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเรียนรู้เรื่องเพศ บุคคล

สามารถที่จะเรียนรู้ เลือกที่จะเข้าถึงเรื่องเพศแบบใดก็ได้ ซึ่งกฤตยา อาชวนิจกุล (2554) สันนิษฐานว่าคนที่เติบโต

มากับสังคมไซเบอร์นี้ น่าจะมีวิถีทางเพศแตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน

จากบรบิททีท่�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทศันคตดิงักล่าวมาข้างต้น ผู้เขยีนเห็นว่าความก้าวหน้าของการสือ่สาร

โทรคมนาคมมคีวามส�าคญัอย่างมาก วยัรุน่ไทยซึง่แต่เดมิมกัเรยีนรู้เรือ่งเพศจากเพือ่น การอ่านหนังสอื และดูวดิทีศัน์  

จะสามารถเข้าหาแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายทั้งความรู้ ภาพ และสามารถใช้สนทนากับเพื่อน  

รวมทั้งแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญอีกแหล่งหน่ึงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีอิทธิพลต่อทัศนคติของคนในสังคม คือ  

สื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนต์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ที่ได้เปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ที่มีพฤติกรรม

ต่างวัยต่างทัศนะต่อความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  57



58  

รกัเพศเดยีวกันได้มีตวัตน มดีารานักแสดงชัน้แนวหน้าแสดงบทบาทสือ่สารในรปูของบคุคลเพศทีส่ามในละครโทรทศัน์ 

ทีม่ลีกัษณะกระตุง้กระติง้ ค�าพดู ความสามารถทีท่�าให้ผู้คนจดจ�า หรอืถ่ายทอดความรู้สกึของบคุคลทีร่กัเพศเดยีวกัน 

เพือ่ให้สงัคมรบัรูแ้ละยอมรบัในตัวตนและให้โอกาสเขาเหล่าน้ัน เช่น ภาพยนตร์เรือ่ง สตรเีหลก็ หอแต๋วแตก รกัแห่ง

สยาม It gets better ไม่ได้ขอให้มารัก และเรื่องเกี่ยวกับหญิงรักหญิง Yes or No อยากรักก็รักเลย แสดงให้เห็น

ว่าภาพยนตร์ไทยมีบทบาทส�าคัญในการเป็นสื่อกลางให้บุคคลที่มีเพศที่สังคมยอมรับตามกระแสหลักได้ทราบ 

ความเป็นตัวตนของเพศที่สามได้อย่างชัดเจน (อุรพงศ์ และสุรกิจ, 2555)

นอกจากน้ี เป็นที่สังเกตว่าปัจจุบันน้ีมีพื้นที่ที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงตัวตนมากขึ้นในสื่อเฉพาะ 

เช่น นิตยสารของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความเข้าใจขององค์กรต่างๆ  

รวมทั้งสื่อสาธารณะได้มีการน�าเสนอภาพและข่าวเก่ียวกับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันทั้งชายรักชายและ 

หญิงรักหญิง ทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปและในกลุ่มผู้มีชื่อเสียง เช่น ดารานักแสดง นักกีฬาทีมชาติ ในหนังสือพิมพ์

และโทรทัศน์อย่างครึกโครม แสดงภาพของการจัดการแต่งงานตามประเพณีทุกขั้นตอนพร้อมทั้งสินสอดทองหมั้น

จ�านวนมาก ท่ามกลางความยินดีของญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย ข่าวสารลักษณะนี้ย่อมเป็นการตอกย�้า ท�าให้เห็น

ว่าการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันเกิดขึ้นได้ และได้รับการยอมรับในสังคมอย่างแพร่หลายมากขึ้น

บทส่งท้าย

บทความน้ีได้แสดงให้เห็นว่าการเพิม่จ�านวนของคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศทีเ่ห็นอยูท่กุวนัน้ี ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ที่แสดงออกโดยการแต่งตัวข้ามเพศ พฤติกรรม หรือแม้กระทั่งไม่ได้แสดงด้วยรูปลักษณ์ภายนอก แต่มีเพศวิถี 

ที่ต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคมในอดีตที่เราเห็นอยู่ทั่วไปทุกวัน ตามถนนหนทาง ที่สาธารณะ ศูนย์การค้า  

สถานศึกษา หรือที่ท�างาน รวมทั้งสื่อต่างๆ ไม่ใช่ภาพสะท้อนของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย

อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองในทางบวกคือสังคมไทยมีการยอมรับบุคคลกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น 

การหาค�าอธิบายความแตกต่างของทัศนคติในบทความน้ีเป็นเพียงการทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต  

ควรมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไปเก่ียวกับสังคมไทยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อความหลากหลายทางเพศหรือไม่ 

อย่างไร อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของการยอมรับ ไม่ยอมรับทัศนคติดังกล่าว รวมทั้งความแตกต่างของทัศนคติตาม

คุณลักษณะของประชากรไทย เช่น เพศ วัย การศึกษา ภูมิภาค ศาสนา ตามผลการศึกษาเชิงปริมาณที่ได้น�าเสนอ

ข้างต้น
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ตารางผนวก ก ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ�าแนกตามทัศนคตต่ิอ “ชายท�าตวัเป็นหญงิ” คุณลักษณะ และปีที่ส�ารวจ

คุณลักษณะ

 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2554

รับได้ รับไม่ได้
เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น
รับได้ รับไม่ได้

เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น

เพศ

ชาย 18.3 59.9 21.8 24.7 53.0 22.3

หญิง 21.3 55.7 23.0 26.3 51.8 21.9

รุ่นวัย

Gen Y 32.8 39.0 28.2 40.2 32.7 27.1

Gen X 24.5 51.5 24.0 30.0 46.6 23.4

Baby Boomer 16.3 63.0 20.7 21.8 58.1 20.1

Silent gen 10.1 70.9 19.0 12.4 68.6 19.0

สถานภาพสมรส

โสด 29.4 43.2 27.4 37.1 37.6 25.2

แต่งงาน 19.0 59.3 21.7 24.6 53.6 21.8

หม้าย/หย่า/แยก 15.4 63.8 20.8 20.4 59.1 20.4

การศึกษา

ไม่ได้เรียน 11.6 66.4 21.9 16.4 58.9 24.7

ประถมศึกษา 16.4 62.6 21.0 21.3 57.9 20.8

สูงกว่าประถมศึกษา 26.7 48.6 24.7 33.2 43.5 23.3

ไม่ทราบ 8.8 56.0 35.2 17.3 44.0 38.7

ศาสนา

พุทธ 20.8 56.3 22.8 26.5 51.0 22.6

อิสลาม 8.1 74.0 17.9 9.2 78.3 12.5

คริสต์ 19.3 58.8 21.9 28.2 56.5 15.3

ไม่ทราบ,ไม่มี 0.0 66.7 33.3 91.7 8.3 0.0

ระดับความเคร่งศาสนา

น้อย 25.9 54.6 19.5 36.0 36.9 27.1

ปานกลาง 21.0 55.7 23.3 27.3 49.6 23.1

มาก 15.9 63.0 21.1 19.2 62.6 18.2

ภาคที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร 24.6 47.1 28.4 29.3 45.4 25.3

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 22.1 51.9 26.1 28.3 46.3 25.4

ภาคเหนือ 21.7 56.6 21.7 26.0 52.7 21.3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19.0 62.2 18.8 25.8 54.2 20.0

ภาคใต้ 13.7 67.0 19.3 18.7 63.2 18.1

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 22.1 54.1 23.8 27.5 50.0 22.5

นอกเขตเทศบาล 17.1 62.3 20.7 23.0 55.7 21.3

รวม 20.1 57.3 22.5 25.7 52.2 22.0

(จ�านวน) (5,701) (16,217) (6,377) (6,392) (12,987) (5,478)



ตารางผนวก ข ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามทัศนคติต่อ “หญิงท�าตัวเป็นชาย” คุณลักษณะ และปีที่ส�ารวจ

คุณลักษณะ

 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2554

รับได้ รับไม่ได้
เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น
รับได้ รับไม่ได้

เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น

เพศ

ชาย 18.6 59.1 22.3 24.7 53.0 22.3

หญิง 20.9 56.0 23.2 25.9 52.3 21.8

รุ่นวัย

Gen Y 32.7 38.4 28.9 40.1 33.0 27.0

Gen X 24.1 51.6 24.3 29.6 47.0 23.3

Baby Boomer 16.2 62.9 20.9 21.5 58.4 20.1

Silent gen 9.9 70.8 19.3 12.0 69.0 19.0

สถานภาพสมรส

โสด 29.2 42.5 28.3 36.7 37.9 25.4

แต่งงาน 18.8 59.3 21.9 24.4 54.0 21.6

หม้าย/หย่า/แยก 15.1 63.8 21.1 20.0 59.5 20.4

การศึกษา

ไม่ได้เรียน 11.6 66.0 22.3 16.1 59.2 24.7

ประถมศึกษา 16.1 62.7 21.2 21.0 58.3 20.7

สูงกว่าประถมศึกษา 26.6 48.2 25.2 33.0 43.7 23.3

ไม่ทราบ 8.8 58.2 33.0 17.3 44.0 38.7

ศาสนา

พุทธ 20.7 56.2 23.1 26.2 51.3 22.5

อิสลาม 7.8 73.8 18.5 8.9 79.0 12.1

คริสต์ 17.9 59.5 22.6 28.7 55.5 15.8

ไม่ทราบ, ไม่มี 0.0 66.7 33.3 91.7 8.3 0.0

ระดับความเคร่งศาสนา

น้อย 24.7 54.9 20.3 36.5 36.5 27.0

ปานกลาง 20.9 55.4 23.7 26.9 50.1 23.1

มาก 15.7 63.2 21.1 19.1 62.8 18.0

ภาคที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร 24.7 46.1 29.2 29.3 45.3 25.4

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 22.2 51.3 26.6 28.5 46.1 25.4

ภาคเหนือ 21.7 56.2 22.1 26.0 52.9 21.1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18.0 63.5 18.5 24.6 55.4 20.0

ภาคใต้ 13.7 66.6 19.7 18.2 63.6 18.2

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 22.0 53.9 24.1 27.2 50.3 22.5

นอกเขตเทศบาล 16.8 62.4 20.8 22.7 56.0 21.3

รวม 20.0 57.2 22.8 25.4 52.6 22.0

(จ�านวน) (5,649) (16,186) (6,460) (6,322) (13,070) (5,465)
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ตารางผนวก ค ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามทัศนคติต่อ “ชายรักร่วมเพศ” คุณลักษณะ และปีที่ส�ารวจ

คุณลักษณะ

 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2554

รับได้ รับไม่ได้
เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น
รับได้ รับไม่ได้

เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น

เพศ

ชาย 8.7 75.9 15.4 13.4 69.1 17.5

หญิง 8.6 75.4 16.0 12.8 69.6 17.7

รุ่นวัย

Gen Y 15.1 64.0 20.8 23.1 53.7 23.2

Gen X 10.6 72.5 16.9 15.5 66.0 18.5

Baby Boomer 6.7 79.2 14.0 10.4 74.0 15.6

Silent gen 4.0 83.1 12.9 4.4 80.5 15.0

สถานภาพสมรส

โสด 14.4 65.6 20.0 21.8 57.0 21.2

แต่งงาน 7.8 77.4 14.8 12.0 71.0 17.0

หม้าย/หย่า/แยก 6.2 78.8 15.0 9.6 73.8 16.6

การศึกษา

ไม่ได้เรียน 3.9 78.8 17.3 6.9 73.3 19.8

ประถมศึกษา 6.5 79.3 14.2 9.8 73.9 16.3

สูงกว่าประถมศึกษา 12.4 69.9 17.6 18.5 62.6 19.0

ไม่ทราบ 4.4 74.7 20.9 2.7 57.3 40.0

ศาสนา

พุทธ 9.0 74.8 16.2 13.4 68.4 18.1

อิสลาม 2.3 90.1 7.6 3.6 88.7 7.8

คริสต์ 10.6 72.1 17.3 15.3 73.7 11.0

ไม่ทราบ, ไม่มี 0.0 100.0 0.0 50.0 50.0 0.0

ระดับความเคร่งศาสนา

น้อย 11.8 72.9 15.3 21.7 55.5 22.8

ปานกลาง 8.9 74.6 16.5 13.7 67.7 18.6

มาก 6.9 79.5 13.6 9.3 77.0 13.7

ภาคที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร 12.1 66.9 20.9 19.9 58.0 22.1

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 10.1 70.7 19.2 14.7 63.2 22.0

ภาคเหนือ 8.7 76.2 15.1 12.5 71.4 16.0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.6 80.1 12.2 12.9 72.3 14.8

ภาคใต้ 5.7 82.0 12.3 7.8 78.7 13.4

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 10.0 73.2 16.8 14.7 67.2 18.1

นอกเขตเทศบาล 6.6 79.3 14.0 10.5 72.7 16.8

รวม 8.7 75.6 15.7 13.0 69.4 17.6

(จ�านวน) (2,452) (21,393) (4,450) (3,238) (17,248) (4,371)



ตารางผนวก ง ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามทัศนคติต่อ “หญิงรักร่วมเพศ” คุณลักษณะ และปีที่ส�ารวจ

คุณลักษณะ

 พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2554

รับได้ รับไม่ได้
เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น
รับได้ รับไม่ได้

เฉยๆ/ไม่มี

ความเห็น

เพศ

ชาย 9.1 74.7 16.2 13.8 68.3 18.0

หญิง 9.0 74.7 16.3 12.9 69.3 17.8

รุ่นวัย

Gen Y 15.8 62.3 22.0 23.3 52.9 23.8

Gen X 11.1 71.4 17.5 15.9 65.2 18.9

Baby Boomer 7.0 78.6 14.4 10.5 73.7 15.8

Silent gen 4.1 82.7 13.1 4.5 80.3 15.2

สถานภาพสมรส

โสด 14.9 64.1 21.0 21.9 56.3 21.8

แต่งงาน 8.2 76.6 15.2 12.2 70.5 17.2

หม้าย/หย่า/แยก 6.5 78.1 15.4 9.9 73.1 17.0

การศึกษา

ไม่ได้เรียน 4.1 78.4 17.5 7.0 73.0 20.0

ประถมศึกษา 6.8 78.7 14.6 10.0 73.6 16.5

สูงกว่าประถมศึกษา 13.0 68.5 18.5 18.7 61.8 19.4

ไม่ทราบ 3.3 75.8 20.9 2.7 57.3 40.0

ศาสนา

พุทธ 9.4 73.9 16.7 13.7 67.9 18.5

อิสลาม 2.3 90.1 7.7 3.7 88.9 7.4

คริสต์ 11.3 71.4 17.3 14.8 74.2 11.0

ไม่ทราบ,ไม่มี 0.0 100.0 0.0 50.0 50.0 0.0

ระดับความเคร่งศาสนา

น้อย 11.8 72.0 16.2 21.8 55.3 22.8

ปานกลาง 9.4 73.6 17.1 14.0 67.0 19.0

มาก 7.2 78.9 13.8 9.5 76.7 13.8

ภาคที่อยู่อาศัย

กรุงเทพมหานคร 12.4 65.2 22.4 20.2 57.6 22.1

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 10.6 69.5 19.9 15.3 62.0 22.8

ภาคเหนือ 9.2 75.1 15.7 12.8 71.0 16.2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.9 79.7 12.4 12.8 72.5 14.7

ภาคใต้ 5.6 81.9 12.5 7.8 78.6 13.6

เขตที่อยู่อาศัย

ในเขตเทศบาล 10.4 72.3 17.4 14.9 66.7 18.5

นอกเขตเทศบาล 7.0 78.5 14.5 10.8 72.2 17.0

รวม 9.0 74.7 16.3 13.2 68.9 17.9

(จ�านวน) (2,557) (21,138) (4,600) (3,292) (17,123) (4,442)
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ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน:  

ข้อเสนอห้าแนวคิดส�าคัญในการพฒันาประชาคมอาเซียน

ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ�่า
*

บทคัดย่อ

การที่สังคมไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนได้ผนวกรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจที่มีประชากรรวมกันถึง

กว่า 600 ล้านคน จะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ ทัง้ภายในแต่ละประเทศ และระหว่างประเทศ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแง่บวกมีหลายประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม  

การศึกษา การเมือง และวัฒนธรรม โดยเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท�าให้กลายเป็นสังคมที่กว้างใหญ่ขึ้น  

มคีวามหลากหลายและมคีวามท้าทายหลายประการ แต่ในขณะเดยีวกัน ถ้าไม่มีการวางแผนพฒันาอย่างครอบคลมุ 

ก็จะท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะการกีดกันแบ่งแยก ท�าให้เกิดกลุ่มคนชายขอบจ�านวนมาก ซึ่งไม่เป็น

ผลดีต่อสังคมโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาอาเซียนโดยใช้แนวคิดการผนวกรวมทางสังคม แนวคิดการวางแผนพัฒนา

สังคม แนวคิดความม่ันคงทางสังคม แนวคิดศักยภาพ/ความสามารถและโอกาส และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยท�าให้การวางแผนพัฒนาสังคมของอาเซียนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

เหมาะสม มีความครอบคลุม โดยเฉพาะการให้ความส�าคัญกับประเด็นศักยภาพ – ความสามารถ ศักดิ์ศรี และ 

การเข้าถึงโอกาสต่างๆ ในสงัคม ทีเ่ท่าเทยีมกันของประชากรทกุกลุม่ ทกุวยั ทกุเพศ ทกุเชือ้ชาต/ิชาตพินัธ์ุ ทกุศาสนา 

ทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจ – สังคม บทความให้ความส�าคัญกับการทบทวนเชิงแนวคิด และให้ข้อเสนอเชิงแนวคิด 

เพื่อชี้ทิศทางให้มีการวางแผนพัฒนาสังคมเชิงรุก ในบริบทของความสลับซับซ้อน ความแตกต่างหลากหลาย  

การเป็นสังคมพหุลักษณ์ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และการย้ายถ่ินในระดับสูงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

และอาเซียนบวกหก

ค�าส�าคัญ: ความแตกต่างหลากหลาย พหุลักษณ์ การวางแผนพัฒนาสังคม การผนวกรวมทางสังคม ความมั่นคง 

ทางสังคม ศักยภาพ/ความสามารถและโอกาส เศรษฐกิจพอเพียง
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Pluralism and Diversity of ASEAN Countries: 

Five Prominent Concepts for  

the Development of the Community

Chanhathai (Orathai) Ard – am
*

Abstract 

The integration of all ASEAN member countries, including Thailand, into the ASEAN  

Economic Community (AEC), a community of over 600 million population, will bring about both 

positive and negative changes, domestically and internationally. On the positive side, economic, 

educational, social, political and cultural links will be more interconnected for better knowledge 

sharing among the wider society, including exposure to more diversity and challenges. These  

interactions and connections, if not carefully planned, could produce friction and a variety of  

problems, such as discrimination and marginalization, that could obstruct attainment of mutual 

economic and social goals among countries. Development plans need to promote social inclusion, 

systematic social and development planning, social security, capacity building, expanded opportunity  

and, in particular, the principles of ‘sufficiency economy’ which is a path to development that is 

increasingly popular in Thailand. There is a need to prioritize capacity building and equal access 

to opportunities of the people of ASEAN member countries of both sexes, across age groups,  

religions and economic status. This will help them to integrate and constructively participate in the 

new era of the AEC, while lessening the undesired impacts from increased contact across nations. 

This article highlights concepts that will pave the way for a broader regional society of complexity, 

diversity, pluralism, ageing population structure and cross – border migration among the people of 

the countries of the AEC and ASEAN Plus Six. 

Keywords: Diversities, Pluralism, Social and development planning, Social inclusion, Social security, 

Capability and opportunities, Sufficiency economy 
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น�าเรื่อง

อันที่จริงประเด็นความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์และสังคมนั้น นักวิชาการคนส�าคัญๆ ของโลกได้พูดไว้

นานแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น อันโตนิโอ กรัมซี่ ที่พูดถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม (Hoare & Smith, 

1999) แต่ว่ามโนทัศน์ทางวัฒนธรรมกลับถูกก�าหนดหรือนิยามโดยผู้น�าที่มีอ�านาจเหนือกว่าประชาชน จนท�าให้เกิด

การยอมรับ (หรือการครอบง�า) กลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่มีการตั้งค�าถาม แต่ปัจจุบัน ความแตกต่าง 

หลากหลายของมนุษย์และสังคม กลายเป็นประเด็นที่ส�าคัญและได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลากหลายสาขา 

เพราะเป็นทั้งความจริงและความท้าทายว่า สังคมจะสามารถเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย และใช้ประโยชน์ 

เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมของตนได้อย่างไร

นอกจากนี้ ถ้าสามารถเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย ความเป็นพหุลักษณ์ (Pluralism) และการปราศจาก

พรมแดน (Boundarylessness) ได้มากเท่าใด ก็น่าจะยิ่งสามารถออกแบบระบบของสังคมให้มีความครอบคลุม  

ตอบสนองต่อศักยภาพ – ความสามารถ และความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะยิ่งท�าให้สามารถยกระดับศักยภาพ 

ในการอยู่ร่วมกัน เป็นสังคมที่มีการขึ้นต่อกัน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความเป็นอารยธรรม หรืออาจเรียกว่า 

“การพฒันาเชงิชาตพินัธ์ุ” (Ethno – development) แทนความขดัแย้ง หรือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน หรือบางประเทศ

ถึงขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์/ชาติพันธุ์ (Genocide/Ethnocide) ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ดังเช่น ในประเทศกัมพูชา (Clarke, 

2001) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะ “อัตลักษณ์” สามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและภาวะ

คุกคาม ทั้งน้ีขึ้นกับความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ผันแปรไป แต่ถ้าทุกฝ่ายรับรู้ถึงความส�าคัญ

ของประเด็นน้ีและใช้ประโยชน์ให้เป็น ก็จะเกิดพลังร่วมในการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ (Triandafyllidou, 2012; 

Bloch & Solomos, 2010; Beck, 2000; Beck, 2006; Clarke, 2001; ธีรยุทธ, 2546ก, ธีรยุทธ 2546ข) ดังเช่น

กรณีของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่มีการผนึกความแตกต่างด้านศาสนา ชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยเข้ากับ

โครงสร้างของรัฐ จนน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายการศึกษา ที่เน้นความส�าคัญของภาษา ศาสนา การเป็นพลเมือง 

ที่มีคุณภาพ ท�าให้เกิดหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การศึกษาศาสนาต่างๆ การศึกษาด้านภาษา และ 

การศึกษาความเป็นพลเมือง (Civic education) เป็นต้น (Formichi, 2015)

ความแตกต่างหลากหลายน้ันมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างหลากหลายด้านชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ 

วัฒนธรรม ศาสนา ความคิดความเชื่อ การเมือง เศรษฐกิจ เพศสภาพ นอกจากน้ี สังคมควรท�าความเข้าใจ 

ความแตกต่างหลากหลายทีด่�ารงอยูภ่ายในระบบใดระบบหน่ึงด้วย ยกตวัอย่างเช่น ระบบการเมืองของประเทศไทย

ในปัจจุบนั ทีมี่ทัง้ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นเผดจ็การหรอืก่ึงเผดจ็การ หรอืความไม่ชดัเจนของระบบการเมอืง 

ทีม่ลีกัษณะผสมผสาน สลบัซบัซ้อน ไม่มเีส้นแบ่งทีช่ดัเจน เพราะประเทศไทยอยูภ่ายใต้การควบคมุขององค์กรพเิศษ

ที่เรียกว่า “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ” (คสช.) แต่ในภาวะดังกล่าวนี้ กลับมีโอกาสในการปฎิรูประบบ

ประชาธิปไตย/ระบบโครงสร้างการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องการการมีส่วนร่วมของสังคม ซึ่ง “การม ี

ส่วนร่วม” นี้ถือเป็นลักษณะที่ส�าคัญประการหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตยของสังคม เป็นต้น

ดังน้ัน ความสลับซับซ้อน ความเป็นพหุลักษณ์ของสังคม วัฒนธรรม และการเมือง จึงด�ารงอยู่คู่กัน ถ้าม ี

ความคิดเชิงเดี่ยว ไม่เข้าใจความเป็นเชิงซ้อน ก็จะมีทัศนคติที่คับแคบ และท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา (อานันท์, 

2544; ธีรยุทธ, 2546ก, ธีรยุทธ 2546ข; ชูพินิจ, 2548) นอกจากน้ี ความสลับซับซ้อนและความหลากหลาย 

ของภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ แสดงถึงความหลากหลายของระบบคิด ภูมิปัญญา ปรัชญาและระบบ
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การให้คุณค่า (สุวิไล, 2547) ส�าหรับประชาคมอาเซียน จากการศึกษาของ Clarke (2001) พบว่า มีกลุ่มชาติพันธุ์

หลักและชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆ จ�านวนมาก จนไม่สามารถนับได้ทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมมีความแตกต่าง

หลากหลายทางวฒันธรรมประเพณีต่างๆ และยงัมลีกัษณะของการผสมผสานกันระหว่างวฒันธรรมด้ังเดมิของแต่ละ

กลุ่มชาติพันธุ์ เข้ากับวัฒนธรรมใหญ่ วัฒนธรรมย่อยของแต่ละสังคม ไปจนถึงวัฒนธรรมเมือง วัฒนธรรมแบบใหม่ 

หรือวัฒนธรรมของโลก ที่ไม่มีความผูกมัดกับชาติและภาษา หรือมีหลายชาติ หลายภาษา จนนักวิชาการบางคน 

(Beck, 2000; Beck, 2006) เสนอให้ใช้ค�าว่า “Cosmopolitan perspective” ในการมองเรื่องหลายชาติ หลาย

ภาษา เป็นต้น

ความแตกต่างหลากหลายที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงที่ควรท�าความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ความแตกต่าง 

หลากหลายของระบบเศรษฐกิจ หรือวิธีคิด วิธีมอง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับเศรษฐกิจ ซึ่งในบริบทของประเทศไทย ก็ม ี

ทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แบบครัวเรือนและชุมชน (ฉัตรทิพย์, 2543; มณีมัย, 2546) และเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมีความเชื่อมโยงกับความแตกต่างหลากหลายด้านอาชีพ หรือวิถีการด�ารงชีวิตด้วยอาชีพที่แตกต่าง  

ที่มีความเชื่อมโยงกับระดับรายได้ที่แตกต่าง ซึ่งท�าให้ประชาชนมี “คุณภาพชีวิต” ที่แตกต่างหลากหลายตามไปด้วย 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้คือ 

1. เพื่อน�าเสนอแนวคิดที่มีความส�าคัญในการวางแผนพัฒนาสังคมในบริบทอาเซียน เพื่อลดปัญหาการกีดกัน 

แบ่งแยก และป้องกันผลกระทบเชิงลบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. เพือ่ชีใ้ห้เห็นถึงความส�าคญัของความแตกต่างหลากหลายทางประชากรและสงัคมของอาเซยีน และโอกาส

ในการพัฒนาประชาคม บนความแตกต่างหลากหลายดังกล่าว

ส�าหรับเน้ือหาสาระครอบคลุมการทบทวนแนวคิดหลักที่ส�าคัญ 5 ประการ คือ แนวคิดการผนวกรวม 

ทางสงัคม แนวคดิการวางแผนพฒันาสงัคม แนวคดิความม่ันคงทางสงัคม แนวคดิศกัยภาพ/ความสามารถและโอกาส 

และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับเหตุผลที่เลือกแนวคิดทั้งห้าแนวคิดนี้ เนื่องจากพิจารณาว่าสามารถน�ามาใช้

ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความแตกต่างหลากหลายของภูมิภาคได้เป็นอย่างดี และส�าหรับการผนวกแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไว้ด้วยน้ัน เน่ืองจากพิจารณาว่าประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนก�าลังพัฒนาความทันสมัย  

โดยเฉพาะประเทศลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งจากบทเรียนการพัฒนาของประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนา

ความทันสมัยและความเป็นอุตสาหกรรมทุนนิยมอย่างเข้มข้น โดยให้ความส�าคัญกับทางเลือกการพัฒนาแบบอื่นๆ 

น้อยเกินไป ท�าให้สงัคมไทยจนถึงปัจจุบนั ขาดความสมดลุย์ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมถูกท�าลาย ไปพร้อมๆ 

กับการท�าลายศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์และชมุชนท้องถ่ิน (Hewison, 2000) และยงัท�าให้เกิดความเหลือ่มล�า้ทัง้

ทางเศรษฐกิจและสงัคมตามมา (UNDP, 2010) ทีเ่กิดขึน้พร้อมๆ กับการแตกตวั การตกอยูใ่นสภาพของการถูกกีดกัน 

แบ่งแยก เบียดขับของกลุ่มคนชายขอบต่างๆ (สุริชัย, 2546; ปริตตา, มปป.; ธีรยุทธ, 2546ก; ธีรยุทธ 2546ข)  

รวมทัง้ปัญหาความขดัแย้งต่างๆ ของกลุม่ชาตพินัธ์ุ (Clarke, 2001) ท�าให้เกิดปัญหาทางสงัคมต่างๆ ตามมามากมาย 

ซึ่งจริงๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งถ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ และน�ามาใช้

ในการวางแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น ในล�าดับต่อไปจะน�าเสนอสาระ

ส�าคัญของทั้งห้าแนวคิด ที่มีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาประชาคมอาเซียนให้เป็นสังคมที่มีความมั่นคง มีการยอมรับ 

ความหลากหลาย หรอืใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ มากกว่าทีจ่ะมองว่า ความแตกต่างหลากหลายเป็นปัญหา 

หลังจากน้ัน จะให้ภาพเก่ียวกับสถานการณ์ด้านความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยย่อ เพื่อให้



มองเห็นร่วมกันในระดบัหน่ึงว่าภูมภิาคอาเซยีนเป็นภูมิภาคทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายทางด้านชาตพินัธ์ุ ซึง่หมาย

ถึงความแตกต่างหลากหลายด้านศักยภาพ/ความสามารถของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่าน้ี และในล�าดับสุดท้าย  

จึงเป็นการน�าเสนอแนวทางในการน�าแนวคิดไปใช้ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนและบทสรุป

ข้อเสนอแนวคิดส�าคัญ

ข้อเสนอแนวคดิส�าคญัทีค่วรน�ามาเป็นแนวทางในการพฒันาประชาคมได้แก่ แนวคดิการผนวกรวมทางสงัคม 

แนวคิดการวางแผนพัฒนาสังคม แนวคิดความมั่นคงทางสังคม แนวคิดศักยภาพ – ความสามารถและโอกาสของ 

อมาตยา เซ็น และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะให้พื้นที่กับแนวคิดการผนวกรวมทางสังคมมากที่สุด เพราะเป็น

แนวคิดที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ คนจ�านวนมากยัง 

ไม่ค่อยคุ้นเคย และยังมองว่าสามารถใช้แนวคิดนี้เป็นฐานในการเชื่อมโยงแนวคิดอื่นๆ เข้าด้วยกันด้วย

แนวคิดการผนวกรวมทางสังคม (Social inclusion) 

เป็นแนวคิดที่มีความส�าคัญมากที่สุดในภาวการณ์ของความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในปัจจุบัน ถ้าประเทศสมาชิกในอาเซียนไม่ใช้แนวคิดน้ี การมองกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่พวกเดียวกับตนว่าเป็น 

“คนอื่น” ก็จะเกิดขึ้นทันที ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติต่อคนที่ถูกมองว่าเป็น “คนอื่น” ในลักษณะการเบียดขับ 

ครอบง�า ปิดกั้นบังคับ แบ่งแยก และกีดกัน (Social exclusion) ได้อย่างง่ายดาย

ส�าหรบัความหมายของค�าว่า “การผนวกรวมทางสังคม” (Social inclusion) น้ัน ธนาคารโลก (The World 

Bank, 2013) ระบุว่าหมายถึง “กระบวนการในการปรับปรุงสภาวะและเงื่อนไขต่างๆ ส�าหรับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในการเข้าร่วมกับสังคม” และยังหมายถึง “กระบวนการในการปรับปรุงความสามารถ โอกาส และ ศักดิ์ศรี

ของประชาชนที่เสียเปรียบอันเป็นผลมาจากอัตลักษณ์ของตน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม”

นอกจากนี้ ในรายงานของธนาคารโลก (หน้า 3) ยังระบุด้วยว่า มีสถานการณ์ที่ส�าคัญ 7 ประการเกี่ยวกับ

การผนวกรวม และการกีดกันแบ่งแยกทางสังคม ที่จ�าเป็นต้องสื่อสารให้ทราบดังนี้คือ 1) กลุ่มประชาชนที่ถูกกีดกัน

แบ่งแยกมอียูใ่นทกุประเทศ 2) ประชาชนทีถู่กกีดกันแบ่งแยกยงัคงไม่ได้รับโอกาสต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 3) การเปลีย่น

ผ่านของสังคมโลกเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น และน�าไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบของสังคมที่เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการ

ผนวกรวม ในขณะเดียวกันก็เป็นการท�าให้รูปแบบของการกีดกันแบ่งแยกต่างๆ มีความหนักหน่วงรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

4) ประชาชนเข้าร่วมทางสังคมผ่านกลไกต่างๆ ของตลาด การบริการ และพื้นที่ต่างๆ (ทั้งพื้นที่ทางสังคม และ 

ทางกายภาพ) 5) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือโฉมหน้าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อทัศนคติและ 

การรับรู้ของประชาชน และเนื่องจากประชาชน มักแสดงออกหรือกระท�าการต่างๆ ตามที่เขารู้สึก ดังนั้น การให้

ความสนใจกับทัศนคติและการรับรู้ จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 6) การกีดกันแบ่งแยกไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวหรือ

เปลีย่นแปลงไม่ได้หลกัฐานเชงิประจักษ์ต่างๆ ชีใ้ห้เห็นว่า การผนวกรวมทางสงัคมเป็นสิง่ทีส่ามารถวางแผนและบรรลุ

ผลส�าเร็จได้ 7) การขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า จ�าเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งในระดับกว้างและลึกเก่ียวกับการกีดกัน

แบ่งแยก รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ของมัน และการปฏิบัติการต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงและนุ่มนวล 
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ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าว (หน้า 5 – 7) ยังวิเคราะห์ไว้ด้วยว่า การที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนจะถูกผนวก

รวมเข้ามาหรือจะถูกกีดกันแบ่งแยกนั้น ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ของพวกเขา ได้แก่ เพศสภาพ ชาติพันธุ์ วรรณะ สีผิว 

ศาสนา และความพิการหรือการไร้ความสามารถด้านร่างกาย – จิตใจ การกีดกันแบ่งแยกที่ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ 

ดังกล่าว จึงมักน�าไปสู่การมีสถานภาพหรือต�าแหน่งแห่งที่ทางสังคมที่ต�่าลง และมักจะตามมาด้วยผลลัพธ์ต่างๆ  

ที่ต�่ากว่า ทั้งด้านรายได้ การได้รับโอกาสหรือการเสริมศักยภาพต่างๆ ในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ที่ส�าคัญ การเข้าไม่ถึง

การจ้างงานและบริการต่างๆ รวมถึงการไม่มีสิทธ์ิมีเสียงในกระบวนการตัดสินใจทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ 

นอกจากน้ี ยังพบด้วยว่า การได้รับโอกาสหรือผลลัพธ์ต่างๆ ระหว่างหญิงและชาย ยังมีความแตกต่างกัน หรือม ี

ช่องว่างที่ใหญ่มาก โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในแอฟริกา ส�าหรับกรณีของอินเดียและเนปาล พบว่า ระบบวรรณะ 

ยังคงเป็นระบบหรือรูปแบบที่ท�าให้เกิดการกีดกันแบ่งแยกทางสังคม ขณะที่ประเด็นศาสนา ก็ยังคงเป็นแรงขับ 

ที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดการกีดกันแบ่งแยก และที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ประชาชนหรือคนพื้นถิ่นในขอบเขตทั่วโลก

ยงัคงเผชญิกับการถูกกีดกันแบ่งแยก ซึง่จริงๆ แล้วมรีากเหง้ามาจากการทีพ่วกเขาถูกเบยีดขบัออกจากชมุชนดัง้เดมิ 

และรากฐานทางวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกท�าลายลงไปพร้อมๆ กันนั่นเอง 

ทั้งนี้ ยังมีอัตลักษณ์อีกหลายประการที่เดิมไม่ได้เป็นปัญหา หรือไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแหล่งที่มาของการผนวก

รวมหรือการกีดกันแบ่งแยกในช่วงสิบปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับการถูกกีดกันแบ่งแยก  

ดงัเช่น การแสดงออกทางเพศ (Sexual orientation) สญัชาต ิและเอชไอวหีรอืเอดส์ เป็นต้น ทัง้น้ี กลุม่ความแตกต่าง 

หลากหลายทางเพศ ยังคงเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการกีดกันแบ่งแยกในหลายๆ ประเทศ และในภาวะที่กระแส

การย้ายถ่ินขนานใหญ่ก�าลงัด�าเนินไปทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศน้ัน อตัลกัษณ์ของกลุม่ผู้ย้ายถ่ิน/แรงงาน

เคลื่อนย้าย รวมทั้งปัจเจกบุคคลต่างๆ มักจะถูกพิจารณาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่มักจะใช้วิธี

การแปลกๆ ในการบูรณาการคนที่ไม่ได้มีชาติก�าเนิดเดียวกันกับตน (ซึ่งมักใช้ค�าว่า “การบูรณาการ” แต่กลับม ี

นัยซ่อนเร้นว่าเป็นการกีดกันแบ่งแยก)

การที่คนเราแต่ละคนมีอัตลักษณ์ที่ผสมผสาน หรือมีหลายลักษณะในเวลาเดียวกัน และอาจจะถูกกีดกันแบ่ง

แยกจากลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงของตนเอง แต่อาจจะไม่ถูกกีดกันแบ่งแยกจากลักษณะอื่นๆ ดังน้ัน การท�า 

ความเข้าใจแนวคิดย่อยที่เรียกว่า “แนวคิดการสอดประสานหรือการมาบรรจบกันของอัตลักษณ์ต่างๆ” (Inter –  

sectionality) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส�าคัญเกีย่วกบัการผนวกรวม ที่พยายามอธิบายวา่ ปัจเจกบุคคล/ประชาชนแต่ละคน

น้ันอยู่ในโครงสร้างทางสังคมและพื้นที่ทางสังคมที่หลากหลาย หรือมากกว่าหน่ึงโครงสร้างโดยปริยาย หรือเป็น 

สิง่ทีเ่กิดขึน้ในเวลาเดยีวกัน และเมือ่พวกเขามามปีฏิสมัพนัธ์กัน อตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกันจะท�าให้เกิดข้อได้เปรยีบและ

เสียเปรียบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การมีทั้งประเด็นเพศสภาพ อายุ ชาติพันธุ์ และที่อยู่อาศัย/ถิ่นฐาน ที่มีปฏิสัมพันธ์

ต่อกันอย่างสลับซับซ้อนน้ัน มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญมากกว่าการมีเพียงแค่ประเด็นเรื่องเพศสภาพเท่าน้ัน  

ดงัเช่น ประเทศโบลเิวยีทีมี่การศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาค่อนข้างสงู แต่กลบัพบว่าการเป็นผู้หญงิในสงัคมน้ีท�าให้

ความเป็นไปได้ทีจ่ะส�าเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมน้ันมน้ีอยกว่าผู้ชายร้อยละ 5 ถ้าเป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุคชีวัร์ (Quechua) 

(ซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่พูดภาษาสเปน) ความเป็นไปได้ที่จะส�าเร็จการศึกษาส�าหรับผู้ชายลดลงไปอีกร้อยละ 14 แต่ถ้าเป็น 

ผู้หญงิคชีวัร์ ความเป็นไปได้ดงักล่าวลดลงไปอกีร้อยละ 28 เมือ่เปรียบเทยีบกับกลุม่ทีพ่ดูภาษาสเปน ดงัน้ัน คนเหล่าน้ี 

ต้องประสบกับภาวะที่ยากล�าบากมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสถานภาพเหนือกว่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (The World 

Bank, 2013: p.7)



นอกจากนี้ ลักษณะบางประการของสมาชิกกลุ่มบางกลุ่ม ก็สามารถที่จะท�าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

เช่นกัน ดงัเช่น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม ต�าแหน่งในวงจรชวีติ หรอืภาวการณ์/เง่ือนไขต่างๆ เช่น การเป็น

สตรีหม้าย หรือในกรณีที่ระบบความมั่นคงทางสังคมเป็นแบบไม่เป็นทางการหรือเพิ่งเริ่มก่อตัว ก็มักพบว่าผู้สูงอายุ

จ�านวนมากมีความเสี่ยงต่อการได้รับการดูแลบ�าบัดที่ไม่ดี ดังเช่นกรณีการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาภาวะสมอง

เสื่อมของประเทศไทย ที่ได้รับทราบมาว่ายังไม่มีระบบการดูแลในหลายๆ พื้นที่ หรือส่วนใหญ่ได้รับการดูแล 

ในโรงพยาบาลด้านประสาทวทิยา ในขณะทีบ่างคนถูกส่งให้ไปอยูร่วมกับผู้ป่วยทางจิตในโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นต้น 

(ข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์ในการน�าญาติผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสมองเสื่อมไปรับบริการที่โรงพยาบาล 

ในเขตกรุงเทพและนนทบรุ ีเม่ือปี 2556) เช่นเดยีวกับกรณทีีป่ระเทศทีม่ปีระชากรวยัรุ่นจ�านวนมาก แต่ไม่มกีารปฏิบตัิ

การต่างๆ ในเรื่องความยากจน การจ้างงาน และการพัฒนามนุษย์ ประเทศเหล่าน้ีก็ไม่สามารถที่จะรับรู้หรือ 

ใช้แนวคิด“การปันผลทางประชากร” (Demographic dividend) ในการพัฒนาประเทศของตนได้

กรณี “การปันผลทางประชากร” นี้ มนสิการ กาญจนะจิตรา (2556) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ว่า การรวมตัวกันเป็นอาเซียนจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศสมาชิกในการเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ

ประชาคมโดยรวม โดยอาศัยโครงสร้างอายุของประชากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งอันที่จริง 

การปันผลทางประชากรน้ีได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหน่ึงแล้ว โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยที่มีการใช้แรงงานจาก

พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งอาจจะเป็นการปันผลทางประชากรที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่ได้วางแผนอย่างเป็น

ระบบก็ตาม แต่เมื่อองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจมีความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องน้ี ก็สามารถวางแผนร่วมกันอย่างเป็น

ระบบมากขึน้ แต่จะต้องมกีารรับประกันด้วยว่า จะไม่ใช่การผนวกรวมในตลาดแรงงาน หรือมองเฉพาะนโยบายด้าน

แรงงานเท่านั้น แต่จะต้องมีการผนวกรวมในเรื่องบริการและพื้นที่ต่างๆ ด้วย 

นโยบายและแผนงานใดๆ ก็ตามที่ต้องการจะลดหรือป้องกันปัญหาการกีดกันแบ่งแยก จ�าเป็นที่จะต้องใช้

แว่นตาทีเ่รียกว่า “การผนวกรวมทางสังคม” (Social inclusion) ในสามมติทิีม่คีวามเชือ่มโยงกัน เพราะปัจเจกบุคคล

และกลุม่ต่างๆ ทางสงัคม ล้วนแต่มคีวามต้องการทีจ่ะเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของพืน้ที ่หรืออาณาบรเิวณทีมี่ความเชือ่ม

โยงกันน้ี ซึง่ครอบคลมุ ตลาด บรกิาร และพืน้ทีต่่างๆ ซึง่หมายถึงทัง้พืน้ทีท่างกายภาพ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม 

ดังนั้นการพิจารณาพื้นที่ทั้งสี่ประเภทนี้อย่างละเอียดและมีความเชื่อมโยงกัน จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ส�าหรับกรณีของ ตลาด (Markets) เอกสารของธนาคารโลกดงักล่าว ระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่มปีฏิสมัพนัธ์

กับสงัคม หรอืมชีวีติประจ�าวนัผ่านระบบตลาดทีส่�าคญั 4 ประเภท คอื 1) ทีด่นิ 2) ทีอ่ยูอ่าศยั 3) แรงงาน/การท�างาน 

และ 4) เครดิต (ระบบสินเชื่อ) ซึ่งตลาดทั้ง 4 ประเภทนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในระดับปัจเจกบุคคลและระดับครัวเรือน 

ซึ่งในทางประวัติศาสตร์ ที่ดินกลายเป็นปัจจัยหลักของการกีดกันแบ่งแยก ยกตัวอย่างเช่น ในยุคอาณานิคมที่ 

นักล่าอาณานิคมซึง่ไม่ใช่คนในท้องถ่ิน เข้าไปครอบครองหรอืผนวกเอาทีด่นิของคนพืน้เมอืงมาเป็นของตนเอง ท�าให้

เกิดการกีดกันแบ่งแยกในขอบเขตทั่วโลก รวมถึงการลุกฮือทางสังคมครั้งใหญ่ๆ ของโลก ก็มักมีสาเหตุมาจาก 

ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเกี่ยวกับที่ดินในสังคมเกษตรกรรมนั่นเอง นอกจากนี้ การที่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงที่ดิน

ด้วยเหตุผลในทางประวัติศาสตร์ ท�าให้พวกเธอไม่ได้รับสิทธิในทรัพย์สมบัติและสิทธิอื่นๆ ซึ่งการเข้าไม่ถึงที่ดินน้ัน 

มีผลกระทบต่อประชากรทั้งในเมืองและชนบท 
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กรณีตลาดแรงงานก็เช่นเดียวกัน พบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญต่อความสัมพันธ์ทางสังคม เหมือนกับตลาด

ที่ดิน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นทั้งความไม่เท่าเทียมในทางประวัติศาสตร์ และความไม่เท่าเทียมที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

ในสังคมหนึ่งๆ และยังเป็นประเด็นที่มีการผูกติดอยู่กับการจัดล�าดับช่วงชั้นทางสังคม เช่น ในสังคมทาสที่ถูกจ�ากัด

การท�างาน หรอืถูกโครงสร้างทางสงัคมแบ่งให้ทาสท�างานประเภทหน่ึง เช่น การท�างานในไร่นา ในสงัคมระบบวรรณะ

ก็มกีารกีดกันแบ่งแยกในเรือ่งอาชพี ท�าให้เกิดการกีดกันแบ่งแยกกลุม่อาชพีใดกลุม่อาชพีหน่ึงออกไปอย่างเป็นระบบ 

ความแตกต่างในผลลัพธ์ของตลาดแรงงานได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่องว่างของรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพ 

ที่เลือกได้เองกับกลุ่มอาชีพที่ถูกกีดกันแบ่งแยกหรือที่ถูกบังคับให้ท�าโดยปริยาย

นอกจากน้ี ทั้งตลาดแรงงานและตลาดที่ดินยังมีความเชื่อมโยงกับตลาดสินเชื่อด้วย โดยเฉพาะในประเทศ

ก�าลงัพฒันา รปูแบบทีส่ดุขัว้ทีส่ดุรูปแบบหน่ึงของการหลอมรวมกันของตลาดทัง้สามประเภท ก็คอื กรณขีองแรงงาน

ในรูปแบบบงัคบั ดงัเช่น ประเทศเนปาล ในฐานะทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของระบบคาไมยาและฮารวูา/จารวูา (Kamaiya and 

Haruwa/Charuwa) พบว่า ครอบครัวที่เป็นหน้ีโดยเฉพาะที่มาจากวรรณะที่เสียเปรียบในเชิงประวัติศาสตร์  

ต้องยอมท�างาน (ซึง่อาจจะเป็นเฉพาะตวัพ่อแม่ หรืออาจรวมถึงลกูหลานของเขาด้วย) เพราะไม่สามารถใช้หน้ีคนืให้

กับเจ้าหนี้ได้ ซึ่งเจ้าหนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าของที่ดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ ส�าหรับคนงานที่ผูกติดอยู่กับตลาดแรงงาน

ประเภทน้ี ผ่านกลไกของการเป็นแรงงานแบบบังคับ มักจะไม่สามารถเก็บสะสมเงินออมให้พอเพียงในการจ่ายคืน 

จึงจ�าเป็นต้องตกอยู่ในสภาพของการเป็นทาสตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขา (The World Bank, 2011)

ส�าหรับแนวโน้มของโลกที่เหมือนกับถูกผลักให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเงิน หรือถูกผนวกรวมทางการเงินด้วย

กลไกการแทรกแซง หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางการเงินเข้าไปทะลุทะลวงตลาดที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่  

ซึง่ในเร่ืองน้ีจ�าเป็นต้องมองด้วยว่าเป็นเร่ืองของการผนวกรวมทางสงัคมทีเ่ท่าเทยีมเช่นกัน ส�าหรับระบบการช่วยเหลอื 

ทางสงัคมต่างๆ และการจ่ายค่าจ้าง/เงินเดอืน (แม้แต่กับกลุม่แรงงานทีไ่ม่มทีกัษะ) ในปัจจบุนัมกัด�าเนินการผ่านช่อง

ทางธนาคาร ดังนั้น การเข้าไม่ถึงระบบต่างๆ ทางการเงิน กลับกลายเป็นแกนกลางส�าคัญของการกีดกันแบ่งแยก 

ในขณะทีบ่รกิารต่างๆ ทางการเงินก็ผูกตดิอยูกั่บเทคโนโลยดีจิิตอลต่างๆ อาทเิช่น สมาร์ทการ์ด บตัรเอทเีอม็ ซึง่อาจ

จะท�าให้ปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ ถูกกีดกันแบ่งแยกมากขึ้นไปอีก ถ้าพวกเขาไม่ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม  

หรือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่เสียเปรียบอยู่แล้ว หรืออยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง/เปราะบางประเภทต่างๆ เป็นต้น

ในเร่ืองบริการต่างๆ (Services) การเข้าถึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นมากส�าหรับการผนวกรวมทางสังคม 

บริการทางสุขภาพอนามัยและการศึกษาจะท�าให้ทุนมนุษย์มีศักยภาพมากขึ้น บริการต่างๆ ที่เป็นการคุ้มครองหรือ

การปกป้องทางสงัคม จะสามารถป้องกันแรงกระแทกต่างๆ จากวกิฤตทีเ่กิดขึน้กับกลุม่คนเปราะบาง และช่วยท�าให้

พวกเขามคีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ บริการด้านการขนส่งท�าให้สามารถเคลือ่นย้ายได้ง่ายขึน้ หรอืช่วยเชือ่มต่อปัจเจกบคุคล/

กลุ่มต่างๆ เข้ากับสังคม โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนย้าย ดังเช่น ประเทศสวีเดนที่มีการจัดบริการ 

รถรับ – ส่งให้กับผู้สงูอาย ุคนพกิาร เพือ่เข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม เข้ารับบริการทางการแพทย์ หรอืกรณขีองต�าบล

วังใหม่ อ�าเภอนายายอาม จันทบุรี ก็มีนโยบายและการปฏิบัติด้านนี้ ท�าให้คนพิการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น การรับ

บริการทางกายภาพบ�าบัด การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น งานปีใหม่ งานลอยกระทง เป็นต้น (อรทัย มารศรี 

และวีรญา, 2554)

นอกจากน้ี การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะช่วยท�าให้เกิดการติดต่อกัน ท�าให้ปัจเจกบุคคลสามารถ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่” ได้มากขึ้น ซึ่งพบว่า กลุ่มชายขอบที่ต้องขึ้นต่อคนอื่นๆ มักจะ 



เข้าถึงบริการพื้นฐานต่างๆ ได้น้อยกว่าคนทั่วไป ดังเช่น กรณีของประชาชนที่อยู่ในเขตชนบทของประเทศลาว  

จากการศึกษาต่างๆ พบตรงกันว่าผู้หญิงที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์หลัก ที่อยู่ในชุมชนห่างไกลและถูกกีดกัน มักจะไม่ได้

เรียนหนังสือในสัดส่วนที่สูง หรือสูงกว่ากลุ่มชาติพันธุ์หลักประมาณร้อยละ 34 ขณะที่ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์หลัก 

ที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีเพียงร้อยละ 6 ส�าหรับผู้ชายมีความแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์หลักร้อยละ 17 ขณะที่กลุ่ม

ชาติพนัธ์ุหลกัทีเ่ป็นชายทีไ่ม่ได้เรียนหนังสอืมเีพยีงร้อยละ 4 ส�าหรบัความแตกต่างในการเข้าถึงบริการสขุภาพอนามยั

ก็เช่นกัน พบว่าที่ผ่านมา ประเทศเวียดนามมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่น่าสนใจ แต่กลับ 

พบว่าการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยส�าหรับคนหลายๆ กลุ่มยังคงยากล�าบาก หรือยังไม่ได้รับการผนวกรวม

เข้าไปในแผนงานด้านสุขภาพอนามัยที่ส�าคัญ อาทิเช่น บริการวัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น (Hall & Patrinos, 2006; 

Hall & Patrinos, 2013)

ส�าหรับพื้นที่ต่างๆ (Spaces) นั้น พื้นที่ทางกายภาพมีลักษณะของความเป็นสังคม การเมือง และวัฒนธรรม

ทีผ่นวกรวมระบบและกระบวนการต่างๆ ของการกีดกันแบ่งแยกเข้าไว้ด้วยกัน ตวัอย่างทีช่ดัเจนทีส่ดุของการกีดกัน

แบ่งแยกในทางกายภาพก็คอื การสงวนสถานทีบ่างแห่งไว้ส�าหรบัคนบางกลุม่ทีผู่กขาดหรอืมีอ�านาจเหนือ เช่น กรณี

ของสโมสรส�าหรับคนผิวขาวในช่วงทีมี่ปัญหาการแบ่งแยกทางผิวในแอฟรกิาใต้ หรอืกรณีของชาติพนัธ์ุทีอ่ยูใ่นวรรณะ

จัณฑาล (Dalit/Panchamas) ในอนิเดียและเนปาล ทีบ่างครัง้ถูกห้ามเข้าไปในบริเวณวดัหรอืพืน้ทีท่างกายภาพทีร่ะบุ

ว่าเป็น “พื้นที่บริสุทธิ์” ส�าหรับการถูกกีดกันแบ่งแยกทางกายภาพนี้ พบว่าคนจ�านวนหนึ่งในหลายๆ ประเทศใช้วิธี

การสร้างพืน้ที่ของตนเองขึ้นมาใหม่ ทีเ่รยีกวา่ “ละแวกบ้าน” หรอื“เขตที่อยูอ่าศัย” ของคนที่ถกูกดีกนัหรอืมภีมูหิลัง

ทางเศรษฐกิจสังคมที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 

แต่การด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นน้ี ก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะในบางกรณี เช่น ประเทศกานา  

พบว่ามคีวามแตกต่างด้านการตายของเดก็อย่างชดัเจนเมือ่จ�าแนกและเปรยีบเทยีบตามกลุม่ชาตพินัธ์ุและกลุม่ละแวก

บ้านหรือเขตที่อยู่อาศัยในกรุงอักกรา (Weeks, Hill, Getis, & Stow, 2006) โดยเฉพาะในกรณีการเป็นผู้ย้ายถิ่น 

ดังนั้น ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวอยู่ในพวกเดียวกันเอง หรือการผสมกลมกลืนหรือการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน

ตามกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน (Ethnic community) ที่ผลการศึกษากระแสหน่ึงระบุว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

โอกาสในการหางาน การได้รับการสนับสนุนต่างๆ ทางสังคม และการเข้าถึงทรัพยากรอื่นๆ ได้มากขึ้น ในขณะที่ 

ผลการวิจัยอีกกระแสหน่ึง กลับพบว่าเป็นการจ�ากัดการเลื่อนชั้นทางสังคม จ�ากัดการเข้าถึงโอกาสในการท�างาน  

และมีผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและความผาสุก (อารี และอารีย์, 2550) ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาติดตาม

หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปมากกว่าการด่วนสรุปไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแบบหยุดนิ่งตายตัว

นอกจากน้ี ประเด็นพื้นที่ทางการเมืองก็มีความส�าคัญเท่าเทียมกับพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางสังคม – 

วัฒนธรรม ซึ่งสิ่งน้ีไม่ได้มีนัยส�าคัญต่อคนชายขอบหรือคนที่ถูกกีดกันแบ่งแยกเท่าน้ัน แต่มีนัยส�าคัญต่อคนที่ม ี

การศกึษาด้วย เพราะต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในพืน้ทีท่างการเมอืง และการมสีทิธ์ิมเีสยีงต่างๆ เหมอืนกัน เพยีงแต่

คนจนและคนทีม่สีถานภาพเป็นชนกลุม่น้อยในสงัคมหน่ึงๆ มักจะถูกขดีวงให้อยูใ่นพืน้ทีท่างกายภาพทีจ่�ากัดหรอืห่างไกล  

จึงท�าให้การเข้าถึงพื้นที่ทางการเมืองมีจ�ากัดตามไปด้วย และความจริงก็คือ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มักจะไม่มีตัวแทน

ของกลุม่ตนในระบบการเมอืง ท�าให้เสยีงหรือปัญหา/ความต้องการของพวกเขาไม่ค่อยได้รบัการแก้ไข เพราะส่วนใหญ่ 

เป็นระบบการเมืองที่กลุ่มชาติพันธุ์หลักในสังคมครอบง�าหรือมีอ�านาจเหนือกว่า (Marcus, Espinoza, Schmidt & 

Sultan, 2013) ส�าหรับประเทศที่มีการน�าแนวคิดการผนวกรวมทางสังคมมาใช้กับผู้ย้ายถ่ินอย่างชัดเจนในปัจจุบัน 

ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำาคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  73



74  

คือ อินเดีย โดยให้ความส�าคัญกับการผนวกรวม 10 ด้าน ครอบคลุมการลงทะเบียนและการระบุอัตลักษณ์ (เช่น 

การจัดท�าบัตรประจ�าตัวให้ผู้ย้ายถิ่น) การเมืองและความเป็นพลเมือง (เช่น การอนุญาต/สนับสนุนให้มีการรวมตัว

กันในรูปขององค์กรต่างๆ) ตลาดแรงงาน การจัดการความขัดแย้งและการช่วยเหลือทางกฎหมาย การดูแลผู้ย้าย

ถิ่นที่เป็นสตรี การเข้าถึงอาหาร ที่อยู่อาศัย การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา และบริการด้านการเงิน แต่พบ

ว่าประเทศอินเดียยังคงใช้แนวคิดนี้เฉพาะกับผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศของตนเท่านั้น (UNESCO, 2013) 

แนวคิดการวางแผนพัฒนาสังคม (Social and development planning concept)

แนวคิดการวางแผนพัฒนาสังคมน้ี ผู้เขียนมีความจ�าเป็นต้องใช้กรณีของประเทศไทยเป็นตัวอย่างในการ 

น�าเสนอ เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดในการค้นคว้ากระบวนการวางแผนพัฒนาในประเทศอื่นๆ ในอาเซียน (ซึ่งถือว่าเป็น 

จุดอ่อนส�าคัญของบทความนี้) ส�าหรับกรณีตัวอย่างของประเทศไทย พบว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้แนวคิดนี้ในการ

วางแผนพัฒนาสังคมที่ปรากฎในรูปของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ด�าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2504 

จนถึงปัจจุบนั โดยส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ปัจจัย/องค์ประกอบส�าคญั

ที่ท�าให้มีการทบทวนการวางแผนพัฒนาสังคมของประเทศไทยนั้นมีหลายประการ

ประการแรก เป็นผลมาจากการทีส่งัคมไทยได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซยีน ดงัน้ันบรบิททีส่�าคญั

ต่อการพฒันา จงึจ�าเป็นต้องขยายกว้างขึน้ไปโดยปริยาย ไม่สามารถมองเพยีงแค่เขตพรมแดนของประเทศอกีต่อไป 

ประการที่สอง เม่ือก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมอาเซียนเต็มตัว ประเทศไทยจะถูกผูกโยงเข้าไปเก่ียวข้องกับทั้ง

เร่ือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

อย่างสลับซับซ้อน ไม่สามารถมองแยกเป็นส่วนๆ ได้ แต่ปัญหาส�าคัญ คือ ประเทศไทยยังคงมีระบบโครงสร้าง 

การบริหารประเทศแบบรวมศูนย์ (ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการปฏิรูปก็ตาม) ด้วยโครงสร้างแบบรวมศูนย์ ท�าให ้

การปฏิบตัติามแผนพฒันาประเทศทีก่�าหนดไว้ท�าได้ไม่เตม็ที ่หรอืประสบผลส�าเร็จเพยีงเลก็น้อย โดยเฉพาะการแก้ไข

ปัญหาความเหลื่อมล�้าระหว่างกลุ่มชนชั้นต่างๆ หรือที่ผ่านมาประสบผลส�าเร็จในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

แต่ก็เป็นความส�าเร็จที่แลกมาด้วยการท�าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งท�าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมสูงมาก ตามที่ 

นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ไว้ (Warr, 1993; Warr, 2005; Parnwell & Rigg, 1996; Pasuk & 

Baker,1996; Masina. 2002)

ประการที่สาม บทบาทและอ�านาจในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงประเด็นทางสังคม 

อยูใ่นมอืของภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ และองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิซึง่องค์กร

เหล่านี้มีอ�านาจและบทบาทในการพัฒนาเหนือรัฐ ถึงแม้ภาครัฐจะพยายามก�าหนดกลไกต่างๆ โดยเฉพาะกลไกทาง

กฎหมาย เพื่อติดตาม ก�ากับ แทรกแซง ระบบและกลไกต่างๆ ของตลาดหรือภาคธุรกิจเอกชน แต่ความจริงก็คือ 

องค์กรและกลไกต่างๆ ของภาครัฐยังไม่สามารถด�าเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการกระจายรายได้ตาม 

ทีว่างไว้ (ซึง่ก็น่าจะเกิดขึน้กับประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนทีก่�าลงัพฒันาตามแนวทางทนุนิยมโลกด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ

กรณขีองประเทศลาว เวยีดนาม กัมพชูา และพม่า) ซึง่สาเหตทุีส่�าคญัทีส่ดุประการหน่ึงทีท่�าให้กลไกภาครัฐไม่สามารถ

ด�าเนินการได้ เป็นเพราะขาดศักยภาพ – ความสามารถ ไม่มีการสร้างความรู้ใหม่ หรือไม่สามารถสร้างความรู้ใหม่ 

และความจริงก็คอื รฐัไม่มพีลงัอ�านาจเท่ากับทนุ โดยเฉพาะทนุข้ามชาตทิัง้หลายทีไ่ม่มคีวามผูกพนักับความเป็นท้องถ่ิน 

ของประเทศใด ในทางตรงกันข้ามกลับผลักภาระและผลข้างเคียงต่างๆ ของการพัฒนาให้กับชุมชนท้องถ่ินที่ไม ่

เข้มแข็งและไม่มีการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาขยะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในหลายๆ จังหวัด 



อันเป็นผลมาจากการเข้ามาของทุนต่างประเทศและทุนไทยด้วย เช่น พิจิตร เลย นครศรีธรรมราช สงขลา ฯลฯ  

ที่ประสบปัญหาและผลกระทบจากการท�าเหมืองต่างๆ การจัดท�าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ฯลฯ จึงท�าให้ผลส�าเร็จของ 

การพัฒนาที่ต้องการ ซึ่งก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกันเกิดได้ยากยิ่ง และเมื่อถึงยุคของอาเซียน  

ประเทศไทยก็ยิ่งไม่สามารถใช้แนวคิดและกลไกการวางแผนพัฒนาสังคมแบบเดิมได้อีกต่อไป เพราะสังคมมีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น มีการย้ายถ่ินหรือการเคลื่อนตัวของประชากรสูง พร้อมๆ กับการเป็นสังคมผู้สูงอายุและ 

การเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจที่ปราศจากเขตแดน (Asian Development Bank Institute, 2014) ท�าให้มีปัจจัย

ใหม่ๆ เข้ามา อันเป็นผลมาจากการกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคทุนขนาดใหญ่ที่มีพลังสูงดังกล่าวแล้ว 

ทั้งทุนไทยที่ไหลไปลงทุนในประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกหกอื่นๆ และทุนของประเทศอื่นๆ ที่ไหลเข้ามาในไทย 

โดยเฉพาะทุนของประเทศจีน อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลี (Asian Development Bank Institute, 2014) 

ที่มาพร้อมกับพลังการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างการผลิต และเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นกลไก

ส�าคัญของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ประกอบกับการทบทวนเอกสารต่างๆ พบว่า ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจมากกว่าการพัฒนามนุษย์และสังคมและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปกับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Lijun, 2003; Kawai & Wignajara, 2010; Gavrilov, 2011) ดังนั้น ความท้าทายส�าคัญ

ในการวางแผนภายใต้บรบิทน้ี ก็คอื การวเิคราะห์ผลกระทบเชงิบวกและเชงิลบทัง้มิตทิางเศรษฐกิจ สงัคม ครอบครัว 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการไหลเข้าและไหลออกของทุนและแรงงานประเภทต่างๆ ไว้ล่วงหน้า 

รวมถงึ การปรับระบบ โครงสร้าง กลไก และกฎหมายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบัธรรมาภบิาล ความโปร่งใส เพื่อให้ทกุคน 

โดยเฉพาะคนที่เสียเปรียบได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง และเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบอันเป็นผลมาจาก

การขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แนวคิดความมั่นคงทางสังคม (Social security concept)

แนวคดิความม่ันคงทางสงัคมเป็นแนวคดิทีส่�าคญัมากอกีแนวคดิหน่ึง ทีจ่�าเป็นต้องน�ามาใช้ในการพฒันาระบบ

ความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะความมั่นคงในอาชีพ การท�างาน รายได้ การได้รับสวัสดิการต่างๆ ทั้งในระหว่าง 

ทีท่�างานอยู ่เกษียณอาย ุหรอืเลกิท�างาน ซึง่ครอบคลมุทัง้สวสัดกิารด้านสขุภาพอนามัยหรอืการเจ็บป่วย การคลอด

บุตร/การมีบุตร การพักผ่อน การได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการท�างาน หรือจาก 

การเดินทางไปท�างาน ซึ่งในกรณีนี้มีความส�าคัญมาก เพราะในบริบทของการเป็นอาเซียน จะมีการเดินทางมากขึ้น 

ซึง่จากเอกสารของธนาคารเพือ่การพฒันาเอเซยี (Pasadilla, 2011) ระบวุ่า ระบบความมัน่คงทางสงัคมของอาเซยีน

ควรมลีกัษณะทีย่ดืหยุน่ไปตามการเคลือ่นย้ายหรอืการตัง้ถ่ินฐานของผู้ย้ายถ่ิน หรอืสามารถถ่ายโอน เชือ่มโยงกันได้

ระหว่างประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง หรือระหว่างประเทศเจ้าภาพ (ประเทศผู้รับแรงงาน) และประเทศ

ที่ส่งออกแรงงาน ซึ่งอันที่จริงแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดที่ดีมากถ้าสามารถท�าได้ เพราะจะท�าให้แรงงานสามารถเข้าถึง

สทิธิประโยชน์ ไม่สญูเสยีสทิธิประโยชน์ทัง้ในถ่ินต้นทางและปลายทาง โดยเฉพาะสทิธิในบ�านาญ ซึง่มักจะเรยีกระบบ

ความมั่นคงแบบน้ีว่า “Portability” และเป็นระบบที่สามารถจัดท�าข้อตกลงในรูปทวิภาคี (Bilateral) ไตรภาคี 

(Tripartite/Trilateral) และในรูปพหุภาคี (Multilateral) ก็ได้ 

ส�าหรับข้อตกลงต่างๆ ทีใ่ช้กันอยูใ่นหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยโุรป เช่น ความเท่าเทยีมในการปฏิบตัิ

ต่างๆ ได้แก่ การก�าหนดให้แต่ละประเทศลดข้อจ�ากัดในการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่แต่เดิมอาจให้ความส�าคัญเฉพาะ

ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำาคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  75
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บางกลุม่ทีม่สีญัชาตขิองตนเท่าน้ัน หรอืการใช้วธีิการส่งออกผลประโยชน์ (Export of benefits) ทีม่คีวามครอบคลมุ

การช่วยเหลือทางสังคมประเภทต่างๆ การใช้วิธีที่เรียกว่าการได้รับประโยชน์แบบสองทาง (Double coverage) 

ระบบภาษีสองทางหรือแบบคู่ขนาน (Dual tax) การช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการต่างๆ เช่น การอ�านวย 

ความสะดวกในการยื่นค�าร้อง/การขอรับสิทธ์ิต่างๆ การตรวจสอบสิทธ์ิ รวมถึงการใช้สิ่งที่เรียกว่า “กระบวนการ

ท�าให้เกิดความเป็นทัง้หมด” (Totalization) เพือ่ป้องกันไม่ให้ผู้ย้ายถ่ินเสยีประโยชน์ทีค่วรได้รบั โดยทกุหน่วยงาน/

ทุกประเทศต้องท�าประวัติการท�างานให้กับผู้ย้ายถ่ินทุกคน แม้แต่ประเทศคู่สัญญาที่สามที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแบบ

ทวภิาคตีัง้แต่ต้นก็ตาม (Pasadilla, 2011) แต่เท่าทีป่ระเมนิด ูคาดว่าน่าจะสามารถจัดท�าได้เฉพาะแรงงาน/ผู้ย้ายถ่ิน

ทีถู่กกฎหมาย ดงัน้ันกรณแีรงงาน/ผู้ย้ายถ่ินทีไ่ม่ถูกกฎหมาย ก็ควรจะมองหาทางออกอืน่ไว้ด้วย หรือมีการสร้างระบบ

ความมั่นคงทางสังคมแบบอื่นทดแทน โดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงของชุมชน ทั้งในถิ่นต้นทาง

และปลายทาง ซึง่แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง ทีเ่น้นเร่ืองความพอประมาณ ความมเีหตุมผีล และการมภูีมคิุม้กันตนเอง 

(Self – immunity) น่าจะได้รับการตคีวามให้มคีวามเชือ่มโยงกับการสร้างระบบความมัน่คงทางสงัคมในบรบิทอาเซยีนด้วย  

โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยที่มีการรับแรงงาน/ผู้ย้ายถ่ินเข้ามาจ�านวนมาก หรือมากกว่าการส่งออกแรงงาน  

จึงควรประยกุต์ใช้หลกัการความพอประมาณ ความมเีหตมีุผล และการสร้างภูมิคุม้กันตนเองให้กับแรงงานทกุประเภท

ด้วย 

แนวคิดศักยภาพ ความสามารถ และโอกาส (Ability/capability and opportunity) 

แนวคิดศักยภาพ ความสามารถ และโอกาส ซึ่ง อมาตยา เซ็น (Sen, 1985; Sen, 1993; Sen, 1999; Sen, 

2002) นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ได้ให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์มนุษย์และสังคมในมิติใหม่ซึ่งแตกต่างจาก

เศรษฐศาสตร์แนวเดิม โดยเฉพาะแนวคิดทุนมนุษย์ที่มองมนุษย์ในฐานะผู้มีบทบาทในการผลิตทางเศรษฐกิจ หรือ 

มีบทบาทในการผลิตปัจจัยเพื่อการบริโภค – อุปโภค ซึ่งในกรณีที่เป็นผู้บริโภคก็จะต้องได้รับความพึงพอใจสูงสุดจาก

การบริโภค หรือการครอบครองปัจจัยอ�านวยความสะดวกต่างๆ ที่เรียกว่าการได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจากการมี

และใช้ทรพัยากรต่างๆ เท่าน้ัน แต่อมาตยา เซน็ มองมนุษย์แบบใหม่ เป็นการมองในฐานะทีเ่ป็นมนุษย์ และมองอย่าง

เป็นองค์รวม ซึง่ทกุคนไม่ได้มเีพยีงบทบาททางเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ยงัมบีทบาททางสงัคมและการเมอืงด้วย นอกจากน้ี 

มนุษย์ยังมี 3 มิติที่เชื่อมโยงกัน กล่าวคือ 

มติแิรก คอื ความเป็นอยูท่ีด่/ีการท�าสิง่ทีด่ ี(Functionings) ซึง่หมายถึง การกระท�า/กิจกรรมต่างๆ ทีม่คีณุค่า 

และภาวการณ์ต่างๆ ที่ท�าให้ปัจเจกบุคคล กลุ่ม ครอบครัว ชุมชน องค์กร หรือสมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี 

(Well – being) อาทิเช่น การมีสุขภาพร่างกาย/จิตใจที่ดี การได้อยู่ในสังคมที่สงบสุข – สันติ เป็นต้น 

มิติที่ 2 คือ ศักยภาพ/ความสามารถ (Capability) ซึ่งอมาตยา เซ็น วิเคราะห์ว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด และ 

มีความส�าคัญมากกว่าทรัพยากร เพราะถ้ามีทรัพยากรแต่ไม่มีศักยภาพ/ความสามารถ ทรัพยากรน้ันก็จะหมดหรือ

สูญสลายไป หรือถูกใช้ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ดังเช่น คนที่มีที่ดินแต่ไม่มีความสามารถในการผลิตหรือท�าให้เกิด

ผลผลิตบนที่ดินที่มีอยู่ เป็นต้น แต่ถ้ามีศักยภาพ/ความสามารถ ถึงแม้ไม่มีทรัพยากรใดๆ ก็จะสามารถแสวงหา

ทรัพยากรมาได้ในภายหลัง เช่น รายได้ ที่ดิน ลูกค้า ผู้ใช้บริการ จะเข้ามาหาเอง ซึ่งค�าว่า ศักยภาพ/ความสามารถ

หรือขีดความสามารถ ณ ที่นี้ ยังหมายถึง อิสรภาพในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ด้วย ซึ่งเซ็นให้ความส�าคัญกับเรื่อง 



“อิสรภาพของมนุษย์ทุกคน” เป็นอย่างมาก เพราะถ้าขาดอิสรภาพ (Freedom) ก็มักจะขาดโอกาสในการพัฒนา 

เพราะมักถูกตัดสินหรือถูกครอบง�าโดยคนอื่นที่มีอ�านาจเหนือกว่า ดังน้ัน ในมุมมองของอมาตยา เซ็น จึงมองว่า  

ทุกคนต้องมีอิสรภาพที่จะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หรือสามารถเลือกเส้นทางการพัฒนาของตนเอง 

บนศกัยภาพ/ความสามารถทีต่นเองม ีหรอืทีต่นเองต้องการ โดยปราศจากพนัธนาการทัง้ทางสงัคม วฒันธรรม ชนชัน้ 

วรรณะ ชาติพนัธ์ุ เพศสภาพ วยั/อาย ุอาชพี หรอืทกุคนจะต้องไม่ถูกจองจ�า หรอืถูกจ�ากัดอสิรภาพด้วยลกัษณะต่างๆ  

ดงักล่าวมาน้ีอย่างเดด็ขาด เพราะถ้าถูกจ�ากัดก็เท่ากับเป็นการจ�ากัดศกัยภาพ/ความสามารถของแต่ละคน แต่ละกลุม่

ไปด้วย

มิติที่ 3 คือ การเป็นผู้กระท�าการ/ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Actor/Agency) ซึ่งหมายถึง ศักยภาพ/ 

ความสามารถของบคุคลในการกระท�าการต่างๆ ตามเป้าหมาย และยงัหมายถึงบคุคลใดบคุคลหน่ึงทีส่ามารถกระท�า

การต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับตนเอง และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อตนเองแล้ว ก็มักจะเกื้อกูล

ต่อคนอื่น และสังคมตามไปด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)

แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นแนวคดิทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภูมพิลอดลุยเดชได้ทรงคดิค้นขึน้ ซึง่เป็น

แนวคิดการพัฒนาที่มีความส�าคัญมากในปัจจุบัน ทั้งน้ีประเทศไทยได้น�าแนวคิดน้ีมาใช้เป็นทางเลือกในการพัฒนา

ปัจเจกบคุคล ครอบครวั/ครัวเรือน ชมุชน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นทางการ ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา  

โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจฐานราก ธุรกิจเอกชน การศกึษา และการพฒันาชมุชน (อภิชยั, 2549; ธันวา และคนอืน่ๆ 

2551, Sathirathai & Piboolsravut, 2004; Kantabutra, n.d.) อย่างไรก็ตาม พบว่า คนจ�านวนมากยังเข้าใจเรื่อง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ผิดพลาด หลายคนตีความว่า หมายถึง การท�าเกษตรแบบพอเพียง หรือเหมาะสมกับกลุ่ม 

เป้าหมายที่เป็นชาวนาหรือเกษตรกรที่มีหนี้สินยากจน และมีคุณภาพชีวิตต�่าเท่านั้น ซึ่งความเข้าใจเหล่านี้เป็นความ

จริงเพียงบางส่วนเท่าน้ัน เพราะโดยจริง แล้ว “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาในการด�ารงชีวิต และสามารถ 

น�าหลกัการทีส่�าคญัสามประการ และสองเง่ือนไข หรอืทีเ่รยีกกันว่า “สามห่วงสองเง่ือนไข” ได้แก่ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกัน และเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรม – จริยธรรม ซึ่งทุกคน ทุกอาชีพ ทุกภาคส่วน 

สามารถน�าสิ่งเหล่าน้ีมาปรับใช้ในการด�ารงชีวิตแต่ละวันได้เป็นอย่างดี ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเกษตรกรเท่าน้ัน และ 

ที่ส�าคัญคือ สามารถน�าแนวคิดและหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ (ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก) ได้ด้วย 

ส�าหรับในภาคการศึกษา ก็สามารถน�าแนวคิดน้ีมาพัฒนาหลักสูตร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทุนมนุษย์ ทั้งเพื่อ 

การมคีณุภาพชวีติทีด่ขีองตนเอง และการเป็นบคุลากร/ทรพัยากรทีม่บีทบาทในการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

การเมอืงของประเทศด้วย ดงัเช่นทาบคูานอน (Tabucanon, 2010) ได้ชีใ้ห้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า ทกุคนสามารถ

น�าหลักการ 3 ประการของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ในกรณีการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็สามารถน�า

มาใช้ได้ทัง้การพฒันาการเกษตรการอตุสาหกรรม การพฒันาชมุชน การท�าธุรกิจของเอกชน และการจัดท�านโยบาย

ทีด่ขีองภาครฐัด้วย ในล�าดบัต่อไป จะชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ของภูมภิาคอาเซยีนทีว่่าด้วยความแตกต่างหลากหลาย

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศต่างๆ ของอาเซียน 

ความแตกต่างหลากหลายในอาเซียน: ข้อเสนอห้าแนวคิดสำาคัญในการพัฒนาประชาคมอาเซียน  77
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สถานการณ์ส�าคัญบางด้านของภูมิภาคอาเซยีน: ความแตกต่างหลากหลายและความขดัแย้ง 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างหลากหลายที่ไม่สามารถนับได้ทั้งหมด แต่ที่พอนับได้  

น่าจะมปีระมาณไม่ต�า่กว่า 1,000 กลุม่/เชือ้ชาต ิโดยเฉพาะประเทศอนิโดนีเซยี ซึง่มสีภาพเป็นเกาะ ประมาณ 30,000 

กว่าเกาะ มกีลุม่ชาตพินัธ์ุประมาณ 300 กลุม่ ซึง่มภีาษาพดูทีแ่ตกต่างกันถึง 240 ภาษา และประชากรมากกว่าคร่ึงหน่ึง  

หรอืมากกว่า 200 ล้านคน มสีถานะเป็นชนกลุม่น้อยหรอืคนพืน้เมือง ประเทศพม่าก็มีความแตกต่างหลากหลายของ

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งประชากรประมาณหน่ึงในสาม หรืออาจถึงคร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด มีสถานภาพเป็น

ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขา โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ฉาน คะฉิ่น ชิน และกะเหร่ียง ในขณะที่ประเทศ

กัมพูชา ซึ่งมีประชากรเพียงประมาณ 7 ล้านคน แต่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากถึง 36 กลุ่มเป็นอย่างน้อย  

ส่วนประเทศเวียดนามมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อย ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการประมาณ 53 กลุ่ม  

หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด (Clarke, 2001) เช่นเดียวกับประเทศลาว ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

ไม่ต�่ากว่า 20 กลุ่ม ส�าหรับประเทศไทย ถ้านับกลุ่มภาษาและชาติพันธุ์ที่มีอยู่เดิมก็มีประมาณ 72 กลุ่ม แต่ปัจจุบัน 

มีภาษาที่ใช้อยู่ประมาณ 20 กว่าภาษา ดังนั้น ก็น่าจะเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่ถูกกลืนกลายเป็นคนเมืองหรือกลุ่ม

ชาติพันธุ์หลักอย่างเต็มตัวประมาณ 20 – 30 ชาติพันธุ์ (สุวิไล, 2547) 

ในขณะที่หลายประเทศในอาเซียน ยังมีปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ดังเช่น ประเทศพม่าที่ 

ถึงแม้ดเูหมอืนว่าสถานการณ์จะดขีึน้บ้างภายหลงัจากประเทศก้าวเข้าสูร่ะบบประชาธิปไตย และก�าลงัพยายามสร้าง

รฐัแบบใหม่ก็ตาม (Gravers and Ytzen, 2014) เช่นเดยีวกับประเทศฟิลปิปินส์ทีมี่การต่อสูกั้นอย่างหนักหน่วงระหว่าง

กลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามกับกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์ ประเทศไทยและอินโดนีเซีย ก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างกัน 

มากนัก ดังนั้น ประเด็นความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง รวมถึงการเปิดช่อง

ทางการแก้ไขปัญหาด้วยการเปลีย่นวธีิคดิ/วธีิมองปัญหาเสยีใหม่ ซึง่แนวคดิทีน่�าเสนอในบทความน้ีน่าจะช่วยคลีค่ลาย

ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ถ้าน�ามาใช้หรือท�าให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 

การน�าห้าแนวคิดส�าคัญไปตอบสนองต่อความแตกต่างหลากหลายหรือสถานการณ ์

ในภูมิภาคอาเซียนและประเด็นการพัฒนาต่างๆ 

การน�าจดุแขง็หรอืจุดเด่นของแนวคดิต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้นทัง้ห้าแนวคดิมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เสรมิด้วย

แนวคดิการปันผลทางประชากร และน�ามาใช้ในการวางแผนพฒันาสงัคมของประเทศต่างๆ ในอาเซยีน จะท�าให้เกิด

การใช้ศักยภาพ/ความสามารถ และการสร้างเสริมโอกาสให้กับปัจเจกบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

มากขึน้ หรือมปัีญหา/ผลกระทบเชงิลบน้อยลง โดยเฉพาะกลุม่ชาตพินัธ์ุต่างๆ ของแต่ละประเทศ ซึง่ถึงแม้ว่าในทีส่ดุ

แล้วก็จะต้องถูกหลอมรวมเข้ามาในระบบทุนนิยมขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะระบบทุนนิยมของไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น 

ออสเตรเลีย สิงคโปร์) ผ่านช่องทางตลาด ซึ่งมีทั้งตลาดที่ดิน ตลาดที่อยู่อาศัย ตลาดแรงงาน และตลาดสินเชื่อ 

ก็ตาม แต่ในความเป็นจรงิอกีด้านหน่ึง พบว่า ระบบทนุนิยมหรือภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

การเกษตร (Agro – industry) มกัจะไม่ต้องการดูดซับแรงงานจากคนกลุม่นีเ้ขา้มาในระบบอยา่งเตม็รปูแบบ แต่มกั

ใช้การจ้างงานที่เรียกว่า “เกษตรแบบพันธะสัญญา” (Contracted farming) เนื่องจากไม่ต้องการรับผิดชอบด้าน



สวัสดิการต่างๆ ท�าให้ผู้ที่มีสถานภาพเป็น “แรงงานนอกระบบในภาคเกษตร” ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกด้าน (บัญชร, 

2549; พงศ์เทพ, 2550; เพ็ญศิริ, มปป.; กัลปพฤกษ์, 2552) ดังนั้น การใช้แนวคิดผนวกรวมทางสังคม และแนวคิด

ศักยภาพ/ความสามารถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่ม จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ในกรณีที่ประเทศใดไม่ต้องการให้ระบบทุนนิยมหรือกลไกต่างๆ ของระบบทุนนิยมเข้าไปแทรกแซงและ 

เบียดขับคนท้องถ่ินในพื้นที่ต่างๆ ก็จ�าเป็นจะต้องมีกลไกและมาตรการในการสนับสนุนให้สามารถด�าเนินชีวิตใน 

ท้องถิ่นของตนได้ ซึ่ง “เศรษฐกิจพอเพียง” น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส�าคัญ ซึ่งหมายถึงด้วยว่า จะไม่ปล่อยให้ 

การพัฒนาถูกก�าหนดโดยภาคทุนขนาดใหญ่แต่ประการเดียว แต่ให้ความส�าคัญกับเรื่องศักยภาพและความสามารถ

ของปัจเจกบุคคล หรือมองปัจเจกบุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่มใหม่ มีการวิเคราะห์ว่า แต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละ 

เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์มีความสามารถ ความถนัดด้านใด ไม่ใช่มองแบบเหมารวม เพราะแต่ละชาติพันธุ์มีประวัติศาสตร์

หรือความเป็นมาของตนเอง โดยเฉพาะประเด็นอัตลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม จึงควรเน้นการพัฒนา

ไปทีก่ารเสรมิศกัยภาพด้านวฒันธรรม และถ้ามคีวามจ�าเป็นต้องแปลงทนุทางวฒันธรรมทีม่อียูใ่ห้เป็น “โอกาสในการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ” ก็ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน โดยให้ความส�าคัญกับบทบาทของเจ้าของ

วัฒนธรรมได้ตัดสินใจ หรือเลือกแนวทางการพัฒนาบนฐานของวัฒนธรรมของตนหรือกลุ่มตนอย่างมีศักดิ์ศรีด้วย

นอกจากน้ีระบบเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนยังมีปัญหาทั้งระบบเศรษฐกิจฐานราก การขาดภูมิคุ้มกัน  

การไม่มคีวามมัน่ใจในระบบทีเ่ป็นอยู ่และไม่มีความม่ันใจในตนเอง โดยเฉพาะประเทศไทย ดงัน้ัน การสนับสนุนระบบ

เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งการมีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นใจในตนเอง และมีความสามารถในการ

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาที่ตนเองเลือกได้ จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง และถ้าไม่สามารถดูดซับหรือผนวกรวม

แรงงานเข้ามาในระบบการผลติแบบทนุนิยม หรือระบบเศรษฐกิจแบบมหภาคได้อย่างเป็นธรรมและมีความครอบคลมุ 

ก็ควรทีจ่ะส่งเสรมิการพฒันาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง โดยเฉพาะกรณขีองพม่า กัมพชูา 

และลาว ทีย่งัมทีรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางธรรมชาตทิีส่ามารถเอือ้อ�านวยต่อการส่งเสรมิให้ประชาชนท�าการผลติ

เพื่อเลี้ยงตัวเองก่อน ดังน้ัน ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ชุมชน ควรให้ความส�าคัญกับแนวคิด 

การผนวกรวมทางสังคม แนวคิดศักยภาพ/ความสามารถ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในล�าดับต้นๆ และน�ามาใช้

ในการก�าหนดนโยบายการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทีม่คีวามหลากหลายของตน ให้สามารถมบีทบาททัง้ด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม และวัฒนธรรม จะท�าให้สังคมเกิดความเท่าเทียม ลดการกีดกันแบ่งแยก รวมทั้งลดความขัดแย้ง

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และกลายเป็นประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่าง

หลากหลาย เพื่อคนทั้งมวลได้อย่างแท้จริง 

สรุป 

บทความได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาประชาคมอาเซียนในบริบทของความแตกต่างหลากหลาย 

และความสลับซับซ้อน ด้วยการน�าเสนอห้าแนวคิดส�าคัญที่ควรน�ามาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ แนวคิดการผนวกรวม

ทางสงัคม แนวคดิการวางแผนพฒันาสงัคม แนวคดิความม่ันคงทางสงัคม แนวคดิศกัยภาพ/ความสามารถและโอกาส 

และแนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง เสรมิด้วยแนวคดิการปันผลทางประชากร โดยเฉพาะการให้ความส�าคญักับการผนวก

รวมทั้งด้านตลาด บริการ และพื้นที่ต่างๆ แก่คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เสียเปรียบ และจะต้องมองมนุษย์หรือ
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สมาชกิสงัคมอาเซยีนแบบใหม่ ไม่ใช่มองแค่เป็นแรงงานเท่าน้ัน แต่ต้องมองว่า สมาชกิทกุคน ทกุประเภท ทกุชาตพินัธ์ุ

มีศักยภาพ/ความสามารถ มีศักดิ์ศรี และมีความเป็นผู้กระท�าการ (Actor) ตามความหมายของอมาตยา เซ็น ดังนั้น 

การพฒันาใดๆ ต้องเปิดโอกาสให้มกีารใช้ศกัยภาพ/ความสามารถทีแ่ตกต่างหลากหลาย บนพืน้ฐานของ “อสิรภาพ” 

และ “ศักดิ์ศรี” จะต้องไม่มองระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเชิงเดี่ยวที่พันธนาการคนทั้งมวลเข้ามาไว้ในระบบทุนนิยม 

ที่ไม่มีความรับผิดชอบในมิติอื่นๆ (นอกจากมิติการใช้แรงงานเท่านั้น) ระบบความมั่นคงทางสังคมแบบใหม่ที่เรียกว่า 

“ระบบแบบมอืถือ” (Portability) น้ัน ทกุประเทศควรพจิารณาเร่ืองน้ีร่วมกันอย่างจริงจัง เพือ่ประโยชน์ของแรงงาน

หรือผู้ย้ายถ่ิน ส�าหรับกรณีประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาด้วยทางเลือกที่ส�าคัญดังเช่น “เศรษฐกิจ 

พอเพียง” ก็ควรจะแสดงบทบาทเกื้อกูล โดยถ่ายทอดแนวคิดนี้แก่ประเทศอื่นในอาเซียน ไปพร้อมๆ กับการผลักดัน

การใช้แนวคดิการผนวกรวมทางสงัคมในทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั ธุรกิจเอกชน ชมุชน ประชาสงัคม เพือ่ให้ปัจเจกบคุคล 

ทุกคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้เสียเปรียบต่างๆ ทางสังคมอยู่แล้ว ได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็น “ประชาคม

อาเซียน” บนความแตกต่างหลากหลายและการเป็นสังคมพหุลักษณ์ได้อย่างแท้จริง
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ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย:  

จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?

กมลชนก ข�าสุวรรณ
*
 บุรเทพ โชคธนานุกูล

*

บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแรงงานเด็ก ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด

นโยบายการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ โดยใช้วธีิการศกึษาวจัิยเชงิคณุภาพและการวจิยัเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งมิติประชากรและสังคม ที่สะท้อน

ให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของแรงงานเด็ก โดยครอบครัวเป็นสาเหตุหลักส�าคัญที่ท�าให้ม ี

การใช้แรงงานเด็ก ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรด�าเนินการจัดท�าการส�ารวจระดับชาติ ด้านการใช้แรงงานเดก็ (National  

survey on child labor) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศ ที่จะช่วยท�าให้เห็นขนาดปัญหาที่แท้จริง  

และควรก�าหนดนโยบายเพือ่พฒันาศกัยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแขง็และท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้สมาชกิ

ในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนมุ่งเน้นให้เด็กต่างชาติเข้าถึงการศึกษาในระบบเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม

ความตระหนักของเด็กเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม

ค�าส�าคัญ: แรงงานเด็ก ความหลากหลายทางประชากรและสังคม 

*
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Child Labor Diversity in Thailand:  

How to Prevent and Solve the Problems?
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Abstract 

This article aims to examine child labor diversity in order to develop guidelines for policy 

implementation to prevent and eliminate child labor. The study used qualitative research methods 

and documentary research. The results show that there is diversity in child labor in Thailand in 

terms of the population and social context. This finding reflects the dynamic pattern and trends of 

child labor and, thus, the challenge to find solutions. This study also found that the family is the 

main cause of child labor. The research suggests that government should conduct a national survey 

on child labor to create a national database of information which better reflects the real situation. 

Policies and programs which strengthen and increase family potential to bring happiness to its 

members should be implemented. Lastly, government should put more focus on the formal  

education of migrant children in order to increase their awareness of child rights. This will reduce 

the chance of being abused or exploited by the worst forms of child labor.

Keywords: Child labor, Population and social diversity 
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บทน�า

“เด็ก” เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแล เพื่อให้เติบโตและพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

การเคลือ่นย้ายแรงงาน อทิธิพลของสือ่และเทคโนโลย ีความเจริญก้าวหน้าทีเ่ข้ามาพร้อมกับความเป็นเมอืงสมยัใหม่ 

ได้ส่งผลกระทบต่อการท�าหน้าทีข่องสถาบนัครอบครัว ท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าทีเ่ลีย้งดสูมาชกิของครอบครัวได้อย่าง

เหมาะสมและทั่วถึง ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ เช่น  

เดก็เร่รอน เดก็ถูกทอดทิง้ เดก็ตดิเกมส์ ตดิยาเสพตดิ และเดก็ทีถู่กแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชงิพาณชิย์ในรปูแบบ

ค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ดงัน้ัน ภายใต้สภาพแวดล้อมของสงัคมทีย่งัขาดระบบคุม้ครองเดก็ทีม่ปีระสทิธิภาพเพยีงพอ  

ได้เปิดโอกาสให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายให้ผู้ทีมุ่ง่แสวงหาผลประโยชน์สามารถละเมดิเดก็ในหลากหลายรปูแบบ เช่น 

ถูกขบวนการอาชญากรบังคับให้ขอทาน ลักขโมย ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ ตลอดจนการใช้แรงงานเด็ก 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางความประพฤติ ซึ่งอาจเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก หรือเด็กที่อพยพมา

จากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มเด็กดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิด (องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง

สหประชาชาต ิประเทศไทย, 2554) เน่ืองจากส่วนหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการขัน้พืน้ฐานของรฐั และบางส่วน

ที่แม้สามารถเข้าถึงระบบ แต่ได้รับบริการที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความต้องการ ท�าให้ต้องกลับเข้าสู่

วงจรแห่งปัญหาเดิม

ปัญหาเรื่องแรงงานเด็กของประเทศไทยก�าลังถูกจับตามองจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานเด็กต่างชาติ 

ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการในเรื่องจ�านวนที่แท้จริง ประเด็นการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมนั้น

ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการกระท�า

ทีท่�าลายคณุค่าทางเสรภีาพและศกัดิศ์รีขัน้พืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ เกิดเป็นแรงกดดนัจากประชาคมโลกในเร่ือง

สิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม

ประเทศไทยท�าไมยังมีแรงงานเด็ก?

การพฒันาประเทศทีผ่่านมาได้ส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคมไทย การเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจท�าให้มีความต้องการแรงงานมากยิ่งขึ้น ขณะที่อัตราค่าจ้างและค่าครองชีพของแรงงานไทยได้ปรับตัว 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเภทธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับล่างจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการจ�าเป็น

ต้องหาแรงงานจากที่อื่นเข้ามาทดแทน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้

เคลือ่นย้ายเข้ามาทดแทนแรงงานไทยทีข่าดแคลนอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เน่ืองจากความไม่มัน่คงในชวีติและทรพัย์สนิ

ในประเทศบ้านเกิด ตลอดจนความล้าหลังในการด�ารงชีวิต และการได้รับอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต�่ากว่าไทย (ศิวิไล, 

2555) 

แรงงานเด็กในประเทศไทย ส่วนหน่ึงจึงมาจากการเข้ามาท�างานของแรงงานต่างชาติที่มักเข้ามาท�างาน 

ในลักษณะผิดกฎหมายและบางครั้งจะมีครอบครัวและผู้ติดตามที่เป็นเด็กมาด้วย นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางส่วนที่เกิด

ในประเทศไทยและกลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ ท�าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่จ�าเป็นต้องผันตัวเป็นแรงงานเด็ก 

เพื่อช่วยพ่อแม่ท�างานหารายได้ และต้องกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพในที่สุด (เปวิกา และวรดา, 2554) และยัง 
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รวมถึงแรงงานเด็กที่สมัครใจเดินทางเข้ามาท�างาน จึงกล่าวได้ว่า การมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจ�านวนมาก

อพยพเคลื่อนย้ายมาท�างานในประเทศไทย ซึ่งท�าให้เกิดความหลากหลายทางด้านประชากร และสังคม แต่แรงงาน

เหล่าน้ีมกัอยูน่อกขอบเขตสทิธิและสวสัดกิารทีรั่ฐมีให้แก่ประชาชน จึงส่งผลให้เกิดความยากล�าบากในการประกอบ

อาชพี และต่อคณุภาพชวีติโดยรวม ซึง่รวมถึงการจ้างแรงงานเดก็อย่างไม่เป็นธรรมด้วย เหล่าน้ีเป็นประเดน็ทีห่ลาย

ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยควรให้ความส�าคัญและใส่ใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป 

ส่วนเด็กไทย ยังพบว่ามีเด็กกลุ่มหน่ึงที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือออกกลางคัน เน่ืองจากความยากจนหรือต้อง

ย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง โดยเด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้กระท�าความผิดทางอาญา เช่น จากการติดยา ลักขโมย และอยู่ 

ในความดแูลของสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ขณะทีม่เีดก็อกีกลุม่หน่ึงเข้าสูต่ลาดแรงงาน โดยอยูใ่นภาค

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ (ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูง

อายุ, 2554) ที่เสีย่งต่อการเป็นแรงงานบังคับ และท�างานเกนิเวลา และเสีย่งต่อการถกูลว่งละเมดิทางเพศ (ศรินินัท์ 

พจนา กมลชนก และสุภรต์, 2558)

บทความนี ้มุง่เน้นท�าความเข้าใจความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย ในมิติประชากรและสังคม 

เพื่อด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยค�านึงถึงความแตกต่างของแรงงานเด็กในหลากหลายแง่มุมที่สะท้อน 

ให้เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหาต่างๆ อันจะน�าไปสู่กระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 

และมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการด�าเนินการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กของ

ประเทศไทยให้หมดสิ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทยในมิติประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ/เชื้อชาติ 

และมิติสังคม ได้แก่ นิยามลักษณะงานที่เด็กท�า ยุคสมัยของแรงงานเด็ก สาเหตุของการใช้แรงงานเด็ก รูปแบบ 

การท�างาน เส้นทางการเคลื่อนย้าย และภาคีเครือข่ายที่ด�าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา 

2. เพือ่ศกึษาแนวทางในการก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน 

เด็กในประเทศไทย

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) การศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 2) การสนทนากลุ่ม

ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับแรงงานเด็กตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ 

เลวร้าย พ.ศ. 2552 – 2557 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 

องค์กรระหว่างประเทศที่สังกัดประจ�าประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน จ�านวน 80 คน และผู้เสียหายจากการ 

ใช้แรงงานเดก็ จ�านวน 9 คน ในพืน้ที ่21 จังหวดั ครอบคลมุทกุภาค คอื ภาคกลาง ได้แก่ ชลบรุ ีสมทุรสาคร ปทมุธานี 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่  



ตาก พะเยา ล�าพูน น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี 

และกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “ศึกษาการประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย 

และแผนระดบัชาตเิพือ่ขจัดปัญหาการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พศ. 2552 – 2557” ด�าเนินการ 

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทัง้น้ี “แรงงานเดก็” ในบทความน้ี หมายถึง เดก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า 18 ปี ถูกใช้ให้ท�างานในรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ 

(อนุสัญญาฉบับที่ 182 มาตรา 2) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ทุกรูปแบบของการใช้ทาส หรือแนวปฎิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส 

(2) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิต/แสดงสื่อลามก 

(3) การใช้ จดัหา หรอืเสนอเดก็เพือ่กิจกรรมทีผิ่ดกฎหมาย โดยเฉพาะเพือ่การผลติและขนส่ง ยาเสพตดิตาม

ที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(4) งานซึง่โดยลกัษณะของงานหรอืโดยสภาพแวดล้อมในการท�างานมีแนวโน้มทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 

ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม

แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้น้ี ได้แก่ แนวคดิในการคุม้ครองแรงงานเดก็ และแนวคดิ

ความหลากหลายของแรงงานเด็ก

การคุ้มครองแรงงานเด็ก

โรเบิร์ต โอเวน (Owen, 1991) มีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคน เกิดมาพร้อมกับจิตที่ว่างเปล่า แต่สภาพแวดล้อม

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดลักษณะของเด็กในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี มีคุณภาพ ต้องอาศัยสภาพ

แวดล้อมที่ดี การศึกษาจึงเป็นทางเลือกส�าคัญที่จะสร้างให้เด็กมีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม และสะสม 

เป็นประสบการณ์ แนวคิดเรื่องการศึกษาของโรเบิร์ต โอเวนปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

ซึ่งมีสาระส�าคัญ เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ที่หมายความถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาทุกประเภท ซึ่งมุ่งเน้น

พัฒนาเด็ก ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคม ควบคู่กัน ดังนั้นการศึกษาจะคุ้มครองและป้องกันเด็กจาก

การถูกแสวงหาผลประโยชน์ จากการถูกกลั่นแกล้ง รังแก ทอดทิ้ง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ หรือเพศ

พาณิชย์ โดยการศึกษาเป็นวิธีการในการลดจ�านวนแรงงานเด็ก เนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ 2 ประการ ได้แก่

(1)  การศึกษาสามารถเพิ่มความตระหนักของเด็กเก่ียวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ 

และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม (Baker, 2007) 

(2)  การที่เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นการลดโอกาสของการท�างาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด การที่เด็ก

ต้องเข้าเรียนในโรงเรียน เป็นการจ�ากัดชั่วโมงการท�างาน และจ�ากัดลักษณะและการจ้างงานที่เด็กสามารถท�าได้ 
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การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการคุ้มครองและป้องกันการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งแนวคิดการคุ้มครอง

แรงงานเด็กได้รับการถ่ายทอด และบรรจุสาระส�าคัญลงในบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้รับรองศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ สทิธิและเสรีภาพของเดก็ ซึง่ได้รับการคุม้ครองจากรัฐภาคแีห่งสหประชาชาต ิโดยรฐัจ�าต้องพทิกัษ์ 

และดูแล รวมถึงต้องมีมาตรการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม 

ความหลากหลายของแรงงานเด็ก

ความหลากหลาย คือ ลักษณะและประสบการณ์ทั้งหมดที่ก�าหนดความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคน  

แบ่งออกเป็น 2 มติ ิได้แก่ มติพิืน้ฐานทีส่ามารถมองเห็นได้หรือมติทิางด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อาย ุเชือ้ชาติ/ 

สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรสฯ และมิติรองหรือมิติทางด้านสังคม – วัฒนธรรม ประกอบด้วย พื้นที่/ถิ่นก�าเนิด 

ภูมิภาค รูปแบบการท�างาน สถานะทางเศรษฐกิจ (U.S. Department of Commerce and Vice President  

Al Gore’s National Partnership for Reinventing Government Benchmarking Study, n.d.)

ความหลากหลายของแรงงานเด็ก ในบทความนี้ หมายถึง ความหลากหลายในมิติประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 

เชื้อชาติ/สัญชาติ และความหลากหลายในมิติสังคม ได้แก่ นิยามลักษณะงานที่เด็กท�า ยุคสมัย สาเหตุที่มีการใช้

แรงงานเดก็ รูปแบบการท�างาน เส้นทางการเคลือ่นย้าย และหน่วยงานทีด่�าเนินการเก่ียวข้อง ซึง่เป็นแนวคดิทีค่�านึง

ถึงความแตกต่างทั้งในมิติประชากร และสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้และท�าความเข้าใจความหลากหลายเหล่านี้ 

รวมถึงในการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์และวธีิการท�างานให้มคีวามหลากหลายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ประเทศไทยจะ

เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค 10 ประเทศ ท�าให้ประชาชน

อาเซยีนสามารถเดนิทางไปมาได้ทัว่ทัง้ภูมภิาค โดยเส้นทางคมนาคมทีเ่ชือ่มตดิต่อกันน้ีจะท�าให้มีแรงงานต่างชาตแิละ

แรงงานเดก็เข้ามาท�างานในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะแรงงานจากพม่า ลาว และกัมพชูาทีถู่กนิยามว่าไม่ใช่

ไทย จึงท�าให้ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เกิดปัญหาสังคมที่มีความหลากหลาย

ทับซ้อนเชื่อมโยงกัน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�าความเข้าใจในความหลากหลายเหล่านี้ ดูรูป 1

รูป 1 แผนภาพแสดงความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย 

ที่มา: ปรับปรุงจาก U.S. Department of Commerce and Vice President Al Gore’s National Partnership for  

Reinventing Government Benchmarking Study (n.d.) 



แรงงานเด็กในประเทศไทย: ใครคือกลุ่มเสี่ยง?

แรงงานเด็กในประเทศไทยมีจ�านวนลดลงอย่างมีนัยส�าคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยประเทศไทยให้

สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�าเนินการโดยทันทีเพื่อ 

ขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กใน พ.ศ. 2544 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ใน พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก  

6 ปี เป็น 9 ปี ใน พ.ศ. 2545 และเพิม่เป็น 15 ปี ใน พ.ศ. 2552 (องค์การทนุเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิประเทศไทย, 

2554) ช่วยท�าให้เด็กอยู่ในโรงเรียนนานขึ้น 

ข้อมูลการท�างานของเด็กแสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างเด็กจากการตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2554 มีจ�านวน 19,074 คน และได้ลดลงเหลือ 14,972 คน ใน พ.ศ. 2555 เช่นเดียว

กับข้อมูลลูกจ้างเด็กที่เป็นผู้ประกันตนจากส�านักงานประกันสังคม ที่มีจ�านวน 50,239 คน เมื่อ พ.ศ. 2554 และ 

ได้ลดลงเหลือ 20,465 คน ใน พ.ศ. 2555 (กระทรวงแรงงาน, 2556) 

แม้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น แต่การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศ

เพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย ท�าให้มีเด็กจ�านวนหน่ึงซึ่งติดตามพ่อแม่เข้ามา และบางส่วนที่เกิดและเติบโตใน

ประเทศไทย รวมถึงเดก็อกีจ�านวนหน่ึงทีถู่กหลอกลวงเข้ามาโดยขบวนการค้ามนุษย์ (สภุางค์, 2550) ซึง่ส่งผลให้เกิด

กลุ่มเสี่ยงอีกหลายกลุ่ม อาทิ เด็กที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่น เด็กไร้สัญชาติที่มีจ�านวนมากและแอบซ่อนอยู่ในมุมมืดของ

สังคมไทย (พันธุ์ทิพย์, 2549) รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนห่างไกล เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะท�างานใน

ขณะทีอ่ายตุ�า่กว่า 15 ปี และมีแนวโน้มทีน่่าเป็นห่วงว่าจะถูกกระท�าความรุนแรง ล่วงละเมดิ หรอืแสวงหาผลประโยชน์ 

(International Labour Organization, 2006) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เด็กกลุ่มน้ี 

จึงเป็นกลุม่ประชากรทีมี่ความเสีย่งมากทีส่ดุและมโีอกาสน้อยทีส่ดุในการเข้าถึงบรกิารทางสงัคมขัน้พืน้ฐาน (องค์การ

ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย, 2554) เนื่องจากขาดเอกสารแสดงตน ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ

อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่มั่นคง (ขวัญชีวัน, 2554) 

ส่วนกลุม่เสีย่งทีเ่ป็นเดก็ไทย มีสถานการณ์ทีน่่าเป็นห่วงเช่นกัน เน่ืองจากยงัพบการกระท�าผิดเป็นจ�านวนมาก

และหลากหลายรูปแบบ ซึง่ไม่ใช่เฉพาะการกระท�าความผิดทางศลีธรรมเลก็ๆ น้อยๆ เท่าน้ันแต่ยงัเป็นการกระท�าผิด

กฎหมายด้วย โดยฐานความผิดที่เพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงคือ มีการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในกระบวนการค้าและ 

เสพยาเสพติด โดยเฉพาะในสถานศึกษา ที่พบว่า มีเด็กและเยาวชนถูกด�าเนินคดีฐานความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

เพิ่มมากขึ้น (รูป 2) 
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รูป 2 จ�านวนคดีเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2552 – 2556

หมายเหตุ: สร้างโดยผู้เขียน โดยใช้ข้อมูลจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2558)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของเด็กที่เป็นผู้เสพ/ใช้ยา ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ

เข้าสูว่งจรของการถูกใช้เป็นเครือ่งมือของการผลติและขนส่งยาเสพตดิทีถื่อว่าเป็นรปูแบบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุของการใช้

แรงงานเดก็ ทัง้น้ีเน่ืองจากไม่เพยีงแต่เดก็จะเสยีโอกาสทางการศกึษาเป็นระยะเวลานาน แต่ยงัถูกตัง้ข้อรงัเกียจจาก

สังคมไปตลอดชีวิต ส่งผลให้วิถีการด�าเนินชีวิตเปลี่ยนไป เด็กเหล่าน้ีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นประชากรและ

แรงงานที่ด้อยคุณภาพ (สมศักดิ์, 2539) และหากเป็นเช่นนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ประเทศก็จะขาดบุคลากร

ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการสนทนากลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก

ความเข้าใจในความหลากหลายของแรงงานเดก็มบีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบาย เพือ่ด�าเนินการคุม้ครอง

และป้องกันเดก็มิให้เข้าสูก่ารท�างานในรปูแบบทีเ่ลวร้ายได้อย่างเหมาะสม ทัง้น้ีเน่ืองจากสถานการณ์ด้านจ�านวนและ

ด้านปัญหาแรงงานเดก็ทีเ่กิดขึน้ในปัจจุบนั ตลอดจนรปูแบบและแนวโน้มในอนาคต มคีวามหลากหลายทัง้มติปิระชากร

และสังคม ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องค�านึงถึง โดยผลการศึกษามีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้ 

มิติทางด้านประชากร 

เพศ ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ พบว่า แรงงานเดก็ทัง้ไทยและต่างชาต ิทัง้เพศหญงิและเพศชายมคีวามเสีย่ง

ทั้งคู่ แต่เสี่ยงในรูปแบบของลักษณะงานที่แตกต่างกัน เพศชาย เสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงาน (ใช้แรงงานหนัก 

อย่างเตม็รูปแบบ/ท�างานเสีย่ง สดุแสนล�าบากและสกปรก) เสีย่งต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ (เพศพาณิชย์) 

ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ (ท�างานประมงน�้าลึกและโรงงานขนาดเล็ก) ส่วนเพศหญิง เสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้

แรงงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และงานรับใช้ภายในบ้านที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 



อาย ุข้อมลูจากการสนทนากลุม่ แสดงให้เห็นว่าในแต่ละช่วงอาย ุมีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเดก็ใน

รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 0 – 5 ปี ถูกบังคับให้ประกอบอาชีพขอทาน อายุ 6 – 10 ปี ถูกบังคับให้ขายของ

ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เช่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น อายุ 11 ปี ขึ้นไป 

เป็นช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตสามารถใช้แรงงานได้ทุกรูปแบบ แต่ลักษณะของงานอาจจะไม่หนักมากเท่าช่วงอายุ 

15 – 18 ปี ซึ่งช่วงอายุนี้สามารถท�างานหนักทุกชนิดได้เต็มรูปแบบ 

เชือ้ชาต/ิสัญชาติ ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ พบว่า แรงงานเดก็ในทกุภูมภิาคมคีวามหลากหลายทางเชือ้ชาติ  

ภาคเหนือ มีแรงงานเด็กไทย เด็กต่างชาติ เด็กชาติพันธุ์ และเด็กไร้สัญชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแรงงาน 

เดก็ไทยและเดก็ต่างชาต ิภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นเดก็ต่างชาตทิีต่ดิตามพ่อแม่ ภาคใต้ มแีรงงานเดก็ไทยและแรงงาน

เด็กต่างชาติ

มิติทางด้านสังคม

นิยามลักษณะงานที่เด็กท�า ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยใช้เกณฑ์อายุของเด็ก

ที่ถูกจ้างงานมาก�าหนดนิยามลักษณะงานที่เด็กท�า ซึ่งต้องอาศัยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือบรรทัดฐานของ

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์ส�าคัญในการอ้างอิง เช่น งานที่เด็กท�าได้ (Child work) หรือ

แรงงานผู้เยาว์ (Child worker) ที่เป็นแรงงานที่ท�างานปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและ

กฎหมายประกันสังคม เป็นงานที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเป็นงานที่เกื้อหนุนให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดี

ในเบื้องต้นของชีวิตการท�างาน ในขณะที่นิยามสากล เป็นการก�าหนดนิยามที่เน้นสภาพแวดล้อมในการท�างาน หรือ

เง่ือนไขการจ้างงานทีเ่ลวร้ายทีส่งัคมยอมรับไม่ได้ ซึง่เป็นสิง่ทีก่�ากับควบคูกั่บอายเุดก็ทีท่�างาน ส่งผลให้นิยามลกัษณะ

งานทีเ่ดก็ท�า มกีารใช้ค�าอธิบายทีแ่ตกต่างกันตามแนวคดิของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้การจดัเก็บข้อมูลด้านจ�านวน

และสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน

ยุคสมัยของการใช้แรงงานเด็ก ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเอกสารที่เก่ียวข้อง สะท้อนว่า แรงงานเด็กใน

ประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเริ่มต้นจาก ยุคของทุ่งนา (Paddy fields phase) อันเป็นยุคสมัย 

ทีก่ารปลกูข้าวเป็นอาชพีหลกัของสงัคมไทย เดก็ในยคุน้ีจึงเป็นแรงงานในภาคเกษตรเพือ่ช่วยพ่อแม่ท�างาน เน่ืองจาก

วัฒนธรรมไทยสอนให้ลูกต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว และชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยสมัยก่อน 

ค่อนข้างล�าบาก ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันท�ามาหากิน เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ (Baker, 2007) ดังน้ัน 

การใช้แรงงานเดก็ในยคุน้ี จึงเป็นเพยีงการท�างานเพือ่ช่วยเหลอืครอบครวัและพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึง่เป็นความจ�าเป็น

และเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย

ยคุของโรงงานนรก (Hell factories phase) เป็นยคุทีเ่ปลีย่นจากสงัคมเกษตรกรรมเข้าสูส่งัคมอตุสาหกรรม 

เด็กจึงเข้าสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าให้เกิดรายได้ ปัจจัย 

ที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคนี้ ได้แก่ ความยากจน (Mendelievich, 1979) ส่วนปัจจัยที่ส�าคัญ

อื่นๆ ได้แก่ ความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท การพัฒนาด้านการคมนาคม  

ความต้องการแรงงานแบบไม่ใช้ทกัษะมากขึน้ (International Labor Organization, 2006) นอกจากน้ี ระบบนายทนุ

ทีต้่องการจ่ายค่าจ้างต�า่ เพราะต้องการลดต้นทนุการผลติ และท�าก�าไรเพิม่ขึน้ จงึเกิดการจ้างแรงงานต่างชาต ิ(ศวิไิล, 

2555) ท�าให้แรงงานเด็กในยุคน้ีมีทั้งกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติ ปัญหาที่พบในยุคน้ี ได้แก่ แรงงานเด็กมีทั้งใน 

ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?  91
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รูปแบบสมัครใจและถูกบังคับใช้แรงงาน ลักษณะงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือความปลอดภัย 

ของเด็ก ต่อมาปัญหาได้ขยายตัวเป็นการใช้แรงงานรูปแบบอื่นที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การบังคับขู่เข็ญ 

การท�าร้ายร่างกาย จิตใจ การท�าให้เสียอิสรภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ที่เป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด 

ยุคของการเรียน (Schooling phase) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคนี้ เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2552) ของ

ประเทศไทย ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2552 นอกจากน้ีแนวความคดิของพ่อแม่เร่ิมเปลีย่นแปลงไป คอื ต้องการ

ให้ลูกได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น จึงสนับสนุนให้เรียนหนังสือ เพราะมีทัศนคติว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งเป็นเจ้าคนนายคน 

ท�างานสบาย เด็กไทยส่วนใหญ่จึงได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ปัญหาที่พบในยุคนี้ คือ มีนักเรียนออกลางคันบ้าง 

โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้นและปลาย โดยเหตุผลของการออกกลางคันน้ัน ส่วนใหญ่มาจากปัญหาความ

ยากจน และการต้องอพยพตามผู้ปกครอง นอกจากน้ี ยงัพบว่า นักเรยีนมธัยมต้นมแีนวโน้มทีจ่ะออกกลางคนัเน่ืองจาก

การสมรสด้วย (ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ, 2554)

ขณะที่เด็กต่างชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่มากนัก เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐที่มี

เด็กต่างชาติเรียนร่วมกับเด็กไทยยังไม่มีรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและ

วัฒนธรรม ยกเว้นบางโรงเรียนที่มีเด็กต่างชาติจ�านวนมากเข้าเรียน (บุบผา, 2554) นอกจากนี้ ชุมชนยังมีอคติต่อ

เดก็ต่างชาต ิท�าให้พ่อแม่ไม่ต้องการให้เดก็เข้าเรียนหนังสอื อกีทัง้ยงัมพ่ีอแม่เดก็ต่างชาติบางคนต้องการให้เดก็ท�างาน

มากกว่าไปโรงเรียน (ศิรินันท์ และคนอื่นๆ, 2558)

สาเหตุที่ท�าให้มีการใช้แรงงานเด็ก ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า สาเหตุที่ท�าให้มีการใช้แรงงานเด็กมี

หลายสาเหตุ ทัง้สาเหตทุีเ่กิดจากตวัเดก็ ได้แก่ การคบเพือ่น การด้อยโอกาสทางการศกึษา สาเหตุจากสภาพครอบครวั 

ได้แก่ ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรงในครอบครัว รายได้ของครอบครัว สาเหตุจากสังคมวัฒนธรรม ได้แก่  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้พ่อแม่ลูกมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงและสภาพแวดล้อมในการด�าเนินชีวิต  

(เมือง/ชนบท) สาเหตุจากการเข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ได้แก่ การสงเคราะห์เมื่อเจ็บป่วย การเข้า

ถึงการศึกษา และสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ เด็กต่างชาติที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาท�างาน เด็กที่ลักลอบเข้าเมืองมาโดย 

ผิดกฎหมาย (ไม่มีสถานะทางทะเบียน) การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสะท้อนว่า 

ครอบครัวเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดการใช้แรงงานเด็ก เน่ืองจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว ปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ ท�าให้ครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ดี และไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กได้ เด็กจึงต้อง 

เข้าสู่กระบวนการท�างาน

เส้นทางการเคล่ือนย้าย ข้อมูลจากการศกึษาวจัิยเอกสารทีเ่ก่ียวข้องแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเคลือ่นย้าย

แรงงานต่างชาติที่แตกต่างไปตามประเทศต้นทาง โดยต้นทางจากประเทศพม่า สามารถอพยพเข้ามาได้ทั้งทางบก

และทางทะเล ผ่านอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�าเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม่ อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง ทางทะเลอันดามัน (โรฮีนจา) ต้นทางจากประเทศลาว  

ผ่านมาทางจังหวดัอบุลราชธานี (ช่องเม็ก) จังหวดัหนองคาย จังหวดัน่าน จังหวดัมกุดาหาร จังหวดัเชยีงราย ต้นทาง

จากประเทศกัมพชูา ผ่านมาทางจังหวดัสระแก้ว จังหวดัจันทบรีุ จังหวดัตราด จังหวดัสรุนิทร์ จังหวดับรุรัีมย์ ต้นทาง

จากประเทศเวียดนาม เป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน แล้วมีการกระจายตัวที่กรุงเทพมหานคร (กระทรวงแรงงาน, 

2556)



รูปแบบของการท�างาน ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า มีเด็กท�างานอยู่ในทุกภาค ทั้งภาคอุตสาหกรรม 

(เสี่ยงต่อการยกของหนัก ท�างานเกินเวลา อยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงอันตราย) ภาคบริการ เช่น งานเสริฟอาหาร 

ร้านหมูกระทะ ร้านคาราโอเกะ สปา อาบอบนวด (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ ท�างานเกินเวลา) ภาคการเกษตร 

เช่น ท�าไร่ ข้าวโพด ยางพารา อ้อย (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ ท�างานเกินเวลา) ภาคประมงและประมง 

ต่อเนื่อง เช่น แกะกุ้ง แบกปลา คัดปลา (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ) ขอทาน (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ, 

การแสวงหาผลประโยชน์จากเดก็) โดยแรงงานในรปูแบบทาส และแรงงานอนัตรายมแีนวโน้มลดลง ขณะทีแ่รงงาน

ในรูปแบบเพศพาณิชย์ สื่อลามก ค้าประเวณี และผลิตและขนส่งยาเสพติด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

หน่วยงานทีด่�าเนินการเก่ียวข้อง ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทีด่�าเนินการเก่ียวข้อง 

มทีัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และภาคประชาสงัคม ซึง่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมยีทุธศาสตร์

แตกต่างกัน ท�าให้ยากต่อการปฏิบติัและการบูรณาการ เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณ แผนงาน และระเบยีบ

ปฏิบัติของตนเอง

สรุปและข้อเสนอแนะ

ข้อมลูจากการศกึษาท�าให้ทราบว่าแรงงานเดก็ในประเทศไทยมคีวามหลากหลายทางด้านประชากรและสงัคม 

โดยความหลากหลายในมิติประชากร ช่วยท�าให้เข้าใจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับประชากรในเร่ืองต่างๆ ทั้งในเรื่อง 

ของขนาด โครงสร้างและการกระจายตัว ข้อค้นพบจากการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานเด็กในประเทศไทย 

มีทั้งเด็กไทย เด็กต่างชาติ เด็กไร้รัฐ เด็กชาติพันธุ์ ท�างานในรูปแบบแตกต่างกันตามอายุและเพศ ซึ่งคุณลักษณะ

ต่างๆ ทางประชากรเหล่านี้ ชี้ให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของแรงงานเด็กที่จะเป็นประโยชน์

ต่อการก�าหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขณะทีจ่�านวนแรงงานเดก็และปัญหามคีวามหลากหลายเพิม่ขึน้ 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส�านักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน ควรร่วมกันด�าเนินการจัดท�า 

การส�ารวจระดับชาติด้านการใช้แรงงานเด็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศ ที่จะช่วยท�าให้เห็น 

ขนาดปัญหาที่แท้จริง ที่ต้องด�าเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไป

ส่วนความหลากหลายในมิติสังคม ช่วยท�าให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่จะเกิดขึ้นและสามารถ

วางแผนจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง รวมถึงก�าหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด 

โดยข้อค้นพบจากการศึกษา สะท้อนว่า แรงงานเด็กในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เด็กท�างานเพื่อ 

ช่วยเหลือครอบครัวและพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  

ซึ่งเป็นการท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้ ขณะที่ระบบนายทุนต้องการลดต้นทุนการผลิต และท�าก�าไรเพิ่มขึ้น จึงเกิด 

การจ้างแรงงานต่างชาติ โดยครอบครัวเป็นสาเหตุหลักส�าคัญที่ท�าให้มีการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัว

ไม่สามารถท�าหน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกของครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กไทยควรมุ่งเน้น 

ไปทีค่รอบครวั โดยกรมกิจการสตรแีละครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ควรก�าหนด

นโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและท�าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ในการส่งเสริมให้มีการจัด

สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวทุกลักษณะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน 

เครือข่ายทางสังคมทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข
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ขณะทีก่ารแก้ไขปัญหาแรงงานเดก็ต่างชาต ิ ควรมุง่เน้นทีก่ารให้เดก็ต่างชาตเิข้าถึงการศกึษาในระบบให้เพิม่ขึน้  

โดยเฉพาะบริเวณชมุชนต่างๆ ทีมี่ชาวต่างชาตอิาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่น เน่ืองจากการศกึษาสามารถเพิม่ความตระหนัก 

ของเด็กเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการจ�ากัด

ชั่วโมงการท�างาน จ�ากัดลักษณะ และการจ้างงานที่เด็กสามารถท�าได้ นอกจากนี้การศึกษาจะคุ้มครองและป้องกัน

เดก็จากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ จากการถูกกลัน่แกล้ง รงัแก ทอดทิง้ หรอืถูกเอารดัเอาเปรยีบ หรอืเพศพาณิชย์ 

เอกสารอ้างอิง

กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน. (2558). คดฐีานความผิดเก่ียวกับยาเสพตดิทีด่�าเนินคดใีนสถานพนิิจฯทัว่ประเทศ จ�าแนกตาม

ประเภทยาเสพติด. สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2558, จาก http://2.doj.mog.go.th/media/k2/attachments/back_drug.

pdf 

กระทรวงแรงงาน. (2556). สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย ในมุมมองของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน:  

การจัดการต่อปัญหาภายใต้ทรัพยากรที่จ�ากัด. ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนดกรอบการจัดท�านโยบายและแผน

ระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (น.1 – 5). กรุงเทพมหานคร: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ.

ขวัญชีวัน บัวแดง. (2554). การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเมียนมาร์. เชียงใหม่: 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุบผา อนันต์สุชาติกุล. (2554). โครงการรูปแบบและการจัดการศึกษาส�าหรับทายาทุร่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเมียนมาร์. 

เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เปวิกา ชูบรรจง และ วรดา แดงสอน. (2554). การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. 

(ผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม.

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. (2549). เด็กไร้รัฐและเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย. ใน การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาหา

มาตรการในการแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ ตามค�าสั่งคณะกรรมการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ (น.1 – 15). วุฒิสภา

ศรินัินท์ กิตติสขุสถิต, พจนา หันจางสทิธ์ิ, กมลชนก ข�าสวุรรณ, และสภุรต์ จรสัสทิธ์ิ. (2558). การศกึษาการประเมนิผลการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายและแผนระดับชาตเิพือ่ขจัดการใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557. นครปฐม: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศิวิไล ชยางกูร. (2555). แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม. (2539). ปัญหาของแรงงานเด็ก. กรุงเทพมหานคร: มายด์ พับบิสชิ่ง.

สุภางค์ จันทวานิช. (2550). สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ: การจัดการศึกษาเด็กต่างชาติในจังหวัดชายแดน. วารสาร 

การศึกษาไทย, 4(38), 33 – 41.

ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ. (2554). รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แห่งชาติ ปี 2553. กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ.

ส�านักนโยบายและยทุธศาสตร์ ส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ. (2552). การด�าเนินงานนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคีณุภาพ. 

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย. (2554). การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2554. 

กรุงเทพมหานคร: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย. 

Baker, S. (2007). Child Labour and child prostitution in Thailand: Changing realities. Bangkok: White Lotus.

International Labour Organization (ILO). (n.d.). Overview of child labour in Thailand. Retrieved April 1, 2015, from  

http://www.ilo.org/public/english/asro/bangkok/download/yr2008/cl08_overview.pdf 



Mendelievich, E. (Editor). (1979). Children at work. Geneva: International Labour Office, ILO.

Owen, R. G. (1991). Organizational behavior in education. Boston: Allyn and Bacon. 

U.S. Department of Commerce and Vice President Al Gore’s National Partnership for Reinventing Government 

Benchmarking Study. (n.d.). Best Practices to Achieving Workforce Diversity. Retrieved April 1, 2015, from 

http://www.govinfo.libraly.unt.edu/npr/libraly/workforce diversity.pdf 

ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหากันอย่างไร?  95





พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูงกับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี: โจทย์สำาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์  97

พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง 

กับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี:  

โจทย์ส�าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์

ดุสิตา พึ่งส�าราญ
*

บทคัดย่อ

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์ เพือ่ศกึษาลกัษณะและระดบัความเสีย่งของกลุม่พนักงานบริการหญงิทีเ่ข้าถึงบริการ

ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลโครงการการป้องกันเอชไอวีแห่งชาติ ในกลุ่ม

เป้าหมายหลักที่มีโอกาสสูงต่อการรับเชื้อเอชไอวี แรงงานข้ามชาติ และผู้ต้องขัง ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันวิจัย

ประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล โดยเลอืกศกึษากลุม่พนักงานบริการหญงิใน 3 จังหวดัทีม่กีารสุม่เลอืกอย่าง

เป็นระบบ จากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ด�าเนินงานป้องกันเอชไอวีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกรอบ 8 และเลือก

ตัวอย่างด้วยวิธี “การสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ” (Respondent – driven sampling: RDS) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

พบว่า พนักงานบริการหญงิทีเ่ข้าถึงบริการด้านเอชไอวทีัง้ในและนอกสถานบริการในทัง้ 3 จังหวดั มรีะดบัความเสีย่ง

ปานกลางคิดเป็นสัดส่วนสูงสุด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหมายถึงคนที่ใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าแต่ไม่ใช้กับคู่นอนอื่น  

กลุม่พนักงานบรกิารหญงิทีมี่ความเสีย่งสงูมอียูร้่อยละ 1 – 5 ซึง่ถือว่ายงัห่างไกลจากเป้าหมายทีป่ระเทศไทยได้ตัง้ไว้ 

เพื่อที่จะสามารถยุติปัญหาเอดส์ของประเทศให้ได้ภายใน พ.ศ. 2573 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า โครงการควรให้

ความส�าคัญกับการเข้าถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงให้มากขึ้น

ค�าส�าคัญ: เอชไอวี พนักงานบริการหญิง พฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ยุติปัญหาเอดส์

*
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Higher – risk Female Sex Workers and  

Access to HIV Prevention Services:  

Key Factors to Ending AIDS in Thailand

Dusita Phuengsamran
*

Abstract 

The objective of this study was to understand the pattern and level of HIV risk of female sex 

workers (FSW) who were reached by the HIV prevention program. This study analyzed data from 

an evaluation of the national HIV prevention program conducted by the Institute of Population and 

Social Research, Mahidol University. The focus of this paper is on the differential risk levels of FSW 

in three study sites. The sites were systematically selected from a number of provinces with HIV 

prevention projects funded by the Global Fund (Round 8). Study participants were identified by the 

respondent – driven sampling method. This analysis found that both venue –  and non – venue – based 

FSW who were reached by the project prevention interventions mostly had a moderate level of risk, 

i.e., they generally used condoms with clients but not with boyfriends. From one to five percent of 

the sample of FSW were at high risk of contracting/transmitting HIV. The persistence of moderate 

and high levels of HIV risk among the population of FSW suggests that Thailand will need to  

intensify prevention and expand coverage for FSW in order to attain the ‘Ending AIDS’ goal by 2030.
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บทน�า

แนวทางที่ส�าคัญในการด�าเนินงานลดอัตราการติดเชื้อเอชไออีในระดับประเทศ คือ การท�าให้กลุ่มประชากร

หลกัทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวสีงูกว่ากลุม่ประชากรอืน่ ได้รับบริการด้านการป้องกันทีจ่�าเป็น ทีส่�าคญั

กว่าน้ัน คอื การท�าให้กลุม่ประชากรหลกัทีมี่ความเสีย่งสงูกว่าได้รบัการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว ีและทราบสถานะ

การติดเชื้อเอชไอวีของตนเองให้เร็วที่สุด ส�าหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวีต้องได้รับการดูแลและรับการรักษา 

อย่างต่อเน่ือง จนสามารถควบคมุระดบัเชือ้ไวรสั (Viral load suppression) ลงได้ในระดบัทีจ่ะท�าให้ไม่สามารถแพร่

กระจายเชื้อได้อีก 

ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์จากควบคุมโรคมาเป็นยุติปัญหาเอดส์ โดยคณะรัฐมนตรีและ 

คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้ความเห็นชอบ และอนุมตัแิผนยทุธศาสตร์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2559 ที่รวมมาตรการ/แนวทางการยุติปัญหาเอดส์ โดยปรับปรุง 

แผนยทุธศาสตร์เดมิ (พ.ศ. 2555 – 2559) และเพิม่มาตรการซึง่จะท�าให้ประเทศสามารถบรรลเุป้าหมายการยตุปัิญหา

เอดส์ได้ภายใน พ.ศ. 2573

ตัวแบบการระบาดโรคเอดส์ (AIDS Epidemic Model) ได้คาดประมาณจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง  

พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ 43,040 ราย และในจ�านวนน้ี โดยรวมร้อยละ 44 เป็นการรับและถ่ายทอดเชื้อจาก 

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย พนักงานบริการและลูกค้า ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด และคู่เพศสัมพันธ ์

ที่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดอาจไม่รู้ หรือรู้ว่าตนเองติดเชื้อ และเมื่อดูเฉพาะพนักงานบริการคิดเป็นร้อยละ 12 นอกจากน้ี  

ตัวแบบดังกล่าวยังแสดงให้เห็นอีกว่า นับตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป สัดส่วนสูงสุดของจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 

ก็จะยังคงอยู่ในกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งประเทศไทยต้องหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขและป้องกันเพื่อ 

ให้สามารถยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ภายใน พ.ศ. 2573 ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ (ทวีทรัพย์ พรทิพย์ อรทัย พัชรา และ 

ทาเธียน่า, 2557)

ข้อท้าทายที่ส�าคัญคือ ระบบงบประมาณในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการเร่งรัดการด�าเนินงานได้อย่างจริงจังและ 

ต่อเน่ือง งบประมาณส่วนใหญ่เป็นเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ เช่น กองทุนโลก (Global Fund) ซึ่งก�าลังจะ 

สิ้นสุดการสนับสนุนลงภายใน พ.ศ. 2559 เน่ืองจากประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง 

(Upper middle – income country) แผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ พ.ศ. 2557 – 2559 ได้คาดประมาณงบประมาณ 

ที่ประเทศต้องการใช้เฉพาะส่วนของการจัดบริการด้านการป้องกันเอชไอวีส�าหรับกลุ่มประชากรหลักไว้ประมาณ 

ปีละ 600 – 800 ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายที่จะจัดบริการให้ครอบคลุมกลุ ่มพนักงานบริการร้อยละ 80  

(คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์, 2555) 

ด้วยข้อท้าทายในเร่ืองการจ�ากัดของงบประมาณ และอัตราการติดเชื้อรายใหม่ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง 

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมกีารบริหารจัดการเพือ่ให้สามารถจัดบริการได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้ ดงัน้ัน แผนปฏิบตัิ

การยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 – 2562)
1
 ได้มีการจ�าแนกแผนการด�าเนินงานเป็นพื้นที่เร่งรัด  

1 
แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 จัดท�าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

แห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2559 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการรอลงนามจากอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นเอกสารที่ยัง 

ไม่มีการตีพิมพ์
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30 จังหวัด ที่อยู่ในล�าดับต้นของการเรียงล�าดับภาระโรค โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดประมาณว่ามีจ�านวน

ผู้ตดิเชือ้รายใหม่ถึงหน่ึงในสีข่องจ�านวนผู้ตดิเชือ้รายใหม่ทัง้หมด โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานและการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการด�าเนินงานเพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรหลักร้อยละ 90 (Reach) ภายใน 

พ.ศ. 2562 และในจ�านวนน้ี จะต้องท�าให้กลุม่ประชากรหลกัทีม่คีวามเสีย่งสงูกว่าได้รับการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี 

และทราบสถานะการตดิเชือ้เอชไอวขีองตนเองให้เร็วทีส่ดุร้อยละ 84 (Test) และจากจ�านวนคนทีร่บัการตรวจเลอืด

แล้วและพบการติดเชื้อเอชไอวี จะต้องน�าเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาร้อยละ 85 (Treat) จากจ�านวนนี้ จะต้องให้อยู่

ในการรักษาอย่างต่อเน่ืองให้ได้ร้อยละ 90 และตั้งเป้าที่จะรักษาให้สามารถควบคุมระดับเชื้อไวรัส (Viral load  

suppression) ลงได้ในระดับที่จะท�าให้ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ร้อยละ 95 ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนน้ี  

การด�าเนินงานป้องกันการตดิเชือ้เอชไอว ีจึงต้องมุง่ให้เข้าถึงกลุม่ประชากรหลกัทีมี่ความเสีย่งสงูและมีโอกาสทีจ่ะมี

เชื้อเอชไอวีหรือติดเชื้อเอชไอวีให้มากที่สุด เพื่อน�าเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วที่สุด

การประเมินผลโครงการการป้องกันเอชไอวีแห่งชาติ ในกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีโอกาสสูงต่อการรับเชื้อ 

เอชไอวี แรงงานข้ามชาติ และผู้ต้องขัง ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2552 (อภิชาติ และคณะ, 2552) ได้รายงานความครอบคลุมของการให้บริการที่จัดให้แก่กลุ่มประชากร 

หลกั และระดบัการบรรลผุลลพัธ์ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอว ีแต่ยงัไม่มีการวเิคราะห์ให้เห็นว่า การด�าเนินงาน

ได้เข้าถึงกลุม่ประชากรทีเ่ป็นกลุม่ทีมี่ความเสีย่งสงูได้มากน้อยเพยีงใด บทความน้ีจึงเห็นความส�าคญัของการวเิคราะห์

ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะและระดับความเสี่ยงของกลุ่มพนักงานบริการหญิงที่เข้าถึงบริการด้านการป้องกัน 

การติดเชื้อเอชไอวี

ระเบียบวิธี

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

การศกึษาน้ีใช้ข้อมูลจากการประเมินผลโครงการการป้องกันเอชไอวแีห่งชาต ิในกลุม่เป้าหมายหลกัทีม่โีอกาส

สูงต่อการรับเชื้อเอชไอวี แรงงานข้ามชาติ และผู้ต้องขัง ซึ่งด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษานี้ได้เลือกใช้ข้อมูลเฉพาะส่วนของพนักงานบริการหญิงใน 3 จังหวัด ซึ่งมีการสุ่ม

เลือกจากจังหวัดภายใต้โครงการกองทุนโลกที่เกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวี (45 จังหวัด) โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบ 

“ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วนต่อขนาด” (Probability proportional to size: PPS) และใช้ข้อมูลก�ากับติดตาม

โครงการในระดับจังหวัดเพื่อใช้แทนขนาดของประชากร ดังน้ัน จ�านวนที่ได ้จึงถือว่ามีความเหมาะสม  

โดยจังหวัด ก. เป็นเขตเมืองใหญ่ มีลักษณะความเป็นเมืองสูง มีขนาดประชากรน้อยที่สุด รองลงมาคือ จังหวัด ค. 

และจังหวัด ข. ตามล�าดับ 
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การค�านวณขนาดตัวอย่างของการศึกษาน้ีอยู่บนเง่ือนไขว่า จ�านวนตัวอย่างจะต้องเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า

กลุ่มประชากรได้เข้าถึงบริการตามเป้าหมายของประเทศ และเพียงพอที่จะค�านวณขนาดของผลลัพธ์ที่โครงการ 

ให้ความสนใจ (การใช้ถุงยางอนามัยครั้งสุดท้ายกับคู่นอนที่ไม่ประจ�า หรือคู่นอนที่ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งความรู้

ที่เก่ียวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์) โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างส�าหรับพนักงานบริการหญิงที่ค�านวณไว้คือ  

1,200 คน โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 400 คน

การเก็บข้อมูลใช้วิธี “การสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ” (Respondent – driven sampling: RDS) ซึ่งเป็นวิธีการ

สุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบซึ่งได้ถูกน�ามาใช้มากขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ีส�าหรับประชากรที่เข้าถึงได้ยาก วิธีน้ีใช้ประโยชน์

จากเครือข่ายทางสังคม ประชากรกลุ่มน้ีก็จะน�าสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันให้เข้ามาร่วมในการส�ารวจ 

โดยใช้ระบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มการคัดเลือกจ�านวนตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

เน่ืองจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ (RDS) มีลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการปรับจ�านวนตัวอย่างที่ได้มาจากเครือข่ายทางสังคมในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส�าหรบัการน�าเสนอบทความน้ี ผู้เขยีนได้รบัค�าแนะน�าจากนักวจัิยของโครงการประเมนิผลดงักล่าว ให้ท�าการวเิคราะห์

ข้อมูลแยกเป็นรายพื้นที่ ทีละพื้นที่ โดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์การแจกแจงความถ่ีโดยตารางไขว้  

และทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติด้วยไคสแควร์ (Chi – square) ส�าหรับค�าถามที่น�ามาวิเคราะห์ประกอบด้วย  

1) ลักษณะทางประชากรของพนักงานบริการหญิงที่พบในการส�ารวจ 2) ระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  

และ 3) การเข้าถึงบริการด้านการป้องกันเอชไอวีของพนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อจ�ากัด

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเก็บมูลในโครงการประเมินผลนี้ คือ เพื่อดูความคลอบคลุมของการให้บริการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการหญิงในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจึงประกอบด้วยกลุ่ม 

ทีเ่ข้าถึงและยงัไม่เข้าถึงบรกิาร ในขณะทีก่ารวเิคราะห์ข้อมลูส�าหรบับทความน้ี ต้องการตรวจสอบว่าพนักงานบรกิาร

ที่เข้าถึงบริการน้ัน เป็นกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงแล้วหรือไม่ ซึ่งเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ตรงประเด็น 

ควรใช้ข้อมูลผู้รับบริการจากโครงการหรือหน่วยบริการต่างๆ จะเหมาะสมกว่า แต่เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าวได้ จึงได้ใช้ข้อมูลจากการศึกษาประเมินผลน้ี ซึ่งพอจะช่วยให้เห็นภาพที่สะท้อนความคลอบคลุมได้ในอีก 

มิติหนึ่งด้วยเช่นกัน 
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ผลการศึกษา

ลักษณะทางประชากรของพนักงานบริการหญิง

เมือ่ท�าการวเิคราะห์คณุลกัษณะทางประชากรของพนักงานบรกิารในแต่ละพืน้ที ่โดยเปรยีบเทยีบระหว่างกลุม่

พนักงานบริการท�างานในสถานบริการ (Venue – based) กับพนักงานบริการที่ไม่ได้ท�างานในสถานบริการ 

(Non – venue based) โดยตัวแปรที่เลือกมาวิเคราะห์ได้แก่ กลุ่มอายุ (น้อยกว่า 25 ปี และ 25 ปีขึ้นไป) ระดับ 

การศึกษา สถานภาพสมรส (เคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่) การอยู่กินกับคู่ในปัจจุบัน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

น้ี การมอีาชพีอืน่นอกจากพนักงานบรกิาร และระยะเวลาในการเป็นพนักงานบรกิาร พบว่า ในจังหวดั ก. และจังหวดั 

ค. พนักงานบริการในสถานบรกิารส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่อายนุ้อยกว่า 25 ปี ในทางกลบักัน พนักงานนอกสถานบรกิาร

เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไปมากกว่า ความแตกต่างของกลุ่มอายุในกลุ่มพนักงานบริการทั้งสองกลุ่มน้ีมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิตทิัง้สองจังหวดั (จังหวดั ก. p<0.01 และ จังหวดั ค. p<0.001) ในขณะทีจั่งหวดั ข. ไม่พบว่า พนักงานบรกิาร 

ในสถานบริการและนอกสถานบริการจะมีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ (ตาราง 1) 

ระดับการศึกษา พบว่า พนักงานบริการในและนอกสถานบริการ มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ ในจังหวัด ก. (p<0.05) และจังหวัด ค. (p<0.01) พนักงานนอกสถานบริการในจังหวัด ก. ถึง 

เกือบครึ่ง (ร้อยละ 45.6) ไม่เคยเรียนหนังสือหรือจบการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งเป็นสัดส่วน 

ที่มากกว่าพนักงานในสถานบริการ (ร้อยละ 36.8) ของจังหวัดนี้ ในทางกลับกัน ส�าหรับจังหวัด ค. พบว่า พนักงาน

บริการที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จะเป็นพนักงานในสถานบริการมากกว่า 

นอกสถานบริการ (ตาราง 1)

สถานภาพสมรส พบว่า จังหวัด ก. และจังหวัด ค. พนักงานบริการในและนอกสถานบริการมีความแตกต่าง

ของสถานภาพสมรสอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยพนักงานในสถานบริการส่วนใหญ่ในทั้งสองจังหวัด เคยแต่งงาน 

(จังหวัด ก. ร้อยละ 64 และจังหวัด ค. ร้อยละ 81.3) ในขณะที่พนักงานนอกสถานบริการมีสัดส่วนของคน 

ที่เคยและไม่เคยแต่งงานไม่แตกต่างกันมาก (ตาราง 1) และเมื่อพิจารณาตัวแปรเรื่องการอยู่กินกับคู่ กลับไม่พบ 

ความแตกต่างระหว่างพนักงานบริการทั้งสองประเภทในทุกจังหวัด กล่าวคือ พนักงานบริการทั้งในและนอก 

สถานบริการเกินกว่าสองในสามจะอยู่กินกับคู่คนใดคนหนึ่ง (ไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่ก็ตาม)

พนักงานบริการในจังหวดั ค. มคีวามแตกต่างกันในเร่ืองของระยะเวลาทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่ย่างมนัียส�าคญัทาง

สถิติ (p<0.001) กล่าวคือ พนักงานบริการนอกสถานบริการเกินกว่าหน่ึงในสามอยู่ในจังหวัดน้ีมาตั้งแต่เกิด 

ในขณะที่พนักงานในสถานบริการส่วนใหญ่เป็นคนที่มาจากพื้นที่อื่น คือ ไม่ได้อยู่ในจังหวัดนี้มาตั้งแต่เกิด (ตาราง 1)

การท�างานอื่นนอกเหนือจากบริการทางเพศ ได้จัดกลุ่มตัวแปรใหม่ (Recode) โดยจัดกลุ่มให้พนักงานบริการ

ทีท่�างานในสถานบนัเทงิลกัษณะต่างๆ (เช่น ร้านอาหาร คาราโอเกะ บาร์ ร้านนวด และอืน่ๆ) ถือเป็นผู้ทีไ่ม่ได้มอีาชพี 

อืน่ๆ นอกจากการเป็นพนักงานบริการ และจากการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า พนักงานบรกิารนอกสถานบรกิารมสีดัส่วน

ของผู้ทีม่อีาชพีอืน่ด้วยมากกว่าพนักงานในสถานบริการ และมคีวามแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิัง้ 3 จังหวดั 

(ตาราง 1)



พนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูงกับการเข้าถึงบริการด้านเอชไอวี: โจทย์สำาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์  103

ระยะเวลาในการท�างานบริการทางเพศมีความแตกต่างระหว่างพนักงานบริการในและนอกสถานบริการ 

อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตใินจังหวดั ก. และจังหวดั ค. โดยในจังหวดั ก. พบว่า พนักงานบรกิารหน้าใหม่ หรอืทีท่�างาน

มาน้อยกว่าหน่ึงปีน้ัน เป็นพนักงานนอกสถานบริการมากกว่าในสถานบริการ ส่วนในจังหวัด ค. พบว่า สัดส่วน 

ของพนักงานบริการหน้าใหม่จะใกล้เคียงกันในทั้งสองกลุ่ม แต่กลุ่มที่ท�างานมาแล้วประมาณ 1 – 5 ปี จะเป็นกลุ่ม

พนักงานบรกิารนอกสถานบรกิารมากกว่าอย่างชดัเจน และกลุม่ทีอ่ายงุานเกินกว่าน้ัน ก็จะเป็นกลุม่พนักงานบรกิาร

ในสถานบริการมากกว่า (ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของพนักงานบริการหญิงตามลักษณะทางประชากร จ�าแนกตามจังหวัดและประเภทของพนักงาน

บริการ

ลักษณะทางประชากร

จังหวัด ก. (N=430) จังหวัด ข. (N=418) จังหวัด ค. (N=412)

ในสถาน

บริการ

(n=258)

นอกสถาน

บริการ

(n=172)

ในสถาน

บริการ

(n=220)

นอกสถาน

บริการ

(n=198)

ในสถาน

บริการ

(n=219)

นอกสถาน

บริการ

(n=193)

กลุ่มอายุ

น้อยกว่า 25 ปี 19.0 32.6 27.7 31.8 18.7 60.1

25 ปีขึ้นไป 81.0 67.4 72.3 68.2 81.3 39.9

Chi – square 10.29; df = 1*** 0.83; df = 1 74.40; df = 1***

ระดับการศึกษา

ไม่เคยเรียนหรือจบประถมศึกษา 36.8 45.9 55.9 49.5 33.8 18.7

มัธยมต้น 35.3 29.7 28.6 32.8 31.1 36.8

มัธยมปลาย 22.9 20.3 12.7 15.2 27.4 38.3

สูงกว่ามัธยมปลาย 5.0 4.1 2.7 2.5 7.8 6.2

Chi – square 3.61; df = 3* 1.86; df = 3 13.90; df = 3**

เคยแต่งงานมาก่อนหรือไม่

เคย 64.0 50.6 66.8 62.6 81.3 57.0

ไม่เคย 36.0 49.4 33.2 37.4 18.7 43.0

Chi – square 7.60; df = 1* 0.80; df = 1 28.75; df = 1***

ปัจจุบันอยู่กินกับคู่ด้วยหรือไม่ (ไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตาม)

อยู่ 82.6 76.7 86.8 83.8 78.5 81.9

ไม่อยู่ 17.4 23.3 13.2 16.2 21.5 18.1

Chi – square 2.19; df = 1 0.74; df = 1 0.71; df = 1

อาศัยอยู่ในจังหวัดนี้มานานเท่าไหร่

ตั้งแต่เกิด 12.0 16.3 72.3 64.1 37.0 65.8

น้อยกว่า 1 ปี 7.4 5.8 0.9 0.5 6.8 1.0
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จังหวัด ก. (N=430) จังหวัด ข. (N=418) จังหวัด ค. (N=412)

ในสถาน

บริการ

(n=258)

นอกสถาน

บริการ

(n=172)

ในสถาน

บริการ

(n=220)

นอกสถาน

บริการ

(n=198)

ในสถาน

บริการ

(n=219)

นอกสถาน

บริการ

(n=193)

1 – 5 ปี 27.1 35.5 12.3 11.6 23.3 15.0

6 – 10 ปี 28.3 21.5 4.5 11.1 15.5 8.8

เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป 25.2 20.9 10.0 12.6 17.4 9.3

Chi – square 6.74; df = 4 7.78; df = 4 37.40; df = 4***

ท�างานอื่นนอกเหนือจากบริการทางเพศหรือไม่

ท�างานอื่นด้วย 12.8 34.3 27.3 47.5 5.0 20.7

ไม่ได้ท�างานอื่น 87.2 65.7 72.7 52.5 95.0 79.3

Chi – square 106.04; df = 1*** 38.58; df = 1*** 134.60; df = 1***

ท�างานบริการทางเพศมานานเท่า

ไหร่

น้อยกว่า 1 ปี 12.4 21.5 5.0 10.1 9.1 9.8

1 – 5 ปี 53.5 58.7 65.9 57.1 59.8 77.2

6 – 10 ปี 25.2 11.0 17.3 18.2 21.9 6.7

เกินกว่า 10 ปี 8.9 8.7 11.8 14.6 9.1 6.2

Chi – square 16.42; df = 3*** 5.65; df = 3 21.70; df = 3***

หมายเหตุ: ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยงและระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพนักงานบริการหญิง

การศกึษาน้ีท�าการประเมนิระดบัความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวขีองพนักงานบรกิาร โดยใช้ตวัแปรเก่ียวกับ

การใช้ถุงยางอนามยักับลกูค้าและคูอ่ืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ลกูค้า และตวัแปรเก่ียวกับอาการบ่งชีข้องโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาซึ่งระบุโดยพนักงานบริการเอง (ดูตาราง 2)

เมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างพนักงานในและนอกสถานบรกิาร พบว่า อตัราการใช้ถุงยางอนามัยเมือ่มเีพศสมัพนัธ์

ครั้งสุดท้ายกับลูกค้าสูงเกือบร้อยละ 100 เหมือนกันทุกจังหวัด แต่ก็จะเห็นว่า ในกลุ่มของคนที่ระบุว่าไม่ใช้ถุงยาง

อนามัยในครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้านั้น จะเป็นพนักงานในสถานบริการมากกว่านอกสถานบริการในจังหวัด 

ก. และจังหวดั ข. จะมเีพยีงจังหวดั ค. เท่าน้ันทีส่ดัส่วนของพนักงานนอกสถานบริการทีไ่ม่ใช้ถุงยางอนามยัมมีากกว่า

พนักงานในสถานบริการ

และเมื่อมองพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในภาพรวม พบว่า พนักงานบริการทั้งในและนอกสถานบริการ

จากทั้งสามจังหวัด ระบุว่าใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าทุกครั้งเกินกว่าร้อยละ 90 จะมีเพียงพนักงานนอกสถานบริการ

ตาราง 1 (ต่อ) ร้อยละของพนักงานบริการหญิงตามลักษณะทางประชากร จ�าแนกตามจังหวัดและประเภท 

ของพนักงานบริการ
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ในจังหวดั ค. เท่าน้ันทีม่สีดัส่วนไม่ถึงร้อยละ 90 ทีใ่ช้ถุงยางอนามัยกับลกูค้าทกุคร้ัง ส่งผลให้พฤตกิรรมการใช้ถุงยาง

อนามยักับลกูค้าเมือ่เปรียบเทยีบระหว่างพนักงานบรกิารในและนอกสถานบรกิารมคีวามแตกต่างกันอย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติในจังหวัดนี้ (p<0.001)

ทีส่�าคญัคอื พบว่า ประมาณครึง่หน่ึงหรือเกินกว่าคร่ึงของพนักงานบริการทัง้ในและนอกสถานบริการ ระบวุ่า 

ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์คร้ังล่าสุดกับคู่คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า (หมายรวมถึง คู่ที่อยู่กินด้วยกัน แฟน  

หรือคู่ลักษณะอื่นๆ ด้วย) 

ตาราง 2 ร้อยละของรูปแบบพฤติกรรมที่เก่ียวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของพนักงานบริการ จ�าแนก 

ตามจังหวัดและประเภทของพนักงานบริการ

ความเสี่ยง HIV

จังหวัด ก. (N=430) จังหวัด ข. (N=418) จังหวัด ค. (N=412)

ในสถาน

บริการ

นอกสถาน

บริการ

ในสถาน

บริการ

นอกสถาน

บริการ

ในสถาน

บริการ

นอกสถาน

บริการ

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับลูกค้า ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่

ใช้ 98.8 99.4 97.3 98.5 98.6 96.4 

ไม่ใช้ 1.2 0.6 2.7 1.5 1.4 3.6 

Chi – square 0.37; df = 1 0.72; df = 1 2.20; df = 1

ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ใช้ถุงยางอนามัยบ่อยแค่ไหนกับลูกค้า 

ไม่ใช้เลย 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 

ใช้ทุกครั้ง 96.9 94.8 95.9 93.9 97.7 88.1

ใช้ แต่ไม่ทุกครั้ง 3.1 5.2 4.1 5.6 2.3 10.9 

Chi – square 1.23; df = 2 1.62; df = 2 15.3; df = 2***

เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับคู่นอนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่

ใช้ 36.3 35.4 44.3 38.3 42.3 54.9 

ไม่ใช้ 63.7 64.6 55.7 61.7 57.7 45.1 

Chi – square 0.01; df = 1 1.15; df = 1 3.57; df = 1*

ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ใช้ถุงยางอนามัยบ่อยแค่ไหนกับคู่นอนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า

ไม่ใช้เลย 53.8 56.8 41.1 44 45.2 32.2

ใช้ทุกครั้ง 30.2 30.5 40.3 31.9 33.7 35.5 

ใช้ แต่ไม่ทุกครั้ง 16.0 12.6 18.5 21.1 21.2 32.2

Chi – square 0.49; df = 2 0.76; df = 1 5.04; df = 2 

มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างหรือไม่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา

ไม่เคยมีอาการใดๆ 61.2 53.5 56.4 48.5 65.3 57.0 

เคยมีอาการบางอย่าง 38.8 46.5 43.6 51.5 34.7 43.0 

Chi – square 2.54; df = 1 2.59; df = 1 2.98; df = 1

หมายเหตุ: ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001
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ในภาพรวม เมือ่ถามความถ่ีของการใช้ถุงยางอนามัยกับคูน่อนอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ลกูค้า เฉพาะผูท้ีร่ะบุว่ามีคูน่อนอืน่

ทีไ่ม่ใช่ลกูค้าในรอบหน่ึงเดอืนทีผ่่านมาน้ัน มีพนักงานบรกิารทีใ่ช้ถุงยางอนามยัทกุครัง้ไม่ถึงครึง่หน่ึง โดยทัง้พนักงาน

ในและนอกสถานบริการจากทุกจังหวัด โดยกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดที่ระบุว่าใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนอื่นๆ 

ที่ไม่ใช่ลูกค้าคือ พนักงานบริการในสถานบริการในจังหวัด ข. (ร้อยละ 40.3) และสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากคือ 

พนักงานบริการในจังหวัด ก. ที่ไม่ใช้เลยเกินกว่าครึ่ง

จากรูปแบบของพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการน้ี เกินกว่าหน่ึงใน

สามของพนักงานบริการทุกกลุ่มจากทุกจังหวัด เคยปรากฏอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในรอบหน่ึงปีที่ 

ผ่านมา โดยพนักงานนอกสถานบริการจะมีสัดส่วนของผู้ที่มีอาการมากกว่าพนักงานในสถานบริการในทั้ง 3 จังหวัด 

จากรูปแบบของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยที่อาจน�าไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีให้กับกลุ่ม

พนักงานบริการ ผู้ศึกษาได้ท�าการรวมคะแนนความเสี่ยงจากค�าถาม 5 ข้อข้างต้น โดยให้ 0 คะแนนส�าหรับตอบว่า 

ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งล่าสุด ใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ังกับลูกค้าในช่วงหน่ึงเดือนที่ผ่านมา  

ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าคร้ังล่าสุด ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่นอนอื่นที่ไม่ใช่

ลูกค้าคร้ังล่าสุดในช่วงหน่ึงเดือนที่ผ่านมา และไม่มีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  

ค�าตอบอืน่นอกเหนือจากน้ีในแต่ละข้อ ให้ 1 คะแนน จากน้ัน ท�าการรวมคะแนนทกุข้อเข้าด้วยกัน ดงัน้ันจะได้คะแนน

รวมสูงสุด 5 คะแนน และต�่าสุดที่ 0 คะแนน

ความเส่ียง 0 คะแนน หมายถึง ใช้ถุงยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธ์กับลกูค้าครัง้ล่าสดุ และใช้ถุงยางอนามัย 

ทุกครั้งกับลูกค้าในช่วงหน่ึงเดือนที่ผ่านมา และใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า 

ครัง้ล่าสดุ และใช้ถุงยางอนามัยทกุครัง้กับคูน่อนอืน่ทีไ่ม่ใช่ลกูค้าครัง้ล่าสดุในช่วงหน่ึงเดอืนทีผ่่านมา และไม่มี

อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ความเส่ียง 5 คะแนน หมายถึง ไม่ใช้ถุงยางอนามยัขณะมเีพศสมัพนัธ์กับลกูค้าครัง้ล่าสดุ และไม่ได้ใช้ถุงยาง

อนามัยทุกคร้ังกับลูกค้าในช่วงหน่ึงเดือนที่ผ่านมา และไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนอื่น 

ที่ไม่ใช่ลกูค้าครัง้ล่าสดุ และไม่ได้ใช้ถุงยางอนามยัทกุคร้ังกับคูน่อนอืน่ทีไ่ม่ใช่ลกูค้าคร้ังล่าสดุในช่วงหน่ึงเดอืน 

ทีผ่่านมา และมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า พนักงานบริการหญิงส่วนใหญ่มีคะแนนความเสี่ยงเป็นศูนย์ โดยพนักงาน

บริการในสถานบริการที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์มีสัดส่วนมากกว่าพนักงานบริการนอกสถานบริการ และพบว่า ระดับ

คะแนนความเสีย่งมคีวามแตกต่างกันส�าหรับพนักงานบรกิารในและนอกสถานบรกิารน้ัน มนัียส�าคญัทางสถิตสิ�าหรบั

จังหวัด ค. 

เมื่อท�าการจัดกลุ่มระดับความเสี่ยงออกเป็นสามกลุ่ม คือ ความเสี่ยงน้อย (คะแนน 0) และความเสี่ยง 

ปานกลาง (1 – 3 คะแนน) ความเสีย่งสงู (4 – 5 คะแนน) พบว่า มพีนักงานบรกิารทีอ่ยูใ่นกลุม่ความเสีย่งสงูไม่มากนัก 

ในทัง้สามจังหวดั โดยพบมากทีส่ดุในจังหวดั ข. และเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างพนักงานบริการในและนอกสถานบริการ 

พบว่า กลุ่มความเสี่ยงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับจังหวัด ก. และจังหวัด ค. (ตาราง 3)
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ตาราง 3 ร้อยละของพนักงานบริการตามระดับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จ�าแนกตามจังหวัดและประเภท

ของพนักงานบริการ

ความเสี่ยง HIV

จังหวัด ก. (N=430) จังหวัด ข. (N=418) จังหวัด ค. (N=412)

ในสถาน

บริการ

นอกสถาน

บริการ

ในสถาน

บริการ

นอกสถาน

บริการ

ในสถาน

บริการ

นอกสถาน

บริการ

คะแนนความเสี่ยง

0 45.0 32.0 30.0 25.9 43.8 34.7

1 26.0 29.7 32.7 28.4 26.0 27.5

2 15.9 20.9 23.2 27.4 20.5 18.7

3 11.6 15.1 11.8 15.7 8.7 14.0

4 0.8 1.7 1.8 1.5 0.5 5.2

5 0.8 0.6 0.5 1.0 0.5 0.0

Chi – square 8.20; df = 5 3.66; df = 5 14.47; df = 5**

จัดกลุ่มระดับความเสี่ยง

น้อย (คะแนน 0) 45.0 32.0 30.0 25.9 43.8 34.7

ปานกลาง (คะแนน 1 – 3) 53.5 65.7 67.7 71.6 55.3 60.1

สูง (คะแนน 4 – 5) 1.6 2.3 2.3 2.5 0.9 5.2

Chi – square 7.34; df = 2* 0.87; df = 2 8.99; df = 2*

หมายเหตุ: ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

การเข้าถึงบริการด้านเอชไอวีของพนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

เมือ่ด ูn (จ�านวนพนักงานบรกิารทีร่ะบวุ่าเคยได้รับบรกิารต่างๆ) เปรยีบเทยีบกับค่า N (จ�านวนพนักงานบริการ

ทั้งหมดแต่ละประเภท) จะเห็นว่า พนักงานบริการส่วนใหญ่ในการส�ารวจน้ีเป็นกลุ่มที่เข้าถึงบริการด้านการป้องกัน

การติดเชื้อเอชไอวีอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว โดยเข้าถึงบริการข้อมูลความรู้เรื่องเอชไอวี (ในที่น้ีหมายถึงบริการ 

ผ่านอาสาสมัครของโครงการหรือศูนย์ดร็อปอิน) โดยทั้งพนักงานในและนอกสถานบริการเกินกว่าครึ่งหนึ่งจะได้รับ

บริการนี้แล้ว รองลงมาคือ บริการตรวจเลือดเอชไอวี ทั้งในตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา และล�าดับสุดท้ายที่มีสัดส่วน

ของพนักงานบริการที่เข้ารับบริการน้อยที่สุดคือ บริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลน้ี ตาราง 4 ได้แสดงให้เห็นว่า จากจ�านวนของพนักงาน

บริการหญิงที่ระบุว่า เคยได้รับบริการต่างๆ (n) นั้น เป็นกลุ่มพนักงานบริการหญิงที่มีระดับความเสี่ยงใดบ้าง และ

พบว่า กลุ่มพนักงานบริการหญิงที่มีความเสี่ยงสูง ยังเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดที่ได้รับบริการต่างๆ ทั้งที่เป็นกลุ่ม

พนักงานในและนอกสถานบริการ
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ตาราง 4 ร้อยละของพนักงานบรกิารหญงิทีเ่ข้าถึงบรกิารด้านเอชไอวขีองพนักงานบรกิาร จ�าแนกตามประเภทและ

ระดับความเสี่ยง จังหวัด และประเภทของพนักงานบริการ

การเข้าถึงบริการ 

(ในสถานบริการ)

จังหวัด ก. (N=258) จังหวัด ข. (N=220) จังหวัด ค. (N=219)

n
เส

ี่ย
ง
น
้อ
ย

ป
า
น
ก
ล
า
ง

เส
ีย
ง
ส
ูง

χ2
n

เส
ี่ย
ง
น
้อ
ย

ป
า
น
ก
ล
า
ง

เส
ีย
ง
ส
ูง

χ2
n

เส
ี่ย
ง
น
้อ
ย

ป
า
น
ก
ล
า
ง

เส
ีย
ง
ส
ูง

χ2

ได้รับข้อมูลความรู้ 

เรื่องเอชไอวี 

221 44.8 53.8 1.4 0.41 176 30.7 67 2.3 0.19 191 44.5 54.5 1 0.61

เคยรับการตรวจและ/ 

รักษาโรคติดต่อทางเพศ 

สัมพันธ์ตลอด 12 เดือน 

ที่ผ่านมา

146 43.2 55.5 1.4 0.56 121 27.3 71.1 1.7 1.56 56 32.1 67.9 0 5.19

เคยตรวจเลือด 

เอชไอวีมาก่อน

217 44.7 53.9 1.4 0.31 145 26.2 71 2.8 3.16 189 42.9 56.1 1.1 0.97

เคยตรวจเอชไอวีในช่วง  

12 เดือนที่ผ่านมา

170 47.1 51.2 1.8 1.13 108 27.8 70.4 1.9 0.19 150 42.7 56.7 0.7 0.63

ได้รับข้อมูลความรู้ 

เรื่องเอชไอวี 

129 35.7 62.0 2.3 3.25 140 25 71.4 3.6 2.18 157 34.4 61.1 4.5 1.02

เคยรับการตรวจและ/ 

รักษาโรคติดต่อทาง 

เพศสัมพันธ์ตลอด  

12 เดือนที่ผ่านมา

81 34.6 65.4 0 3.88 98 23.5 74.5 2 0.86 17 11.8 76.5 11.8 5.21

เคยตรวจเลือด 

เอชไอวีมาก่อน

131 34.4 65.6 0 13.75*** 119 27.7 70.6 1.7 1.30 125 36 60 4 1.12

เคยตรวจเอชไอวี 

ในช่วง 12 เดือน 

ที่ผ่านมา

103 36.9 63.1 0 8.17* 89 27 70.8 2.2 2.18 95 35.8 61.1 3.2 1.56

หมายเหตุ: ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ * p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

ถึงแม้พนักงานบริการที่เข้าถึงบริการตรวจเลือดเอชไอวีจะมีสัดส่วนค่อนข้างสูง แต่กลับพบว่าจ�านวนผู้ที ่

ทีเ่ข้าถึงบริการ ก็ยงัเป็นกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งน้อยกว่า เหมอืนกันทัง้สามจังหวดั โดยจงัหวดัทีด่เูหมอืนว่าจะมกีลุม่เสีย่ง

สงูในบรรดาผู้เข้าถึงบรกิารตรวจเลอืดเอชไอวมีากทีส่ดุคอืจังหวดั ข. ในขณะทีจั่งหวดั ก. พบว่า พนักงานนอกสถาน

บริการที่เข้าถึงบริการตรวจเลือดเอชไอวีนั้น ไม่พบว่ามีกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเลย
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สรุปและอภิปรายผล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลจาก 3 จังหวัด ที่มีบริบทของพนักงานบริการแตกต่างกันไป  

จังหวัด ก. เป็นจังหวัดใหญ่ มีความเป็นเมือง (Urbanization) มากที่สุด รองลงมาคือ จังหวัด ค. และจังหวัด ข.  

ตามล�าดับ นอกจากนั้น จังหวัด ค. มีลักษณะของความเป็นเมืองท่องเที่ยวและอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดน จึงเป็น

พื้นที่ที่มีความชุกของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการพนักงานในพื้นที่มาก แต่ก็ยังไม่มากเท่าจังหวัด ก. 

จากบรบิททีแ่ตกต่างกันในทัง้สามพืน้ทีท่ีท่�าการศกึษา และเม่ือท�าการวเิคราะห์คณุลกัษณะทางประชากรของ

พนักงานบริการในแต่ละพื้นที่ จะท�าให้เห็นกลุ่มย่อยต่างๆ ของพนักงานบริการทั้งในและนอกสถานบริการในแต่ละ

จังหวัด ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่โครงการหรือหน่วยงานที่จัดบริการแก่กลุ่มพนักงานบริการควรได้เรียนรู้ เช่น ในทั้งสาม

จังหวัด พบว่า พนักงานนอกสถานบริการประมาณ ร้อยละ 37 – 50 เป็นคนที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อน แต่เกินกว่า 

ร้อยละ 75 ขึ้นไปที่อยู ่กินกับคู ่/สามี ทั้งหมดน้ี อาจสะท้อนให้เห็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีที่อาจ 

แตกต่างกันออกไปส�าหรับกลุ่มย่อยต่างๆ ของพนักงานบริการทั้งในและนอกสถานบริการ และในจังหวัด ก.  

ซึ่งเป็นเขตเมืองใหญ่ พนักงานบริการส่วนใหญ่เป็นคนที่ท�างานบริการทางเพศมาไม่นานเท่าจังหวัดอื่น และเกินกว่า

ร้อยละ 80 ไม่ใช่คนพื้นเพในจังหวัดน้ี แตกต่างจากพนักงานบริการในอีกสองจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ 

และท�างานบริการทางเพศมานานกว่า ลักษณะทางประชากรดังกล่าวสะท้อนให้เหน็ความต้องการบริการที่แตกต่าง

กันออกไป เช่น คนทีไ่ม่ใช่คนพืน้ทีจ่ะมข้ีอจ�ากัดในการใช้บริการสขุภาพภายใต้ความคุม้ครองของหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ เป็นต้น

ในเรื่องการของการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบทความน้ี พบว่า 

พนักงานบริการหญงิทัง้ในและนอกสถานบรกิารในทัง้ 3 จังหวดั มรีะดบัความเสีย่งปานกลางมากทีส่ดุ ซึง่มแีนวโน้ม

ที่จะหมายถึงคนที่ใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้า แต่ไม่ใช้กับคู่นอนอื่น และเมื่อดูระดับการเข้าถึงบริการ แล้วก็พบว่า 

โครงการด้านการป้องกันเอชไอวี ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มที่เป็นผู้มีความเสี่ยงปานกลางได้ในจ�านวนมาก และถือเป็น 

กลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในทุกประเภทบริการ ทั้งส�าหรับพนักงานบริการในและนอกสถานบริการด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านเอชไอวีของประเทศ 

ที่ระบุไว้ว่า โครงการควรเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่มีความเส่ียงสูงให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป อีกนัยหน่ึงคือ  

ผลการด�าเนินงานของโครงการที่ประสบความส�าเร็จ ควรจะสะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการคือ กลุ่มประชากรที่ม ี

ความเสี่ยงสูงมากกว่ากลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงต�่ากว่า นั่นเอง

ข้อมูลจากการประเมินผลโครงการนี้ แสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานที่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรที่มี

ความเสี่ยงสูงได้เป็นจ�านวนมาก คือ เข้าถึงได้เพียงร้อยละ 1 – 5 เท่านั้น (ถึงแม้ในจังหวัด ค. จะพบว่า พนักงาน

บริการนอกสถานบริการที่เคยรับบริการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงถึง

เกือบร้อยละ 12 แต่จ�านวนของผู้รับบริการทั้งหมด (n) ก็ต�่ามาก)

โดยสรุปแล้ว การวิเคราะห์น้ี สะท้อนประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงานป้องกัน 

การตดิเชือ้เอชไอวใีนทัง้สามจังหวดัว่า ถึงแม้จะมคีวามครอบคลมุของการให้บรกิารค่อนข้างสงู คอื พนักงานบริการ

ทั้งในและนอกสถานบริการที่ระบุว่า เคยได้รับบริการต่างๆ มาแล้วน้ัน มีสัดส่วนค่อนข้างสูง แต่ก็ยังไม่สามารถ 

เข้าถึงกลุม่พนักงานทัง้ในและนอกสถานบรกิารทีม่คีวามเสีย่งสงูได้ในระดบัทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายในการยตุิ

ปัญหาเอดส์ของประเทศได้ ดังนั้น โครงการควรให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงให้มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

โครงการด�าเนินงานด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาน้ี 

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการติดตามการด�าเนินงานของโครงการ เพื่อให้สามารถปรับปรุงการให้

บริการ และด�าเนินการให้ประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะการตรวจหาการติดเชื้อ 

เอชไอวีได้โดยเร็ว

แนวโน้มการไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคนทีเ่ป็นคูน่อนลกัษณะอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่ลกูค้า ประกอบกับการทีพ่นักงานบริการ

ทั้งในและนอกสถานบริการเกินกว่าร้อยละ 70 ในทั้งสามจังหวัด ระบุว่า มีคู่ที่อยู่กินด้วยในปัจจุบัน ข้อมูลนี้สะท้อน

ทัง้ระดบัความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวแีละสะท้อนให้เห็นมติทิีส่�าคญัทีก่ารด�าเนินงานป้องกันควรให้น�า้หนักในการ

ท�างานเพิ่มมากขึ้นด้วย

ระยะเวลาในการท�างานบรกิารทางเพศเป็นตวัแปรส�าคญั ทีอ่าจเพิม่หรอืลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวี

ได้ด้วย แน่นอนว่า พนักงานบริการที่มีอายุงานน้อยย่อมมีทักษะในการต่อรองเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย หรือการมี

รปูแบบของเพศสมัพนัธ์ทีเ่สีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอวไีด้ไม่ดเีท่าพนักงานบรกิารทีมี่ประสบการณ์การท�างานในอาชพี

นี้มานานกว่า ดังนั้น หากโครงการสามารถเข้าถึงกลุ่มพนักงานบริการ “หน้าใหม่” ได้ ก็สามารถเสริมทักษะในการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้ได้อย่างทันท่วงที
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บทคัดย่อ

การขยายตัวของความเป็นเมืองส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของความ 

หลากหลายทางชีวภาพ ท�าให้เกิดค�าถามว่าจะมีวิธีการจัดการความสมดุลระหว่างเมืองกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพน้ีได้อย่างไร บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในเขตเมือง โดยวิเคราะห์ผ่านโครงการริเร่ิมชีวมณฑลนครานุรักษ์ที่สนับสนุนโดยองค์กรยูเนสโก การศึกษาน้ี 

ใช้กระบวนการวิเคราะห์เอกสารและเปรียบเทียบกรณีพื้นที่ภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ด�าเนินงานในต่างประเทศ  

ผลการวิเคราะห์และทบทวนกรณีศึกษา ชี้ให้เห็นโอกาสและข้อจ�ากัดที่อาจเกิดขึ้น หากมีการด�าเนินการโครงการ 

ดังกล่าวในระดับสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในแนวคิดของโครงการเขตสงวนชีวมณฑล นอกจากนี้ปัจจัย

ที่มีส่วนส่งเสริมให้โครงการด�าเนินการได้ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และการสนับสนุนด้านนโยบาย

จากภาครฐั ซึง่มีค�าถามทีต้่องท�าความเข้าใจก่อนว่า บทบาทของประชากรในเมอืงต่อการมส่ีวนร่วมในเขตชวีมณฑล 

คืออะไร และเราจะได้อะไรจากแนวคิดดังกล่าว 

ค�าส�าคัญ: ชีวมณฑลเมือง ชีวมณฑลนครานุรักษ์ การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
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Urban Biosphere Reserve:  

A Concept Based on Biodiversity in Urban Areas

Thanate Kitisriworaphan
*
 

Abstract

Urban sprawl directly affects environmental degradation, especially in terms of biodiversity 

degradation. This phenomenon raises concern about how to manage population and the  

environment in order to achieve a balance between urban area utilization and biodiversity  

protection. This paper aims to introduce a strategy of biodiversity conservation in urban areas  

under the concept of the Urban Biosphere Reserve supported by the UNESCO. This documentary 

study compares similar projects in a number of countries. Analyzing cases in foreign countries leads 

to the question whether this project can be applied in a university area. Furthermore, there are 

some questions relating to supportive factors such as local people participation, government policy, 

etc. Also, the role of urban people and potential benefits if this concept is applied are things that 

need to be answered prior to implementation. 
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บทน�า

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การกระท�าต่างๆ 

ของมนุษย์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม (Vitousek, Mooney, Lubchenco, 

& Melillo, 1997) และกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

รวมถึงความหลากหลายทางชวีภาพทีม่คีวามส�าคญัต่อความเป็นอยูข่องมนุษย์ โดยประมาณร้อยละ 40 ของเศรษฐกิจ

โลกและร้อยละ 80 ของความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ (ปัจจัย 4) เก่ียวข้องกับทรัพยากรความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (Topfer, 2000) ในขณะที่ร้อยละ 60 ของประชากรโลกต้องพึ่งพาความหลากหลายทางชีวภาพ 

จากการบริโภคพืชและสัตว์ทั้งในรูปแบบยาและอาหาร (Chivian & Bernstein, 2010) ซึ่งแม้ว่ามนุษย์ต้องพึ่งพา 

ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่กิจกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่กลับท�าให้ความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวลดลง

อย่างต่อเน่ือง หลายหน่วยงานในระดบัต่างๆ จึงได้มีโครงการรณรงค์จัดการและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมภายใต้กรอบ

แนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Lele, 1991; Mebratu, 1998) และหน่ึงในหน่วยงานที่มีบทบาทในระดับ

นานาชาติว่าด้วยการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม คือองค์การการศึกษา 

วทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ซึง่มีหน้าทีส่นับสนุนและผลกัดนันโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ 

เพื่อสร้างจิตส�านึกของประชากรโลกต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการต่างๆ รวมทั้ง

โครงการเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere reserve) ที่จะกล่าวต่อไป

โครงการเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere reserve) เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑล 

(Man and Biosphere Program: MAB) ซึง่เริม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2513 (UNESCO, 2004) โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ทบทวน

และสนับสนุนให้เกิดเครอืข่ายการศกึษาวจัิย และก�าหนดพืน้ทีเ่ขตสงวนชวีมณฑล ในปัจจุบันมีการขึน้ทะเบยีนรบัรอง

เขตชีวมณฑลภายใต้เครือข่าย the World Network of Biosphere Reserves (WNBR) และมีการก�าหนดกรอบ

ยุทธศาสตร์ the Seville Strategy และ Madrid Action Plan ซึ่งผลการด�าเนินการที่ผ่านมา ก่อให้เกิดพื้นที ่

เขตสงวนชีวมณฑลกระจายอยู่ 621 แห่งจาก 117 ประเทศ 

ต่อมาในปี 2543 ได้มกีารขยายแนวคดิจากเขตชวีมณฑลเดมิ ให้มกีารส่งเสรมิแนวทางการอนุรักษ์ ศกึษาและ

เฝ้าระวังความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองที่เรียกว่า โครงการ Urban Biosphere Reserve ซึ่งผู้เขียน 

ขอเรยีกว่า “ชวีมณฑลนครานุรกัษ์” ในระยะเวลาเกือบ 15 ปีทีผ่่านมา พบว่า ยงัมผู้ีทีศ่กึษาและวจัิยในเร่ืองดงักล่าว

ในวงจ�ากัด ซึ่งถือเป็นข้อจ�ากัดประการหน่ึงที่ท�าให้บทความน้ีท�าได้เพียงการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง และจากกรณีศึกษาและข้อค้นพบในต่างประเทศเป็นหลัก โดยบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) น�าเสนอ

และวิเคราะห์แนวความคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองที่เรียกว่า ชีวมณฑลนครานุรักษ์  

และ 2) เปรยีบเทยีบกรณีศกึษาเขตชวีมณฑลนครานุรกัษ์ในพืน้ทีต่่างๆ เพือ่หาข้อสรปุว่า ลกัษณะชวีมณฑลนครานุรกัษ์ 

ดังกล่าวควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีแนวทางการจัดการอย่างไร โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเอกสาร 

เขตสงวนชีวมณฑล

เขตสงวนชวีมณฑล (Biosphere reserve) เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของยเูนสโก ทีด่�าเนินการมากว่า 

44 ปี โดยที่พื้นที่เขตสงวนประเภทนี้จะแตกต่างจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่ป่าอื่นๆ ที่มุ่งเฉพาะการอนุรักษ์ 

ชีวมณฑลนครานุรักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง  115



116  

แต่พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลจะประกอบไปด้วยการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ เพื่อ 

การศกึษาวจัิยและตดิตามเฝ้าระวงั อกีทัง้สนับสนุนให้เกิดการพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อชมุชนและพืน้ทีโ่ดยรอบ (UNESCO, 

2014a) โดยเขตสงวนชีวมณฑลตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 1) ควรเป็นเขต (พื้นที่) ที่สร้างระบบ 

การจัดการแบบเปิดให้ชมุชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างและดแูลกิจกรรมในพืน้ที ่และ 2) ต้องพจิารณาถึงความยดืหยุน่

ปรบัตวั (Resilience) ของพืน้ทีอ่นุรักษ์ต่อการใช้ประโยชน์ของชมุชนในแต่ละพืน้ที ่ผู้ทีม่ส่ีวนได้เสยีในพืน้ทีเ่ขตสงวน

ชีวมณฑลน้ี อาจมีตั้งแต่เจ้าของพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่ถูก 

จัดตั้งให้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ อาจกล่าวได้ว่าเขตสงวนชีวมณฑลในแต่ละพื้นที่มีลักษณะเฉพาะที่สามารถ 

น�ามาก�าหนดวัตถุประสงค์และบทบาทของตนได้ 

จากการทบทวนกรอบทีน่�าเสนอโดยคณะกรรมการโครงการมนุษย์และเขตสงวนชวีมณฑล (UNESCO – Man 

and Biosphere: UNESCO – MAB) พบว่า หลักการของเขตสงวนชีวมณฑลที่ผ่านมา ก�าหนดให้มีการจ�าแนกพื้นที่

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) เขตแกนกลาง (Core area) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 2) เขตกันชน 

(Buffer zone) เป็นพื้นที่อนุญาตให้มีกิจกรรมในทางสังคมและเศรษฐกิจต่อชุมชน แต่ต้องมีการจัดการพื้นที่และ 

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ 3) เขตรอบนอก (Transition zone) เป็นพื้นที่มีชุมชนอาศัยอยู่ได้ เป็นเขต

ที่อนุญาตให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้การศึกษา

แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (รูป 1) 

ชีวมณฑลนครานุรักษ์

ปรากฏการณ์การขยายตัวของชุมชนเมืองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ของโลก โดยที่ร้อยละ 54 ของ

ประชากรโลกอาศัยในเขตเมือง โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาที่มีสัดส่วนประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

ซึ่งมีการคาดประมาณว่าในปี 2593 จะมีประชากรทั่วโลกอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66 โดยพื้นที่ที่ม ี

การเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 90 คอื ทวปีเอเชยีและแอฟรกิา (UNESCO, 2014b; United Nations, 2014) ท�าให้ในอนาคต

พื้นที่ที่เคยมีความเป็นเมืองต�่าจะมีความเป็นเมืองมากขึ้นจากการพัฒนา และการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มีความซับซ้อนและมีคุณค่าต่อมนุษย์

รูป 1 ตัวอย่างการจัดพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล

ที่มา: ปรับปรุงจาก UNESCO (2011)



เมือ่พจิารณาแนวโน้มดงักล่าว คณะท�างาน UNESCO – MAB จึงได้ริเริม่แนวคดิการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและ

ชีวมณฑลในเขตเมืองที่เรียกว่าชีวมณฑลนครานุรักษ์ (Urban Biosphere Reserve: UBR) โดยปรับใช้แนวทาง 

ของเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve: BR) บนแนวคิดที่ว่า เมืองเป็นส่วนหนึ่งของชีวมณฑลหลัก (โลก)  

และการเข้าถึงธรรมชาติของประชากรเมืองก็ไม่ควรถูกท�าให้แยกจากพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิม (Dogsé, 2004)  

ยกตัวอย่างเช่น การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่กีดขวางธรรมชาติทางไหลของน�้า และการเปลี่ยนจากพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่

เมือง (คอนกรีต) ท�าให้เกิดการลดอัตราการไหลซึมของน�้าผิวดินลงสู่น�้าใต้ดิน ซึ่งส่งผลต่อระดับน�้าใต้ดิน เร่งให้เกิด

การทรุดตวัและเสีย่งต่อปัญหาน�า้ท่วม เน่ืองจากขาดพืน้ทีส่เีขยีวช่วยในการดดูซบัน�า้ฝน ซึง่ไม่เพยีงส่งผลกระทบต่อ

ภาวะน�า้ท่วมในระดบัพืน้ที ่แต่ยงัส่งผลกระทบต่ออตัราการระบายน�า้ของพืน้ทีต่อนบนอกีด้วย (Tunstall, Johnson, 

& Penning – Rowsell, 2004) หรือการก�าหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเมืองที่ไม่เหมาะสม ท�าให้เกิดปรากฏการณ์

เกาะร้อน (Urban heat island effect) ทีส่่งผลต่อการใช้พลงังานทีส่งูขึน้จากการใช้อปุกรณ์ท�าความเยน็ในช่วงเวลา

ดังกล่าว (Cui & Shi, 2012) รวมไปถึงการเกิดปรากฏการณ์หมอกควันเทา (Grey – air smog) ในพื้นที่เมือง 

ทีก่ระทบต่อทศันวสิยัในการสญัจรและสขุภาพคนเมอืง (Singh, Pandey, & Chaudhry, 2010) เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่าน้ี 

เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและกิจกรรมการใช้ที่ดินที่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเพียงมิติเดียว โดยไม่ได้ค�านึงถึง

ความสมดุลกับมิติอื่นๆ การสร้างความสมดุลดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น และความหลากหลายทางชีวภาพของเมือง

เป็นสิ่งที่ควรให้ความส�าคัญและรักษาไว้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ในโลก 

ส�าหรับกรณขีองชวีมณฑลนครานุรกัษ์ (URR) น้ัน การจัดจ�าแนกพืน้ทีจ่ะมคีวามแตกต่างจากการจ�าแนกพืน้ที่

แบบเขตชีวมณฑลเดิม (BR) ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากพื้นที่เมืองส่วนใหญ่ที่มีอยู่มักเน้นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

และสังคมของประชากรเมืองเปน็หลกั ในการจดัจ�าแนกพื้นที่ของ UBR จะต้องพิจารณาตามลักษณะกลุ่มพื้นที่เมือง

แล้วจึงสามารถจ�าแนกพื้นที่ภายในเพื่อก�าหนดกิจกรรม/หน้าที่ตามหลักของ BR ต่อไป

ชีวมณฑลนครานุรักษ์ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม UNESCO – MAB group โดยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑล 4 แห่งที่ได้รับ 

การรบัรอง ได้แก่ พืน้ทีส่งวนชวีมณฑลสะแกราช จ.นครราชสมีา พืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแม่สา – ห้วยคอกม้า จ.เชยีงใหม่ 

พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก จ.ล�าปาง และพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Department of National Parks,  

Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources and Environment, & 

Secretary to the MAB National Committee of Thailand, 2014) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย

การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงของคนกับระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องชีวมณฑลนครานุรักษ์ (UBR) 

ในประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องใหม่ แต่ในต่างประเทศพบว่า มีการริเริ่มด�าเนินการในประเทศจนีและมาเลเซียไปก่อน

หน้านี้ 

ทีผ่่านมา ความสมัพนัธ์ของคนไทยกับธรรมชาตมิกัเป็นไปในลกัษณะทีป่่าเป็นต้นก�าเนิดของปัจจัย 4 อนัได้แก่ 

เป็นแหล่งอาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การใช้ประโยชน์ของชุมชน

ไม่ได้มีการจ�าแนกพื้นที่การใช้ (Zonation) แต่เป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในทั่วทุกพื้นที่ของป่า โดยมีการควบคุมในรูป

แบบความเชือ่และประเพณวีฒันธรรม เช่น พืน้ทีป่่าต้องห้ามความเชือ่เรือ่งผี หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิในเขตป่าต้นน�า้ เป็นต้น 

ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นไปตามลักษณะนิเวศวิทยาวัฒนธรรม อันเป็นภูมิปัญญาที่ท�าให้มนุษย์อยู่กับป่าอย่างพึ่งพาในอดีต 
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(Salam, Noguchi, & Pothitan, 2006; ประมุข และคนอื่นๆ, 2541) แต่การพัฒนาพื้นที่และอุตสาหกรรม ท�าให้

เกิดการคุกคามป่าจากปัจจัยต่างๆ นอกพื้นที่ เช่น สัมปทานป่าไม้ การท�าอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว หรือการเข้า

มาดูแลของหน่วยงานภายนอกโดยละเลยบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ท�าให้ส�านึกหรือประเพณีปฏิบัติ

แบบเดมิของชมุชนในบรเิวณโดยรอบถูกท้าทาย และเปลีย่นแปลงอนัน�าไปสูค่วามสมัพนัธ์ทีเ่สือ่มถอยของชมุชนและ 

ป่า ความเป็นมาในความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดค�าถามว่า การจัดสรรพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามแนวทางปัจจุบัน

มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงของชมุชนในพืน้ทีห่รอืไม่ และการจัดการทีเ่หมาะสมควรด�าเนินการ

อย่างไร (วิภาดา, 2522)

บทบาทหน้าที่ของชีวมณฑลนครานุรักษ์

ก่อนจะท�าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของชีวมณฑลนครานุรักษ์ (UBR) จ�าเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของ 

UBR วา่ประกอบไปด้วยหน้าที่หลักสามประการ คือ 1) หน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ (Conservation function) สงวนรกัษา

ทรัพยากรพันธุกรรมและชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช สัตว์ และแม้กระทั่งจุลินทรีย์ในพื้นที่น้ัน เพื่อคงสภาพ 

ภูมทิศัน์และความหลากหลายทางวฒันธรรมในพืน้ที ่2) หน้าทีพ่ฒันา/ส่งเสรมิการพฒันา (Development function) 

อย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม และ 3) หน้าที่สนับสนุนการสาธิต การฝึกอบรมและให้ 

ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม (Logistic function) การศึกษาวิจัยและตรวจสอบปัญหาที่เก่ียวกับการอนุรักษ์และ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (de la Vega – Leinert,  

Nolasco, & Stoll – Kleemann, 2012)

จากหลักการหน้าที่ของชีวมณฑลนครานุรักษ์ที่กล่าวมา ได้น�ามาสู่การจัดท�าเกณฑ์ประเมินความเป็นไปได้ 

ในการก�าหนดพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึงเป็นเขตชวีมณฑลนครานุรักษ์ ซึง่คณะท�างาน The MAB Urban Group ของยเูนสโก 

ได้ใช้เมอืง Sao Paulo City Green Belt Biosphere Reserve (บราซลิ) และ Kristianstads Vattenrike Biosphere 

Reserve (สวีเดน) เป็นกรณีศึกษาเพื่อก�าหนดกรอบการประเมินพื้นที่เขต UBR ซึ่งผลจากการศึกษาน�าไปสู ่

แนวทางหลักๆ ในการประเมิน 10 ประการ (the MAB Urban Group, 2006) ได้แก่ 1) เป็นพื้นที่ที่คุณค่าของ 

ระบบนิเวศน์เมืองสามารถวัดได้ 2) มีการก�าหนดแนวทางอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อย่างชัดเจน  

3) ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่นั้นๆ 4) มีกิจกรรมหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการใช้คุณค่าของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 5) มีการศึกษาวิจัยและ/หรือเผยแพร่ข้อมูลของพื้นที่อนุรักษ์ต่อผู้ก�าหนดนโยบายในระดับต่างๆ  

6) มีระบบการติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 7) มีการส่งเสริมความเท่าเทียม 

ในการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 8) มีการก�าหนดพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เมืองหรือเขตสงวนชีวมณฑลอื่นๆ  

9) มกีารพฒันาการใช้ทีด่นิทีห่ลากหลายในพืน้ที ่และ 10) มกิีจกรรมทีส่่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ที่

เมืองอย่างเท่าเทียม

โดยหลักการส่วนใหญ่อยู่ที่การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชากรในพื้นที่ และการสาธิต การฝึกอบรม และ 

ให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของคนในพื้นที่  

ซึ่งจะท�าให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์ไปพร้อมๆ กัน



ตัวอย่างในต่างประเทศที่มีการน�าแนวคิด UBR ไปด�าเนินการ อาทิเช่น การศึกษาของ Matysek (2004)  

ที่ศึกษาพื้นที่ Mornington Peninsula – Western port ในเมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพบว่า  

ได้มีการน�าแนวคิด UBR ไปใช้ผสานความต้องการร่วมระหว่างเศรษฐกิจหลักของเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที ่

ชุม่น�า้ มกีารผลติไวน์ สวนไม้ดอกไม้ประดบั และอตุสาหกรรมผลติภัณฑ์นม นอกจากน้ียงัมตีวัอย่างทีพ่บได้ในภูมิภาค 

อืน่ๆ เช่น โครงการ Myeongdong UNESCO Green Rooftop ในกรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ ทีจั่ดการด้านพลงังาน 

การอนุรักษ์และการพัฒนาชีวิตคนเมืองไปพร้อมๆ กัน (KIM, 2004) หรือโครงการพัฒนาพื้นที่ริมน�้าของมหานคร

นิวยอร์ก ที่มุ่งลดผลกระทบจากภาวะน�้าทะเลหนุนสูงในอนาคต ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของเมืองในการยืดหยุ่น

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ (Urban resilience) (Alfsen – Norodom et al., 

2004) และตัวอย่างพื้นที่เมืองในเขตทะเลสาบ Kandy ของประเทศศรีลังกา ก็เป็นอีกกรณีที่ได้ประยุกต์แนวทาง 

UBR ในกระบวนการวางผังเมืองที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ (Gunatilleke, 2007) จะเห็นว่าการตื่นตัวของการบริหาร

จัดการความเป็นเมืองควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมบนแนวคิด UBR ก�าลังกระจายไปในหลายเมืองทั่วโลก โดยมี 

การรวมกลุม่ภายใต้เครอืข่ายทีเ่รยีกว่า the International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 

ที่รวมตัวจากตัวแทน 43 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2553 (ปัจจุบันใช้ชื่อเป็นทางการว่า ICLEI – Local Governments for 

Sustainability) โดยมีสมาชิกเครือข่ายกระจายไปมากกว่า 1,000 เมืองทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และท�างาน

ร่วมกันกับโครงการ UNESCO’s Man and the Biosphere Urban Group ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะให้เกิด 

ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง เพื่อรองรับกระแส

การขยายตัวของความเป็นเมืองในปัจจุบัน (UNESCO, 2014a)

องค์ประกอบด้านการศึกษาและวิจัยในส่วนของชีวมณฑลนครานุรักษ์

ประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมเครือข่ายภายใต้โครงการชวีมณฑลนครานุรักษ์ ในกลุม่ของ MAB Urban Group 

โดยมีการด�าเนินงานภายในกรอบการท�างาน Urban Connection ของยูเนสโก ที่ศึกษาโดยกรุงเทพมหานคร  

และมีการส�ารวจคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง และการเชื่อมต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างเขตเมืองและชนบทไปแล้ว 

(UNESCO, 2011) โดยน�าผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับอีก 20 โครงการทั่วโลก อาทิเช่น โครงการ Children in 

the City of Toronto (แคนาดา), Urban Green Space in Dayton (สหรัฐอเมริกา) และ Urban Green Space 

in Soul (เกาหลใีต้) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระดบัองค์กรหรอืสถาบนัการศกึษาน้ัน มกีารศกึษาวจิยัถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างเมืองกับชีวมณฑลน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ดังปรากฏในรายงานของกลุ่ม

เครือข่าย Urban Futures Program ที่มีสมาชิกจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมทั้งในเอเชีย 

เช่น จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

ทีผ่่านมาโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับแนวทาง URB มกัเป็นการศกึษาวจัิยของผู้วจัิยระดบับคุคลในเรือ่งสิง่แวดล้อม

ภายในพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลเท่าน้ัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาของประมุขและคนอื่นๆ (2541) ที่พบว่า การมี 

ส่วนร่วมของคนทีอ่าศยัในชมุชนโดยรอบพืน้ทีเ่ขตสงวนชวีมณฑลสะแกราช จังหวดันครราชสมีา สมัพนัธ์กับเศรษฐกิจ

ของชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ และความสมดุลของเศรษฐกิจชุมชนใกล้เคียง (การมีรายได้ 

ที่เพียงพอและต่อเนื่อง) และมีผลต่อการอนุรักษ์พื้นที่ เมื่อใดที่เศรษฐกิจชุมชนไม่ดีจะส่งผลให้มีการบุกรุกเก็บเกี่ยว

ทรัพยากรป่าไม้เกินความเหมาะสม ซึ่งกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ และพบว่าปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อ 
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การอนุรักษ์ในพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลคือ 1) การที่ประชากรในพื้นที่มีความรู้ ตระหนักในความส�าคัญของพื้นที่ 

สงวนชวีมณฑลในฐานะทีส่นับสนุนเศรษฐกิจในพืน้ทีด้่านแหล่งท่องเทีย่ว และการศกึษาวจัิยจากกลุม่คนภายนอกพืน้ที่ 

2) ความจริงใจและตั้งใจของตัวแทนองค์กรปกครองภาครัฐในการก�าหนดนโยบาย และสนับสนุนด้านการให้ความรู้ 

3) ด้านอนุรักษ์ มีการอบรมอาชีพและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4) มีการสื่อสารระหว่าง 

ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดในรูปแบบเครือข่าย ที่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แหล่งทุนและ

อุปกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิภาดา (2522) ในเรื่องความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่ 

ทีพ่บว่าเมือ่รายได้ของประชากรในพืน้ทีล่ดลง การบกุรกุพืน้ทีเ่ขตสงวนจะเพิม่ขึน้ ซึง่จะส่งผลต่ออตัราการลดลงของ

ความหลากหลายในพืชและสัตว์ในพื้นที่ 

ในส่วนองค์ประกอบด้านการศกึษาและวจัิย ซึง่เป็นหน่ึงในองค์ประกอบตามหลกัการของเขตสงวนชวีมณฑลน้ัน  

พบว่า นอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีงานวิจัยในพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลมากที่สุดในประเทศ โดยเฉพาะ 

ทีเ่ขตสงวนชวีมณฑลสะแกราช นครราชสมีา ยงัพบความเป็นไปได้ส�าหรับสถาบนัระดับอดุมศกึษาอืน่ๆ ทีม่คีวามพร้อม 

ในการน�าแนวคิดด้านชีวมณฑลนครานุรักษ์มาด�าเนินการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ต่างๆ ที่มีหลักสูตรด้านการเรียนการสอนทางสิ่งแวดล้อมและชุมชนเมือง รวมถึงมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยได้รับ 

การจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับ UI Green University World 

Ranking (พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556) ซึ่งน่าจะมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนให้เกิด UBR  

ขึ้นในประเทศไทยได้ 

ส�าหรับค�าถามที่ว่า สถาบันการศึกษาไทยที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่ง

ของโลกจะมีบทบาทในฐานะองค์ประกอบตามหลักการในด้านศึกษา และวิจัยตามแนวทาง UBR ของ UNESCO –  

MAB Urban Group นั้น คงต้องท�าความเข้าใจในหลักการจ�าแนกพื้นที่แบบ UBR ว่า มีคุณลักษณะเช่นใดร่วมกับ

หน้าที่ 3 ประการและหลักการประเมินเบื้องต้น 10 ข้อ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งพื้นที่ในเขตเมืองที่จะเสนอให้เป็น

เขต UBR นั้น สามารถจ�าแนกได้ 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ (รูป 2)

1)  ชีวมณฑลนครานรุกัษ์แบบที่ 1: Urban green belt biosphere reserve คือ พื้นที่เมืองที่มีลักษณะ

ล้อมรอบด้วยพื้นที่เขตชีวมณฑล มีความส�าคัญในการจัดการป้องกันการขยายตัวเมืองไม่ให้รุกล�้าพื้นที่

อนุรักษ์โดยรอบ หรือการขยายเมืองโดยไร้ทิศทาง

2)  ชีวมณฑลนครานุรักษ์แบบที่ 2: Urban green corridor biosphere reserve คือ พื้นที่เมืองที่มี

ลักษณะของทางเชื่อมพื้นที่สีเขียวในลักษณะเป็นทางผ่านภายในเมือง โดยเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สีเขียว 

หรือเขตอนุรักษ์อย่างน้อยสองพื้นที่

3)  ชีวมณฑลนครานุรักษ์แบบที่ 3: Urban green area cluster biosphere reserve คือ พื้นที่เมือง

ที่มีลักษณะการกระจายของพื้นที่สีเขียวทั้งภายในพื้นที่เมืองและภายนอกเขตเมือง เช่น สวนสาธารณะ 

สวนสัตว์

4)  ชีวมณฑลนครานุรักษ์แบบที่ 4: Urban region biosphere reserve คือ พื้นที่เมืองที่มีลักษณะเป็น

ส่วนหนึ่งของเขตสงวนชีวมณฑลที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO – MAB



รูป 2 ตัวอย่างการจ�าแนกพื้นที่ชีวมณฑลนครานุรักษ์

รูปแบบที่ 1: Urban green belt biosphere reserve รูปแบบที่ 2: Urban green Corridor biosphere reserve

รูปแบบท่ี 3: Urban green area cluster biosphere reserve รูปแบบที่ 4: Urban region biosphere reserve

ที่มา: UNESCO (2014a)

และเพือ่ให้เห็นภาพทีช่ดัเจนขึน้ บทความน้ีขอยกตวัอย่างเมืองทีไ่ด้รบัการประเมินและอยูร่ะหว่างด�าเนินการ

ขึ้นทะเบียนเขต UBR คือเมือง Sao Paulo City Green Belt Biosphere Reserve ประเทศบราซิล และเมือง 

Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve ประเทศสวีเดน ส�าหรับเมือง Sao Paulo นั้น จัดได้ว่าเป็นพื้นที่

ชวีมณฑลนครานุรักษ์แบบที ่1 เพราะมลีกัษณะพืน้ทีท่ีม่พีืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่ล้อมรอบ มปีระชากรประมาณ 16 ล้านคน 

อาศัยอยู่ร่วมกับระบบนิเวศน์บนบกและแหล่งน�้า (Victor et al., 2004) ในขณะที่ Kristianstads Vattenrike  

เป็นพื้นที่ชีวมณฑลนครานุรักษ์แบบที่ 3 เนื่องจากเป็นพื้นที่รอบแหล่งน�้าขนาดใหญ่และมีพื้นที่สีเขียวกระจายแทรก

ตามพื้นที่เมือง โดยพื้นที่น้ีเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส�าคัญของสวีเดนและแหล่งน�้าใต้ดินที่ส�าคัญแห่งหน่ึงของยุโรป

ตอนเหนือ (Olsson, Folke, Galaz, Hahn, & Schultz, 2007) (รูป 3)
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รูป 3 เปรียบเทียบ Sao Paulo City Green Belt Biosphere Reserve (บราซิล)  

และ Kristianstads Vattenrike Biosphere Reserve (สวีเดน)

Sao Paulo City Green Belt Biosphere Reserve (บราซิล) Kristianstads Vattenrike Biosphere 

Reserve (สวีเดน)

ที่มา: Victor et al. (2004); Olsson et al. (2007)

ส�าหรับเมือง Sao Paulo City การเพิ่มขึ้นของประชากรเมืองอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 1.63 ต่อปีระหว่าง

คริสต์ทศวรรษ 1990 – 2000 ท�าให้พื้นที่ป่าโดยรอบลดลงอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

ที่เก่ียวกับคุณภาพอากาศ และแหล่งน�า้ปนเปื้อน ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของประชากรในเมืองและชุมชนแออัด  

ในส่วนของเมือง Kristianstads Vattenrike มีการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลตั้งแต่ ค.ศ.1989 โดยการท�างาน

ประสานร่วมมือทั้ง 30 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และจ�าแนกบทบาทการอนุรักษ์หลักเป็น 3 ส่วน 

คือ การดูแลอนุรักษ์นก คุณภาพน�้า และวัฒนธรรมชุมชน (Olsson, Folke, & Berkes, 2004) ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ในภาพรวมของการบริหารจัดการในพืน้ทีท่ัง้สองคอื กระบวนการสร้างความตระหนักให้กับชมุชนในพืน้ที ่ถึงประโยชน์

ที่เมืองจะได้รับจากระบบนิเวศน์ที่มีอยู่ การมีจุดตั้งต้นของข้อมูลฐาน (Baseline data) และการบูรณาการข้อมูล 

ที่เคยมีอยู่อย่างกระจัดกระจายก่อนหน้านี้

เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของพื้นที่ย่อยลงมาจากระดับเมือง เช่น สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเครือข่าย

โครงการ URBIS – Urban Biosphere Initiatives คือ Universiti Tunku Abdul Rahman (มาเลเซีย) โดย 

เปรยีบเทยีบกับมหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา จะพบว่ามลีกัษณะพืน้ทีท่ีส่อดคล้องตามแนวทางการจ�าแนกพืน้ที ่UBR 

ดังรูป 4



รูป 4 เปรียบเทียบการจ�าแนกพื้นที่ UBR ในเขตสถาบันการศึกษาในเครือข่าย URBIS 

และมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Universiti Tunku Abdul Rahman (มาเลเซีย) Urban Green Area Cluster Biosphere Reserve

ลักษณะพื้นที่สีเขียวกระจายปนกับพื้นที่เมือง

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Urban Green Area Cluster Biosphere Reserve

ลักษณะพื้นที่สีเขียวกระจายปนกับพื้นที่เมือง

ซึ่งบทความนี้ได้ท�าการเปรียบเทียบพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง พอสังเขปดังนี้

Universiti Tunku Abdul Rahman, Perak Campus ตัง้อยูบ่นพืน้ทีค่าบสมทุรใกล้แม่น�า้ Perak (แม่น�า้

ที่มีความยาวเป็นล�าดับที่สองในคาบสมุทรมาเลเซีย) จัดอยู่ในลักษณะพื้นที่ชีวมณฑลนครานุรักษ์แบบที่ 3 และ 

ห่างจากเขตสงวนชีวมณฑล Chini Lake ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ 355 กิโลเมตร  

ในด้านหน้าที่หลักตามเกณฑ์ชีวมณฑล พบว่า มีศักยภาพด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลักษณะ

แหล่งน�้าไหลและน�้าน่ิง มีหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การสาธิตและอบรมในหลักสูตร 

ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศน์ (Center for Bio – diversity) และสามารถเพิ่มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่และชุมชน เช่น โครงการชีวมณฑลส�าหรับผีเสื้อและแมลง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน 

Universiti Tunku Abdul Rahman ได้รับการพิจารณาเป็นพื้นที่สมาชิกโครงการ Urban Biosphere Initiative 

เช่นเดียวกับ Cornell University (สหรัฐอเมริกา), Stockholm Resilience Center (สวีเดน) และ 30 สถาบันวิจัย

อื่นๆ ทั่วโลก โดยการสนับสนุนของ the International Union for Conservation of Nature (IUCN) และ 

UNESCO
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มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา ตัง้อยูบ่นพืน้ทีร่าบลุม่แม่น�า้ท่าจีน สามารถจัดอยูใ่นกลุม่ Urban Green Area 

Cluster Biosphere Reserve ในระดับพื้นที่ ในขณะที่ต�าแหน่งที่ตั้งติดกับเขต Green belt ของกรุงเทพมหานคร 

(Bengston & Youn, 2006; Yokohari, Brown, & Takeuchi, 1994) ซึ่งถือเป็นพื้นที่แนวกันชนการขยายตัวของ

เมือง (Urban sprawl) จากกรุงเทพมหานคร พื้นที่ศาลายามีระยะทางห่างจากเขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช ที่อยู่

ทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทางประมาณ 265 กิโลเมตร ในด้านหน้าที่หลักตามเกณฑ์ชีวมณฑล พบว่า  

มีศักยภาพด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากมีสวนพฤกษศาสตร์และสมุนไพรในพื้นที่ อีกทั้ง

พื้นที่โดยรอบยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเข้มข้น อาทิ นาข้าว นาบัว พืชสวน และเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ส�าคัญของ

ประเทศ มหีน่วยงานทีม่คีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอน การสาธิตและอบรมในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวกับประชากร

และสิง่แวดล้อม และสามารถเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกิจอนัเป็นประโยชน์ต่อพืน้ทีแ่ละชมุชน เช่น กิจกรรมท่องเทีย่ว 

เชิงนิเวศน์ในชุมชน การอบรมด้านสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย การส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

ตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ในระดับพื้นที่ย่อยสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ตามธรรมชาติต่อพื้นที่เมืองในแต่ละตัวอย่าง

มีความใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ในระดับเมืองใหญ่แห่งอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการมีพื้นที่ที่ต่อเน่ือง 

ไม่ไกลจากพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ UNESCO ตามหลักการข้อ 4 และข้อ 8 (มีกิจกรรมหรือ

นวัตกรรมที่เก่ียวกับการใช้คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับเขตเมืองหรือ

เขตสงวนชีวมณฑลอื่น) ส�าหรับประโยชน์ที่หน่วยงานศึกษาวิจัยในระดับสถาบันการศึกษาจะได้จากการด�าเนิน

โครงการชีวมณฑลนครานุรักษ์นั้น อาจสามารถจ�าแนกได้ดังนี้

1)  ประโยชน์ระดับพื้นที่ เน่ืองจากพื้นที่สีเขียวมีอิทธิพลต่อความสุขของคนเมือง ซึ่งหากคิดอย่าง 

ไม่ซับซ้อน ประโยชน์ที่ได้รับทันทีคือ ความสุขของคนในพื้นที่ที่ได้รับจากการมีพื้นที่สันทนาการเพิ่มขึ้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ยงัคงพบว่ามหีลายปัญหาทีร่อการแก้ไขในด้านระบบนิเวศน์ เช่น การคกุคามจากแมลง

และนกที่ส่งผลต่อพืชที่เป็นประโยชน์ทางอาหารและยา การขาดภูมิปัญญาด้านอาหารสมุนไพรในเขต

เมืองพื้นที่สีเขียวกับมลภาวะสิ่งแวดล้อม ฯลฯ สิ่งเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ

ประชากรเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ในขณะที่องค์กรระดับประเทศ ซึ่งได้แก่ กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส�านักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติโครงการมนุษย์และชีวมณฑล 

ได้ด�าเนินการสร้างความร่วมมอืกับนานาประเทศไปบางส่วนแล้วน้ัน การมโีครงการในระดบัพืน้ทีจ่ะเป็น

ส่วนเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจของสังคมและบทบาทของมนุษย์ ต่อการจัดการระบบนิเวศน์ได้ดียิ่งขึ้น 

2) ประโยชน์ระดับประเทศ การมีหน่วยงานที่ศึกษาในหลายพื้นที่ โดยการน�าองค์ความรู้มาเปรียบเทียบ

ความหลากหลายทีมี่อยู ่จะเป็นแหล่งข้อมลูพืน้ฐานอ้างองิทีส่�าคญัเพือ่ประกอบการตดัสนิใจเชงินโยบาย

ในการพัฒนาเมือง ซึ่งหน่วยวิจัย/โครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการ

จัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านพื้นที่เครือข่ายของโครงการที่มีอยู่หลากหลาย 

ทั่วโลก 

3) ประโยชน์ระดับภูมิภาค จะเห็นได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองเป็นแนวคิดใหม่ และยัง

ไม่มข้ีอสรุปทีช่ดัเจน การมเีครอืข่ายวจัิยในหลายพืน้ทีจึ่งเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น เพือ่ให้เกิดความเข้าใจทัง้ระดบั

พื้นที่และภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหน่ึงในโลก ทั้งน้ีเพื่อให้ 



การเตบิโตของพืน้ทีเ่มอืงในภูมภิาคเหล่าน้ีมคีวามครบถ้วนทัง้มิต ิเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม อย่าง

แท้จริงดังเจตนารมณ์ของปฏิญญา Shanghai Declaration on Urban Futures and Human and 

Ecosystem Wellbeing ที่ได้ระบุไว้ว่า “…สนับสนุนระบบเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ... เมืองทั่วโลกเพื่อความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนทางสังคม วัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…” (UNESCO, 2010)

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีองค์ประกอบปลีกย่อยที่ต้องพิจารณาอีกพอสมควร อาทิเช่น ความพร้อมในชุมชนหรือ

ประชากรเมอืงในพืน้ทีน้ั่นๆ ทีจ่ะร่วมด�าเนินกิจกรรมกับสถาบนั การมีระบบด�าเนินการหรือส่วนดแูลในพืน้ทีท่ีต่่อเน่ือง

และเป็นเอกภาพ การตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับจากโครงการ ฯลฯ (Stoll – Kleemann, 

2007) และยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหน่ึงที่พบจากการศึกษาของ สโตลล ์– คลีมานน์ และคณะ (Stoll –  

Kleemann, Vega – Leinert, & Schultz, 2010) ที่ชี้ว่า ประเทศส่วนใหญ่ในแถบเขตร้อนชื้นของเอเชีย 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ประชากรในพื้นที่กลับมีความตระหนักถึงคุณค่าด้าน 

ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าภูมิภาคยุโรป โดยปัจจัยส�าคัญคือ ความไม่รู้ การขาดการมีส่วนร่วม และ 

การขาดการสนับสนุนจากกลไกภาครัฐ และปัญหาทางเศรษฐกิจ ท�าให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตความหลากหลาย

ทางชีวภาพในประเทศเอเชียอยู่ในภาวะเสี่ยงที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่มีการจัดการที่ดี หรือเริ่มต้น 

จากการสร้างส�านึกของคนในพื้นที่ก่อน (Stoll – Kleemann et al., 2010)

ข้อสรุปและเสนอแนะ

บทความน้ีได้น�าเสนอความเป็นมาของแนวคิดในการด�าเนินงานของ UNESCO – MAB ภายใต้โครงการ 

Urban Biosphere Reserves หรือที่ผู้เขียนเรียกว่า “ชีวมณฑลนครานุรักษ์” โดยเชื่อว่าเครือข่ายการวิจัยดังกล่าว

น้ีจะช่วยขยายกรอบการท�างานด้านการศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชากรเมืองในอนาคต และอาจ

จะเป็นกลไกหน่ึงที่ส�าคัญอันท�าให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองบรรลุวัตถุประสงค์ของเมืองน่าอยู่ (Livable 

cities) ได้อีกทางหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ควรมีการศึกษาต่อไป เช่น การศึกษาคุณค่าและการใช้ประโยชน ์

ในด้านต่างๆ จากระบบนิเวศน์เมือง (Urban ecosystem services) อันได้แก่ ด้านอาหาร แหล่งพืชสมุนไพร 

สนัทนาการส�าหรบัเดก็และผู้สงูอาย ุฯลฯ การศกึษาเปรียบเทยีบการน�าแนวทางการประเมนิคณุค่าพืน้ที ่(Tangible/

intangible value) ของพื้นที่ชีวมณฑลนครานุรักษ์ในมิติเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการ รวมถึงการศึกษาว่า

กระบวนการขึ้นทะเบียนเขตชีวมณฑลนครานุรักษ์น้ัน จ�าเป็นต้องมีผู้ประสานงานระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถ่ิน

หรือไม่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองอาจส่งผลต่อความต้องการพื้นที่

ใช้สอยของประชากร ซึ่งอาจท�าให้เกิดผลกระทบกับการวางแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางผังเมือง 

ที่ถูกคาดหมายว่าเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ส�าคัญในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ (Andersson et al., 2014; 

Chapin et al., 2010) ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้การวางผังเมืองเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คือ การได้ข้อมูล

ระดบัพืน้ทีจ่ากชมุชน ธุรกิจและองค์กรทีส่ะท้อนถึงความจ�าเป็นทีต้่องมีการอนุรกัษ์ ศกึษาและเฝ้าระวงัความหลากหลาย 

ทางชีวภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อจะน�าข้อมูลดังกล่าวมาช่วยก�าหนดทิศทางการพัฒนาของเมืองในอนาคต เพราะหาก

ชีวมณฑลนครานุรักษ์: แนวคิดภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง  125



126  

ปราศจากข้อมูลดังกล่าวจากประชากร ธุรกิจและองค์กรในฐานะผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่ ก็อาจส่งผลให้กระบวนการ

วางแผนผิดพลาดและคลาดเคลื่อน และความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมืองจะกลายเป็นเร่ืองถูกละเลย 

เหมือนที่ผ่านมา (Andersson et al., 2014; Colding & Barthel, 2013) การสร้างความตระหนัก ความรู้  

การส�ารวจและรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบ จากผู้ทีมี่ส่วนได้เสยีในพืน้ทีท่ีจ่ะพฒันา จึงเป็นปัจจัยทีส่�าคญัมากพอๆ 

กับการได้รบัการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานราชการในพืน้ทีใ่นด้านอปุกรณ์และการสนับสนุนทางงบประมาณ 

(Stoll – Kleemann, 2007) กล่าวได้ว่า การได้มาซึ่งข้อมูลพื้นฐานจะช่วยท�าให้การวางผังเมืองกลายเป็นกลไก 

ทีค่รอบคลมุมติิด้านความหลากหลายทางชวีภาพในเขตเมอืงในอนาคต เหมือนโครงการเขตสงวนชีวมณฑลภายใต้ 

การสนับสนุนขององค์การยูเนสโก ที่พยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับสถาบันการศึกษา ด้วยพิจารณา

เห็นว่าจะเป็นกลไกส�าคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และน�าความรู้ที่ศึกษาชี้ให้สังคมเห็น และตระหนักถึง 

ความจ�าเป็นในการด�ารงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
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ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทย 

เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จงจิตต์ ฤทธิรงค
*์
 รีนา ต๊ะดี

**

บทคัดย่อ

บทความนีม้วีัตถปุระสงคเ์พื่อศึกษาความต้องการและการผลิตแรงงานฝีมือในประเทศไทย เพื่อให้สอดรบักบั

การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และเพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน การศกึษาน้ีใช้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บุคคลในหน่วยงานรฐัทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรม

ทัง้สาม ผู้ประกอบการในสายโซ่มลูค่าการผลติในแต่ละอตุสาหกรรม และสถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษา 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มีความไม่สอดคล้องกันของความต้องการแรงงานฝีมือและการผลิตแรงงาน 

ในประเทศไทยทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพของแรงงาน ช่องว่างของทกัษะทีส่ถานศกึษายงัไม่สามารถผลติแรงงาน

เพื่อเติมเต็มความต้องการของฝ่ายผู้ประกอบการได้นั้น เป็นความท้าทายระดับชาติที่จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ

ระหว่างสถานศกึษาและผู้ประกอบการเพือ่สร้างและพฒันาแรงงานฝีมือของคนไทย นอกจากน้ีทศันคตต่ิอการเรยีน

อาชีวศึกษาในสังคมไทยที่ให้คุณค่าปริญญามากกว่าทักษะและความสามารถ ดังสะท้อนออกมาเป็นค่าตอบแทน 

เมื่อเริ่มต้นเข้าท�างานเป็นสาเหตุส�าคัญของการขาดแรงงานฝีมือของประเทศ 

ค�าส�าคัญ: แรงงานฝีมือ อาชีวศึกษา ตลาดแรงงาน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความไม่สอดคล้องของการผลิต

และความต้องการแรงงาน
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Abstract 

This article aims to study demand and supply of skilled labor in Thailand in key growing 

industries, including the automotive, tourism, and food processing industries. It also aims to study 

skill development among Thais to meet labor demand in key growing sectors in order to be able 

to compete with neighboring countries. The data used in this study come from in – depth interviews 

with officers in governmental agencies and industry associates related to the three key growing 

industries, companies in the production value chain, and educational institutions (vocational  

colleges as well as universities). The results show that there appears to be a mismatch between 

the demand and supply of skilled labor in Thailand, in terms of both quantity and quality of labor. 

There is also a gap between the set of skills that the schools impart to their students and the needs 

of the potential employers. This has become a national challenge that requires cooperation between 

the employers and schools to work together to create and develop the skills of Thai laborers.  

Moreover, Thai people tend to value a bachelor’s degree more than vocational education, which 

produces skilled laborers, as evidenced by the difference between the average wage/salary for those 

who hold a bachelor’s degree and those who have a vocational certificate. This social value has 

contributed to the scarcity of skilled labor. 
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ที่มาและความส�าคัญ

แม้ประเทศไทยจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic 

product: GDP) ซึง่เปน็ดชันชีี้วดัทางเศรษฐกจิท�าให้เหน็วา่ภาคการผลติมีมลูคา่สูงสุด โดยคดิเป็นร้อยละ 32.9 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ตามด้วยภาคบริการร้อยละ 32.5 และภาคการค้าและการซ่อมบ�ารุงร้อยละ 13.0 

(ส�านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง, 2557) ข้อมลูจากการส�ารวจภาวะการมงีานท�าของประชากร

เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 พบว่าแรงงานส่วนใหญ่อยู่นอกภาคเกษตร คิดเป็นร้อยละ 66.5 (ส�านักงานสถิติแห่ง

ชาติ, 2557) นอกจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ท�าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) ลดลง 

จนส่งผลท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในบางประเภทในปัจจุบัน จนต้องอนุญาตให้น�าเข้าแรงงานจากประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น แรงงานไร้ฝีมือ เพื่อประคองให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้แล้วนัน้ (ยงยุทธ, 2557ก) แรงงานฝีมือ/กึ่งฝีมือ

ก็ยังมีไม่เพียงพอในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 

วตัถุประสงค์ของบทความน้ีเพือ่ศกึษาความต้องการและการผลติแรงงานฝีมือ (Skilled labor) ในอตุสาหกรรม

ที่ส�าคัญ 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหาร และการท่องเที่ยว เน่ืองจากอุตสาหกรรม 

ทัง้สามน้ีมแีนวโน้มว่าจะเตบิโตหรอืสร้างผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้มากและเป็นหน่ึงในธุรกิจทีม่ขีนาดและมลูค่า

การผลิตต่อปีสูงที่สุดในประเทศ (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง, 2557) โดยใช้วิธีการศึกษา

แบบผสมผสานประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร และจากข้อมูลของโครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (Connecting the Mekhong through Education and Training: 

COMET)
1
 ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พัฒนา 

การศึกษา (Education Development Center: EDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย

บทความน้ีเป็นการวิเคราะห์เอกสาร ความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับตลาดแรงงานทั้ง 

ส่วนที่เป็นความต้องการและส่วนของการผลิตแรงงาน และการส�ารวจผู้ประกอบการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

• การสัมภาษณ์เชิงลึกประธานและรองประธานสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และการท่องเที่ยว 

• การสมัภาษณ์เชงิลกึผู้ประกอบการอตุสาหกรรมยานยนต์ อาหาร และการท่องเทีย่ว จ�านวนอตุสาหกรรม

ละ 4 ราย ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสายโซ่มูลค่าต้นน�้า กลางน�้า หรือปลายน�้า ทั้งขนาดใหญ่ 

(พนักงานมากกว่า 200 คน) และขนาดย่อย (พนักงานน้อยกว่า 200 คน)

• การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อ�านวยการสถาบันอาชีวศึกษา 2 แห่ง และหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีระดับ

มหาวิทยาลัย 2 แห่ง

1 
โครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจาก The United States 

Agency for International Development (USAID)
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• การสนทนากลุ่มนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา 2 แห่ง และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 2 แห่ง 

• การส�ารวจผู้ประกอบการทางโทรศัพท์ทั้งสามอุตสาหกรรมจ�านวน 41 แห่ง 

สถานะและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตาราง 1 แสดงการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ทั้งที่ผ่านมาในอดีต (พ.ศ. 2543 – 2556) และที่คาดการณ์ในอนาคต 

(พ.ศ. 2558 – 2560) จะเห็นว่าในช่วงปี 2543 – 2556 ผลติภัณฑ์มวลรวมในหลายประเทศมีแนวโน้มสงูขึน้ เช่น กัมพชูา 

ลาว พม่า และฟิลิปปินส์ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในบางประเทศมีแนวโน้มลดลง เช่น บรูไน และอินโดนีเซีย  

และผลิตภัณฑ์มวลรวมในบางประเทศมีความผันผวนเล็กน้อย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม หลังจาก

ช่วงเวลาดังกล่าว คาดการณ์ว่าความเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากความมั่นคงทาง 

การเมือง การขยายตัวของการส่งออกเน่ืองจากมีความต้องการน�าเข้าที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ 

ความต้องการจากสหรัฐอเมริกา และความเข้มแข็งของการลงทุน (The World Bank, 2015)

ตาราง 1 การเติบโต (ร้อยละ) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงที่ราคาตลาด (Real GDP growth at market 

prices) ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2543 – 2560

ประเทศ
2543 –  

2553 (a)
2554 2555 2556 2557 (e) 2558 (f) 2559 (f) 2560 (f)

บรูไน ไม่มีข้อมูล 3.4 0.9  – 1.8 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

กัมพูชา 8.0 7.1 7.3 7.4 7.2 7.5 7.2 7.0

อินโดนีเซีย 5.2 6.5 6.3 5.8 5.1 5.2 5.5 5.5

ลาว 7.1 8.0 8.0 8.5 7.5 6.4 7.0 6.9

มาเลเซีย 4.6 5.2 5.6 4.7 5.7 4.7 5.1 5.2

พม่า 10.3 5.9 7.3 8.3 8.5 8.5 8.2 8.0

ฟิลิปปินส์ 4.8 3.6 6.8 7.2 6.0 6.5 6.5 6.3

สิงคโปร์ ไม่มีข้อมูล 6.1 2.5 3.9 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

ไทย 4.3 0.1 6.5 2.9 0.5 3.5 4.0 4.5

เวียดนาม 6.6 6.2 5.2 5.4 5.6 5.6 5.8 6.0

หมายเหตุ: (a) = ค่าเฉลี่ย (e) = ค่าประมาณ (f) = ค่าคาดการณ์

ที่มา: The World Bank (2015)



ความต้องการแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่างมีก�าลังแรงงานที่แตกต่างกันไป ข้อมูลจากตาราง 2 บ่งชี้ว่า

ประเทศไทยมีก�าลังแรงงานอยู่ในอันดับที่ 3 แม้ว่าอัตราการว่างงานจะมีไม่ถึงร้อยละ 1 แต่เมื่อคิดเป็นจ�านวนแล้วก็

จะมีคนว่างงานมากถึงเกือบสามแสนคน ในขณะที่จ�านวนแรงงานที่ขาดแคลนยังมีอีกจ�านวนหลักแสนคน (ยงยุทธ, 

2557ก) นอกจากน้ี ภาคธุรกิจยังขาดแคลนแรงงานระดับมัธยมหรือต�่ากว่า ในขณะที่จ�านวนแรงงานในระดับน้ี 

กลับมีจ�านวนลดลง (กรวิทย์ และสิรีธร, 2555) ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สอดรับกันของการผลิต

บคุลากรและความต้องการในตลาดแรงงาน จ�านวนคนว่างงานน้ีจะสร้างภาวะแข่งขนัในการหางานท�าทัง้ภายในประเทศ 

และภูมิภาคหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตาราง 2 ก�าลังแรงงาน จ�านวนคนว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

พ.ศ. 2553 เรียงตามก�าลังแรงงานจากมากไปน้อย

ประเทศ
ก�าลังแรงงาน  

(พันคน)

จ�านวน 

คนว่างงาน

อัตราการว่างงาน  

(ร้อยละ)

อินโดนีเซีย 114,879.3 7,582,860 6.6

เวียดนาม 46,655.0 1,035,741 2.2

ไทย 38,949.1 272,644 0.7

ฟิลิปปินส์ 38,561.8 2,699,326 7.0

พม่า 27,052.9 1,109,169 4.1

กัมพูชา 18,989.7 284,845 1.5

มาเลเซีย 11,996.5 371,892 3.1

ลาว 3,074.1 39,963 1.3

สิงคโปร์ 2,733.1 76,527 2.8

บรูไน 197.9 7,520 3.8

ที่มา: ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2557ก)

 

การผลิตแรงงานฝีมือของไทยหรือประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจพิจารณาตลาดแรงงาน

ที่กว้างขึ้นและมีอิทธิพลต่อการแข่งขันของแรงงานในภูมิภาค ตาราง 3 แสดงความต้องการในตลาดแรงงานเอเชีย 

ซึ่งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลาดแรงงานในเอเชีย

มคีวามต้องการอาชพีทางด้านการขาย วศิวกรรมในทกุสาขา บญัชแีละการเงิน นักวจัิย (การวจัิยและพฒันา: R&D) 

และพนักงานส�านักงาน (ฝ่ายสนับสนุน) มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการแรงงานในประเทศไทยที่ม ี

ความต้องการแรงงานในอาชพีทีเ่ก่ียวกับงานวศิวกรรม งานขาย บญัชธุีรการ และเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นจ�านวน

มาก (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มองหาผู้สมัครงานมากที่สุด ได้แก่ 

กลุ่มยานยนต์กลุ่มอิเลกทรอนิกส์ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง  

ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ความต้องการแรงงานในเอเชยีและประเทศไทย จ�าแนกตามสาขาอาชพีและกลุม่อตุสาหกรรม พ.ศ. 2556

อาชีพที่ต้องการ อุตสาหกรรมที่เติบโต/หาคนมากที่สุด

เอเชีย – งานขาย

– วิศกรรมทุกสาขา

– บัญชีและการเงิน

– นักวิจัย (R&D)

– พนักงานออฟฟิซ (ฝ่ายสนับสนุน)

– วิศวกรรม

– ไอที

– บัญชีและการเงิน

– แพทย์และการสาธารณสุข

– พลังงาน

ไทย – งานวิศวกรรม

– งานขาย

– บัญชี

– ธุรการ

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มยานยนต์

– กลุ่มอิเลกทรอนิกส์

– กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

– กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง

ที่มา: อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย (2557)

ความไม่สอดคล้องของการผลิตแรงงานกับความต้องการของตลาดแรงงาน

การผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานท�าให้เกิดปัญหาการว่างงาน

และขาดแคลนแรงงาน อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย
2
 อ้างถึงข้อมูลจาก Deloitte และ PWC

3
 ว่าภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้และคาบสมุทรแปซิฟิกก�าลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีแนวโน้มว่าปัญหาจะมีความ

รุนแรงขึ้น เห็นได้จากอัตราการว่างงานในภาพรวมของตลาดแรงงานในภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นถึง 

6% ไปจนถึงปี 2560 (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) ประเทศที่ประสบปัญหามากที่สุดได้แก่ ญี่ปุ่น ตามด้วย

เวียดนาม ไทย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) จะเห็นได้ว่าเวียดนาม

และไทย ประสบกบัปัญหาความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติของแรงงานกบัความต้องการของนายจ้างในอันดับต้นๆ 

และยงัมปีระเทศสมาชกิในประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน เช่น มาเลเซยี และสงิคโปร์ ทีป่ระสบปัญหาเดยีวกัน นอกจากน้ี 

ประเทศไทยก�าลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างเทคนิคหรือช่างฝีมือ 

ชัน้สงู (ยงยทุธ, 2557ก) ปัญหาดงักล่าวท�าให้ผลผลติและการแข่งขนั รวมถึงประสทิธิภาพในการตอบสนองต่อลกูค้า

ของอุตสาหกรรมลดลง (อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) สาเหตุส�าคัญของปัญหาได้แก่ การขาดแคลนบุคลากร 

 

 

2 
บริษัทที่ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรจากยุโรป มีสาขาทั่วโลกกว่า 5,500 สาขา ใน 60 ประเทศ และกว่า  

400 สาขาในเอเชีย

3
 PricewaterhouseCoopers และ Deloitte Touche Tohmatsu Limited บริษัทให้ค�าปรึกษาทางด้านธุรกิจขนาดใหญ่ โดย 

ทั้งสองบริษัทได้รับการขนานนามว่าเป็น “Big4”ในธุรกิจให้ค�าปรึกษาด้านธุรกิจของโลก (อีกสองบริษัทที่เหลือคือ Ernst & Young 

และ KPMG)



ที่มีความสามารถเฉพาะทาง รองลงมาคือสถานที่ท�างานไม่ดึงดูดใจ การที่ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์การท�างาน 

เป็นสาเหตอุนัดบัสามของปัญหา และความไม่สอดคล้องกันของเงินเดอืนทีผู้่สมคัรงานต้องการและนายจ้างสามารถ

จ่ายได้เป็นสาเหตุในอันดับถัดมา และสาเหตุอันดับสุดท้ายคือท�าเลที่ตั้งของสถานที่ท�างานที่ไม่ดึงดูดใจผู้สมัคร  

(อเด็คโก้กรุ๊ป ประเทศไทย, 2557) บางประเทศแก้ปัญหาด้วยนโยบายน�าเข้าแรงงานที่ขาดแคลน เช่น สิงคโปร์และ

มาเลเซยีน�าเข้าแรงงานฝีมอืระดบัสงู ในขณะทีป่ระเทศไทยน�าเข้าแรงงานฝีมือทีเ่ป็นช่างเทคนิคและแรงงานในระดบั

ผู้บริหาร นักวิชาการ และนักกฎหมาย (ยงยุทธ, 2557ก)

ความไม่สอดคล้องของคุณลักษณะของแรงงานกับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการเป็นหน่ึง 

ในปัญหาของแรงงานไทย ทั้งในด้านการศึกษาและด้านอายุของแรงงาน จ�านวนแรงงานในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายและระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลง ในขณะที่กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากที่สุด 

ทั้งน้ีเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านค่านิยมในการเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ความต้องการค่าจ้างที่สูงขึ้น

เน่ืองจากค่าจ้างของแรงงานในระดับปริญญาตรีสูงกว่าค่าจ้างของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และนโยบาย 

การส่งเสริมการศึกษา เช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับแรงงานมากขึ้น นอกจากนี ้

ยงัพบว่าผู้ทีส่�าเรจ็การศกึษาทัง้ในสายอาชวีะและสายสามญั โดยเฉพาะในสาขาวชิาทีเ่ป็นทีต้่องการของผู้ประกอบการ  

เช่น ด้านช่างอตุสาหกรรม และสายวทิยาศาสตร์ ยงัมสีดัส่วนน้อยมากเมือ่เทยีบกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ในขณะเดียวกันพบว่าช่วงอายุของแรงงานที่มีการจ้างงานในภาคธุรกิจมากที่สุดคือช่วงอายุ 20 – 39 ปี โดยพบว่า

แรงงานในภาคการผลิตส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เกิน 34 ปี และจ�านวนแรงงานที่มีอายุมากกว่า 34 ปีมีแนวโน้มลดลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจ�านวนแรงงานที่ลดลงส่วนนี้ออกไปท�างานนอกระบบแทน (กรวิทย์ และสิรีธร, 2555)

ข้อมูลจากการส�ารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ พ.ศ. 2556 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ซึ่งได้ส�ารวจสถานประกอบการที่มีคนท�างานตั้งแต่ 6 คนขึ้นไปทั่วประเทศ จ�านวน 189,182 แห่ง ในจ�านวนสถาน

ประกอบการน้ี มีสถานประกอบการทีต่กเป็นตวัอย่างทกุจังหวดัจ�านวน 31,856 แห่ง พบว่า มคีวามต้องการแรงงาน

จากสถานประกอบการจ�านวน 306,148 คน และในจ�านวนนี้เป็นแรงงานที่ขาดแคลน
4
 181,827 คน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 59.4 ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า จ�านวนแรงงานที่ขาดแคลนใน 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงาน

ทีเ่ก่ียวข้องโดยใช้ฝีมอืในธุรกิจต่างๆ ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรปฏิบัตงิานในโรงงานและผู้ปฏิบตังิานด้านประกอบเครือ่งจักร 

และพนักงานบริการและผู้จ�าหน่ายสินค้า/พนักงานขาย ซึ่งเป็นแรงงานที่ต้องได้รับการฝึกฝนก่อนปฏิบัติงานจริง 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) การน�าเข้าแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ทั้งที่มีคนว่างงานจ�านวนมากใน

ประเทศ แสดงให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันของการผลิตแรงงาน และความต้องการของตลาดแรงงาน (Job 

mismatch) ในด้านของคุณลักษณะของแรงงานที่ไม่ตรงตามที่นายจ้างต้องการ การคาดประมาณแนวโน้มความ

ต้องการแรงงาน พ.ศ. 2557 – 2561 โดยส�านักเศรษฐกิจการแรงงาน กลุม่งานวจัิยและวางแผนก�าลงัแรงงานพบว่า 

จ�านวนแรงงานที่ต้องการของประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 40.5 ล้านคนต่อปี ในจ�านวนน้ีเป็น 

ความต้องการแรงงานส่วนเพิ่มเฉลี่ย 1 ล้านคนต่อปี (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน, 2557)

4
 แรงงานที่ขาดแคลน หมายถึง แรงงานในต�าแหน่งที่หาคนท�างานยาก หรือหาคนท�างานไม่ได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
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ปัจจุบันรัฐบาลไทยให้ความส�าคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพเป็นอย่างมาก และมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน

หันมาสนใจศกึษาสายวชิาชพี เพือ่ลดความเสีย่งของการว่างงานหลงัจากจบการศกึษาระดบัปริญญา เพราะคณุสมบตัิ

ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้วิเคราะห์ทักษะของแรงงานและความต้องการ

ของนายจ้าง (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส�านักโฆษกรัฐบาลไทย, 2558)

ตาราง 4  จ�านวนแรงงานที่ต้องการและจ�านวนแรงงานที่ขาดแคลนของประเทศไทย จ�าแนกตามประเภทอาชีพ 

พ.ศ. 2556 

ประเภทอาชีพ
จ�านวนแรงงานที่

ต้องการ (พันคน)

จ�านวนแรงงาน

ที่ขาดแคลน

(พันคน)

ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 72.0 45.6

ผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานและผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบเครื่องจักร 62.0 36.2

พนักงานบริการและผู้จ�าหน่ายสินค้า 56.9 32.8

ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน 44.3 25.6

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 23.5 16.1

เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ 23.9 13.8

เสมียน 20.9 9.8

ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย 1.8 1.2

ผู้ปฏิบัติงานฝีมือด้านเกษตร ป่าไม้ และประมง 0.8 0.6

รวม 306.1 181.7

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2557)

ข้อได้เปรียบ – เสียเปรียบด้านแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความต้องการแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประเทศแถบลุ่มแม่น�้าโขง (ลาว เวียดนาม  

พม่า และกัมพูชา ยกเว้นไทย) มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของโรงงานการผลิตต่างชาติ 

ที่แสวงหาความได้เปรียบทางการผลิตในเรื่องค่าแรงที่ยังคงต�่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและไทย 

(Srikhatthanaprom & Harkins, 2012) 



ตาราง 5 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบด้านแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5

ประเทศ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ

บรูไน ไม่มีข้อมูล – ขาดแคลนแรงงานเน่ืองจากมปีระชากรจ�านวนน้อย

กัมพูชา – ค่าจ้างแรงงานต�า่ทีส่ดุในอาเซยีน (1.6 ดอลลาร์ 

ต่อวัน)

– ปฏิบัติงานและทักษะเฉพาะทางทักษะด้าน

สมรรถนะ
5 
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

อินโดนีเซีย –  มแีรงงานจ�านวนมากเน่ืองจากมปีระชากรมาก – ไม่มีข้อมูล

ลาว – จ�านวนแรงงานไม่ได้เป็นปัญหาส�าคญัในตลาด 

การจ้างงานในปัจจุบัน

– ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่า (2.06 ดอลลาร์

ต่อวัน) 

– ความต้องการจ�านวนแรงงานในอนาคตในทกัษะ

การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทักษะในการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร

ทักษะในการตัดเย็บเสื้อผ้า ทักษะในการเชื่อม

โลหะทักษะการเจียระไนอัญมณี

มาเลเซีย – แรงงานมีทักษะ – มีจ�านวนประชากรน้อย จึงเกิดปัญหาขาดแคลน

แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานระดับล่าง 

พม่า – ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่า (2.5 ดอลลาร์ 

ต่อวัน) 

– แรงงานยังขาดทักษะเฉพาะทาง ทักษะภาษา

อังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ

สื่อสารระยะไกล

ฟิลิปปินส์ – มแีรงงานจ�านวนมาก เน่ืองจากมปีระชากรมาก

– แรงงานทั่วไปมีความรู้

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– สหภาพแรงงานมีบทบาทมากท�าให้แรงงาน

มีอ�านาจต่อรองโดยเฉพาะในเรื่องค่าแรง

– ไม่มีข้อมูล

สิงคโปร์ – แรงงานมีทักษะสูง

– มคีวามช�านาญในการจัดการทรพัยากรบคุคล

– ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง

ไทย – แรงงานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะ

การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทาง  

(technical skills) และทักษะการท�างาน 

เป็นทีมได้รับการพัฒนามากขึ้น

– แรงงานยังขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษา

องักฤษ และภาษาต่างประเทศต่างๆ ยงัต้องการ

การพัฒนาอีก 

– ทัศนคติทางลบต่องานและสาขาวิชาที่เรียน 

เวียดนาม – มีแรงงานจ�านวนมาก เน่ืองจากมปีระชากรมาก

– แรงงานทกัษะในเร่ืองข้อมลู

– ค่าจ้างแรงงานต�า่เป็นอนัดบัสองในอาเซยีน

– ทักษะในการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่การจัดสรรเวลา การพฒันาและการออกแบบ

ระบบ

ที่มา: ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2557), องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) (2555), 

Result for Development Institute (2012), Milio, Garnizova, & Shkreli (2014), Srikhatthanaprom & Harkins 

(2012)

5
 ทักษะสมรรถนะ (Soft skill) ทักษะที่ไม่ใช่ทักษะเฉพาะทางในการท�างาน เช่น การสื่อสาร การน�าเสนอ การบริหารเวลา  

การบรหิารทมีงาน การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์ตนเอง การจูงใจและหว่านล้อม ทศันคตใินการท�างาน และทกัษะในการแก้ปัญหา 

ส�าหรับแรงงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ส�าหรับแรงงานระดับสูง
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ตาราง 5 แสดงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบด้านแรงงานของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

• ในบางประเทศทีย่งัมโีครงสร้างประชากรวยัเยาว์ ได้แก่ เวยีดนาม อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส์ มข้ีอได้เปรยีบ

ในเรื่องจ�านวนแรงงาน ในขณะที่มาเลเซียและบรูไนเสียเปรียบด้านจ�านวนแรงงาน บางประเทศที่มี

ประชากรน้อย เช่น สิงคโปร์และบรูไน แก้ปัญหาการขาดแรงงานโดยการน�าเข้าแรงงานที่ต้องการ เช่น 

แรงงานทักษะสูง และแรงงานเพื่อการก่อสร้าง

• ค่าแรงขั้นต�่าในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า เป็นแรงดึงดูดส�าหรับนักลงทุนซึ่งนับเป็น 

ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง

• ประเทศที่มีแรงงานมีทักษะสูง ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษ 

ของชาวฟิลิปปินส์

• ทกัษะภาษาองักฤษและการสือ่สารเป็นทกัษะทีมี่ความจ�าเป็นในการท�างานหลายประเภท ซึง่ประเทศทีย่งั

ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษได้แก่ พม่า กัมพูชา และไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวก�าลังเติบโต หรือก�าลังอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

• ประเทศไทย และลาวต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร ์ 

ส่วนลาวต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า เจียระไนอัญมณี 

และการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร 

• ทกัษะด้านสมรรถนะเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพแรงงาน แต่ละประเทศมีความแตกต่าง

กันไปตามบริบททางสังคมและการอบรมระหว่างการศึกษา

การส�ารวจผลิตภาพและสภาวะการลงทุนของธนาคารโลกและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติในปี 2547  

และ 2550 แสดงให้เห็นว่าแรงงานมากกว่าร้อยละ 70 ขาดทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่แรงงานระบุว่าเป็น

ปัญหาสงูทีส่ดุ (ส�านักงานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน, 2557) ส�าหรบัประเทศไทยพบว่าแรงงาน

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังขาดทักษะที่ส�าคัญในเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศต่างๆ  

(ยงยทุธ, 2557ก) ซึง่สอดคล้องกับดชันีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาองักฤษ (English Proficiency Index: EPI) 

ที่พบว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาอังกฤษในระดับต�่ามาก (อันดับที่ 

48 จาก 63 ประเทศ ค่าดชันี 47.79) (Education First, 2014) ท�าให้เสยีเปรียบหลายประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เช่น มาเลเซีย (อันดับ 12 ค่าดัชนี 59.73) สิงคโปร์ (อันดับ 13 ค่าดัชนี 59.58) และเวียดนาม (อันดับที่ 

33 ค่าดัชนี 51.57) (Education First, 2014)

นอกจากปัญหาด้านภาษาและการสื่อสารของแรงงานไทยแล้ว ผู้ประกอบการยังระบุปัญหาทักษะแรงงาน 

ทั้งในแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดค�านวณ ความคิด

สร้างสรรค์ ภาวะผู้น�า การบริหารเวลา การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหา การเข้าสังคม การปรับตัว การท�างาน 

เป็นทีม และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน จะพบว่าแรงงานฝีมือมีปัญหาการขาดทักษะดังกล่าวรุนแรงกว่า 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้อง



กับการส�ารวจของกระทรวงแรงงานในปี 2554 อย่างไรก็ตาม นายจ้างมกัจะต้องการทกัษะทีม่รีะดบัสงูกว่าทีแ่รงงาน

มีอยู่ ท�าให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในตลาดแรงงาน (Result for Development Institute, 2012) นอกจากนี ้

ยังพบว่าทัศนคติต่องานมีความส�าคัญต่อการท�างานเป็นอย่างมาก หากผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่ออาชีพแล้ว มักจะ

ท�างานไม่ตรงตามสาขาที่เรียน หรือเปลี่ยนไปศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพอื่น เช่น ผู้ที่จบการศึกษาด้านการท่องเที่ยว

มกัมทีศันคตว่ิางานในสาขาการท่องเทีย่วเป็นงานบรกิารทีห่นัก ต�า่ต้อย ไร้ศกัดิศ์ร ีและไม่มอีนาคต จึงไม่สนใจท�างาน

ในสาขาที่เรียน (ยงยุทธ, 2557ก)

เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้จัดล�าดับความสามารถในการแข่งขัน
6
 ของประเทศต่างๆ 

144 ประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยทางสถาบัน นโยบาย และปัจจัยอื่นๆ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานที่เป็นตัว

ก�าหนดระดับผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศ (World Economic Forum, 2014) เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ

ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ไม่รวมบรูไน) พบว่า แม้ว่าไทยจะมีคะแนนรวมความสามารถในการแข่งขัน

เป็นอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียตามล�าดับ แต่เมื่อพิจารณาดูปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน 

เช่น ปัจจัยด้านสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยมีคะแนน 5.80 ต�่ากว่าเวียดนาม (5.86) ที่มีคะแนนรวมต�่ากว่า

ไทย ในขณะที่ปัจจัยด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรมน้ัน ไทยมีคะแนนสอดคล้องกับคะแนนรวม 

แต่ที่น่าสนใจคือปัจจัยด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน พบว่าไทยได้คะแนน 4.24 ต�่ากว่าเวียดนาม (4.37)  

ลาว (4.59) และกัมพูชา (4.63) ซึ่งล้วนมีคะแนนรวมต�่ากว่าไทย (ตาราง 6) จะเห็นได้ว่าไทยยังต้องพัฒนาปัจจัย

6 
การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ World Economic Forum พิจารณาจาก 12 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยทางสถาบัน  

2) ปัจจัยด้านสาธารณปูโภค/สิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ 3) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค 4) สขุภาพและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

5) การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาและการฝึกอบรม 6) ประสทิธิภาพของตลาดสนิค้า 7) ประสทิธิภาพของตลาดแรงงาน 8) ความพฒันา 

ของตลาดการเงิน 9) ความพร้อมทางด้านเทคโนโลย ี10) ขนาดของตลาด 11) ความซบัซ้อนของธุรกิจ และ 12) ปัจจัยด้านนวตักรรม 

ตาราง 6 อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรียงตามล�าดับคะแนน

รวมจากมากไปน้อย

ประเทศ อันดับ
คะแนน 

รวม

สุขภาพ

และการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน

การศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา

และการฝึกอบรม

ประสิทธิภาพ 

ของตลาดแรงงาน

สิงคโปร์ 2 5.65 6.73 6.09 5.69

มาเลเซีย 20 5.16 6.28 4.80 4.80

ไทย 31 4.66 5.80 4.58 4.24

อินโดนีเซีย 34 4.57 5.67 4.53 3.81

ฟิลิปปินส์ 52 4.40 5.41 4.45 4.03

เวียดนาม 68 4.23 5.86 3.74 4.37

ลาว 93 3.91 5.44 3.28 4.59

กัมพูชา 95 3.89 5.44 2.92 4.63

พม่า 134 3.24 4.59 2.44 4.21

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 7 คะแนน ไม่รวมประเทศบรูไน

ที่มา: World Economic Forum, 2014
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ที่เก่ียวข้องกับแรงงานเหล่าน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประสิทธิภาพของ

ตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ในอนาคต 

การผลิตแรงงานฝีมือ: การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและแรงงานฝีมือที่ส�าคัญของประเทศ 

ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการผลิตต้องการแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ร้อยละ 36.2 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ต้องการแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มากที่สุด  

ส่วนภาคบริการและอื่นๆ ต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีมากที่สุด (กรวิทย์ และสิรีธร, 2555)

การศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาและอดุมศกึษามเีป้าหมายและระยะเวลาทีใ่ช้ในการศกึษาแตกต่างกัน นักเรยีน

ระดบัอาชวีศกึษาเป็นนักเรียนทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาปีที ่ 3 ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี  

เมื่อสอบผ่านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหากศึกษาต่อในสถาบัน

อาชวีศกึษาระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ เม่ือสอบผ่านจะได้รบัประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ซึง่จะใช้เวลา 2 ปี ส่วนนักเรยีน 

ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (หรือสายสามัญ) และเมื่อจบ 

การศกึษาจะได้รับวฒิุบตัรปริญญาตร ีผู้ทีไ่ด้รบัประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงูจะสามารถศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษา

ที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรปริญญาตรี โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 ปี

จากผลการศกึษาของโครงการความเชือ่มโยงในภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขงผ่านการศกึษาและการฝึกอบรม (COMET)  

พบว่าการศกึษาในวทิยาลยัอาชวีศกึษาแตกต่างจากการศกึษาในโรงเรยีนสายสามญั คอื หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนจะจ�าแนก

ตามสาขาวชิาชพี การเรยีนการสอนในวทิยาลยัอาชวีศกึษาจะเน้นการฝึกปฏิบตัเิพือ่การประกอบอาชพีตามสาขาวชิา 

ดังน้ันนักเรียนที่จบการศึกษาจะมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญตามสาขาที่เรียน ส่วนการเรียนการสอน 

ในสายสามัญจะเน้นความรู้เชิงวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ดังน้ันนักเรียน 

ที่จบการศึกษาจะยังไม่มีทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ

สถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งได้จัดให้มีหลักสูตรทวิภาคี ที่เพิ่มระยะเวลาการฝึกงานจากเดิมเพียง 1 ภาค 

การศึกษา (โดยทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน) ให้เป็น 3 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 1.5 ปี หลักสูตรทวิภาคีนี้จะได้รับ 

ความร่วมมือจากสถานประกอบการที่สนใจร่วมออกแบบการเรียนรู้ภายใต้การท�างานจริง รวมถึงการประเมิน 

ความสามารถนักเรียนที่มาฝึกงานด้วย ดังน้ันการเรียนในหลักสูตรน้ีจะท�าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การท�างาน

ยาวนานขึ้น น่ันหมายถึงทักษะและความเชี่ยวชาญที่ได้รับก็มีมากขึ้นเช่นกัน สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

หลักสูตรทวิภาคีจะมีโอกาสสร้างบุคลากรที่ตรงกับที่บริษัทต้องการและได้รับการลดหย่อนภาษี ส่วนมากนักศึกษา 

ที่ได้ฝึกงานในโครงการนี้จะได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการระหว่างที่ฝึกงานอีกด้วย 

ผู้บริหารสถานศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาให้ความเห็นว่า เน่ืองจากความต้องการวฒิุการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี  

ท�าให้นักเรยีนทีไ่ด้รบัประกาศนียบตัรวชิาชพีแล้ว ส่วนมากนิยมศกึษาต่อมากกว่าท�างานในสาขาวชิาชพีทีต่นเรยีนมา 

นักศึกษาที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจึงไม่ประสงค์จะท�างานต�่ากว่าระดับ ท�าให้ประเทศขาดแรงงาน

ฝีมือ ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญายังไม่ได้เน้นการฝึกฝนทักษะอาชีพเทียบเท่ากับการเรียนในสถาบัน

อาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการศึกษาและยังคงรักษาแรงงานฝีมือ จึงมีโครงการยกระดับ 



การศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยหรือสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงได้ศึกษาแบบต่อยอด ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา 

ที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจึงได้เกิดขึ้น (ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยันความต้องการ

แรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ ความต้องการแรงงานส่วนมากเป็นแรงงานฝีมือระดับอาชีวศึกษา และถัดมาคือ

แรงงานระดบัปรญิญา ส่วนทีเ่หลอืเป็นแรงงานไร้ฝีมอื เปรียบเทยีบในกลุม่อตุสาหกรรมทัง้สามน้ี แรงงานด้านเทคนิค

ในตลาดอตุสาหกรรมยานยนต์มคีวามต้องการมากทีส่ดุ มากกว่าครึง่ (ร้อยละ 55) เป็นแรงงานระดบัล่าง รองลงมา

คอืแรงงานด้านเทคนิค (ร้อยละ 35) และสดุท้ายคอืแรงงานระดบัการจัดการ (ร้อยละ 10) อย่างไรก็ตาม ในอกี 5 ปี 

ข้างหน้านี้ คาดการณ์ว่าความต้องการในส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจะมีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ของแรงงานในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันน้ี และความต้องการแรงงานระดับล่างจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 35 ส่วนคุณสมบัต ิ

ของแรงงานนั้นมีความแตกต่างกันไปต�าแหน่งงานและสายการผลิต 

ปัจจุบนัอตุสาหกรรมอาหารจะมคีวามต้องการแรงงานส่วนมากอยูใ่นกลุม่พนักงานระดบัปฏิบตังิาน (ประมาณ

ร้อยละ 20) รองลงมาคือระดับหัวหน้างานประมาณร้อยละ 10 และระดับแรงงานปริญญาประมาณร้อยละ 5 

เนื่องจากอุตสาหกรรมประเภทนี้มีสายโซ่มูลค่าที่ยาว ความต้องการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้าจะอยู่

ในกลุม่การผลติอาหารและระบบลอจิสตกิส์ ลกัษณะงานทีต้่องการอนัดบัแรกเป็นงานด้านเทคนิคเพือ่ดแูลเคร่ืองจักร 

ล�าดับถัดมาคือผู้ตรวจคุณภาพตามมาตรฐานอาหารสากล (HACCAP
7
และ GMP

8
)

ส่วนความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันประมาณร้อยละ 50 เป็นกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจ

โรงแรม อยู่ในกลุ่มร้านอาหารร้อยละ 20 ธุรกิจสปาร้อยละ 15 และการท่องเที่ยวและของที่ระลึกประมาณร้อยละ 

15 ในอีก 5 ปีข้างหน้าหลังจากเปิดเขตเศรษฐกิจการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ความต้องการแรงงาน

ในอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มถึงประมาณ 1 แสนคน

ความต้องการแรงงานของประเทศไทย

การเสนอความต้องการแรงงานของประเทศไทยในส่วนน้ี เป็นผลจากการวิจัยจากโครงการความเชื่อมโยง 

ในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (COMET) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แรงงานและทักษะที่

ต้องการ: มุมมองจากสถานประกอบการ และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน: มุมมองจากอาจารย์และ

นักศึกษา

7
 Hazard Analysis & Critical Control Points

8 
Good Manufacturing Practice

ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  141
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แรงงานและทักษะที่ต้องการ: มุมมองจากสถานประกอบการ

จากการส�ารวจผู้ประกอบการทัง้หมด 41 รายในกลุม่อตุสาหกรรมทัง้ 3 ประเภท พบว่า เกือบทัง้หมดต้องการ

รับสมัครพนักงาน เพิ่มด้วยเหตุผลเพื่อทดแทนพนักงานเดิม/หรือพนักงานที่ลาออก หรือการเจริญเติบโต/หรือการ

ขยายกิจการขององค์กรหรือธุรกิจตามล�าดับ ตาราง 7 แสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งของผู้ประกอบการต้องการ 

จ้างงานผู้ที่มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อท�างานในสาขาวิชาชีพเฉพาะตามลักษณะงานของ 

สถานประกอบการ และผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 29 ต้องการผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 

กล่าวได้ว่าวฒิุการศกึษาขัน้ต�า่ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชพีเพยีงพอในการสมัครงานของสถานประกอบการมากกว่า

ร้อยละ 70 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจ�าเป็นส�าหรับงานด้านบริหารจัดการและฝ่ายสนับสนุน/ส�านักงาน ทั้งนี้

จ�านวนต�าแหน่งงานด้านนี้น้อยกว่างานทางเทคนิคที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะด้านถึงเกือบ 10 เท่าตัว
9

ตาราง 7 ความต้องการแรงงานวิชาชีพเฉพาะจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ร้อยละ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 57.1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือสูงกว่า 14.3

ปริญญาตรี 28.6

รวม 100.0

ที่มา:  โครงการความเชื่อมโยงในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม (Connecting the Mekhong through 

Education and Training: COMET)

ประมาณสองในสามของผู้ประกอบการ (ร้อยละ 67) คาดหวังว่าพนักงานจะมีความสามารถในด้านภาษา

องักฤษ นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้พนักงานมคีวามสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ (ร้อยละ 41)  

และภาษาต่างประเทศอื่นๆ (ร้อยละ 33) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ในอุตสาหกรรมทั้งสามประเภทกล่าวตรงกันว่า ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง 

กับการท�างาน ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ใช้พิจารณาเพื่อรับพนักงานใหม่ และใช้เป็นเกณฑ์

ในการพิจารณาปรับต�าแหน่งหรือเลื่อนขั้น

ผลการศกึษายนืยนัว่าตลาดแรงงานต้องการผู้ทีจ่บการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีและประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงมากกว่าแรงงานระดับปริญญาตรี แรงงานที่ต้องการน้ีจะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

ที่สอดคล้องกับธุรกิจ และมีทักษะภาษาอังกฤษ

การฝึกงานของนักเรียนและนักศึกษานับเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญในการสร้างบุคลากรก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

ผู้ประกอบการเห็นว่าควรส่งเสริมให้มีการฝึกงานมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษายังมีความรู้

9
 ต�าแหน่งงานด้านเทคนิคหรอืวชิาชพีเฉพาะจ�านวน 509 ต�าแหน่ง ต�าแหน่งด้านการบริหารจัดการจ�านวน 18 ต�าแหน่ง และต�าแหน่ง

ฝ่ายสนับสนุน/ส�านักงาน 38 ต�าแหน่ง



ความสามารถไม่เพยีงพอทีจ่ะเร่ิมปฏิงานได้ทนัทเีมือ่เข้าท�างาน สถานประกอบการจะต้องจัดให้มกีารฝึกอบรมพนักงาน

ใหม่ด้วยการปฏิบตังิาน (On – the – job training) ก่อนทีจ่ะให้พนักงานท�างาน ดงัน้ัน นักเรียนอาชวีศกึษาจะมโีอกาส

ได้ฝึกงานเพิ่มพูนทักษะมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาในสายสามัญหรือระดับปริญญา สถานประกอบการ 

บางแห่งมีความกังวลถึงจ�านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการศึกษาในระดับปริญญามักเน้น 

การเรียนการสอนเชิงทฤษฎีมากกว่าการสอนให้สามารถปฏิงานได้จริง จ�านวนบัณฑิตจ�านวนมากที่เป็นผลผลิต 

จากการศึกษาขั้นอุดมศึกษาน้ีจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 

ความนิยมการเรียนเพื่อปริญญาเป็นผลมาจากอัตราจ้างบุคลากรระดับปริญญาที่ให้เงินเดือนขั้นต�่า 15,000 บาท 

แต่ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษายังไม่ตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ (ประคัลภ์, 

2557ก; ประคัลภ์, 2557ข) หากทิศทางการผลิตบัณฑิตยังคงเป็นเช่นน้ี อาจท�าให้เกิดการจ้างแรงงานฝีมือหรือ 

ก่ึงฝีมอืจากประเทศเพือ่นบ้านทีม่คีณุสมบตัขิัน้พืน้ฐานครบถ้วน เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ มาท�างาน

ได้ด้วยอัตราจ้างที่สมเหตุผล (สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557) สถานประกอบการบางแห่งแก้ปัญหา 

การขาดพนักงานทีมี่ความรู้ความสามารถทีต่รงกับงาน ด้วยการเข้าร่วมโครงการทวภิาคเีพือ่รบันักเรยีนอาชวีศกึษา

เข้าฝึกงานที่สถานประกอบการ และส่วนมากจะยินดีรับนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเข้าท�างานหลังจากจบการ

ศึกษา 

ข้อมูลจากการส�ารวจสถานประกอบการชี้ให้เห็นปัญหา 3 อันดับแรกในการท�างานคือ การที่พนักงาน 

ขาดทักษะในการท�างานเป็นทีม และทักษะด้านการสื่อสารและภาษา นอกจากนี้ สถานประกอบการแต่ละประเภท

ยังมีความต้องการพนักงานที่มีทักษะที่เฉพาะเจาะจง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการพนักงานที่มีความรู้เก่ียว

กับการท�างานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมอาหารต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านมาตรฐานสากล 

ของคุณภาพอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องการผู้มีใจบริการ และอุตสาหกรรมต่างๆ ยังคาดหวังที่จะได้

พนักงานทีม่สีมรรถนะอืน่ๆ ตามรูป 1 นอกจากน้ี ความมรีะเบยีบวนัิย ซือ่สตัย์ และอดทนยงัเป็นสิง่ทีน่ายจ้างต้องการ

จากพนักงานอีกด้วย

รูป 1 ล�าดับสมรรถนะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ

ข้อท้าทายในการผลิตแรงงานฝีมือไทยเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  143
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การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน: มุมมองจากอาจารย์และนักศึกษา

อาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษาเห็นว่าการฝึกงานคือการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อการท�างาน  

จึงได้มหีลกัสตูรการเรียนการสอนแบบทวภิาคทีีนั่กเรยีนจะได้มีโอกาสใช้เวลาฝึกงานประมาณครึง่หน่ึงของเวลาเรยีน

ทั้งหมดตลอดหลักสูตร 3 ปี หรือใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ซึ่งมากกว่าหลักสูตรปกติที่ใช้เวลาประมาณ 1 ภาคการ

ศกึษาหรือไม่เกิน 6 เดอืน มผู้ีประกอบการหลากหลายกลุม่อตุสาหกรรมรวมทัง้อตุสาหกรรมยานยนต์ การผลติอาหาร 

และการท่องเทีย่ว เข้าร่วมโครงการหลกัสตูรทวภิาคด้ีวยการท�าบันทกึความเข้าใจ (Memorandum of understand-

ing: MOU) ท�าให้ผู้ประกอบการสามารถออกแบบการฝึกงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบัน

อาชีวศึกษา ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการน้ีจะท�าให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใต้

บริบทการท�างานจริงในระยะเวลานานพอที่จะได้เรียนรู้ และมีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะท�างานได้หลังจากจบ 

การศึกษา นอกจากนักเรียนจะได้เก็บสะสมหน่วยกิตแล้วยังได้รับค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการอีกด้วย  

ส่วนสถานประกอบการเองจะได้รับบุคลากรที่เข้าใจลักษณะงานและพร้อมจะท�างานให้กับสถานประกอบการน้ันได้

หลงัจากนักเรียนจบการศกึษา และยงัได้รบัการลดหย่อนภาษีอกีด้วย แม้ว่าโครงการหลกัสตูรทวภิาคน้ีีมวีตัถุประสงค์

เพือ่จะลดความไม่สอดคล้องความต้องการแรงงานและการผลติแรงงานในเชงิปริมาณและคณุภาพ (Job mismatch) 

แต่ก็ยังไม่ประสบความส�าเร็จอย่างเต็มที่ เน่ืองจากนักเรียนส่วนมากที่ได้รับประกาศนียบัตรประกอบวิชาชีพแล้ว  

มักจะนิยมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งปวส. และปริญญาตรี ท�าให้ผลผลิตบุคลากรที่ได้จากหลักสูตรไม่ได้เข้าตลาด

แรงงานตามเป้าหมายของโครงการ เหตุผลส�าคัญอย่างหนึ่งคืออัตราจ้างเมื่อเริ่มต้นท�างานที่พิจารณาปริญญาบัตร

มากกว่าทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน (ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 

2557) ประเทศไทยมผู้ีจบอาชวีศกึษาต�า่กว่าทีต่ลาดแรงงานต้องการ ปัจจุบนัตลาดแรงงานต้องการผูท้ีมี่ประกาศนียบตัร 

วิชาชีพสูงถึงร้อยละ 82 แต่สถานศึกษาผลิตได้เพียง ร้อยละ 13 เท่านั้น (ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคุณภาพเยาวชน, 2557)

อาจารย์ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาต่างให้ความเห็นตรงกันว่าความต้องการแรงงานทั้งในปัจจุบัน

และอนาคตจะเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากกว่าผู้ที่ได้รับ

ปรญิญาบตัร อย่างไรก็ตาม ทศันคตขิองผูป้กครองทีเ่ห็นว่าความส�าเรจ็ของบตุรหลานคอืการได้รบัปริญญาบตัรเป็น

ทัศนคติเก่ียวกับการศึกษาในสังคมไทย แม้จะเป็นทัศนคติเชิงบวก แต่ก็เป็นหน่ึงในข้อจ�ากัดของการสร้างแรงงาน

ฝีมอืของประเทศ เพราะระบบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาไม่ได้เน้นการปฏิบตังิาน ท�าให้บัณฑติทีผ่ลติออกมายงัไม่มี

ทกัษะเพยีงพอในการท�างาน การทีมี่บณัฑติทีจ่บระดบัอดุมศกึษาจ�านวนมากแต่มทีกัษะไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ทีแ่ท้จรงิของตลาด ท�าให้มีผู้ว่างงานจ�านวนมาก ข้อมลูจากส�านักงานสถิตแิห่งชาตชิีว่้าในปี 2556 ขาดแคลนแรงงาน

จ�านวนเกือบ 2 แสนคน และมีจ�านวนผู้ว่างงานมากกว่าจ�านวนที่ขาดแคลนในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และปวส. ว่างงานมากกว่าจ�านวนที่ขาดแคลนมากถึง 2 เท่า และระดับปริญญาตรี 

ว่างงานมากกว่าระดับขาดแคลนถึง 3.5 เท่า (ยงยุทธ, 2557ข) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและเติม

เต็มความต้องการของตลาดแรงงาน จึงจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการในระดับ

บคุคล (นักเรียนและผู้ปกครอง) และระดบัประเทศ โครงการยกระดบัสถาบนัอาชวีศกึษาเป็นมหาวทิยาลยั จึงเกิดขึน้ 

จากความร่วมมือของสถาบนัอาชวีศกึษาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้ใช้ทรัพยากรบคุคลและเครือ่งมอืในการผลติบณัฑติ

สายอาชพีแบบต่อยอด โดยรบัผู้ทีมี่ประกาศนียบตัรชัน้สงูเข้าศกึษาต่อจนได้รบัปรญิญาบตัรสายอาชพี บณัฑติทีผ่่าน



การศึกษาระบบน้ีจะได้รับการฝึกฝนทักษะและมีความรู้เพื่อประกอบอาชีพโดยไม่ต้องละทิ้งการฝึกฝนทักษะที่ได้รับ

การจากสถาบันอาชีวศึกษาแล้วมาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรียนการสอนเชิงวิชาการ

นักเรียนและนักศึกษาสะท้อนความคิดเห็นที่ไม่ต่างจากอาจารย์ น่ันคือพวกเขาเห็นว่าการฝึกงานและทักษะ

การท�างานมีความส�าคัญในการหางานท�ามากที่สุด นักเรียนจากสถาบันอาชีวศึกษาจะได้เปรียบกว่านักศึกษา 

สายสามัญตรงที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการได้เห็น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ 

ยงัได้เห็นบคุลกิภาพในระหว่างการฝึกงาน และสามารถพจิารณารบันักเรียนเข้าท�างานได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ

สมัครงาน นักเรียน/นักศึกษามองว่าพวกเขาจะต้องแข่งขันเพื่อเข้าสู ่ตลาดแรงงานมากขึ้นอันเน่ืองมากจาก 

การเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงมีความส�าคัญต่อการสมัครงานและ 

การปฏิบัติงานมาก นอกจากน้ี ผู้ประกอบการบางแห่งยังใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล (TOEIC
10
)  

มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับพนักงานใหม่อีกด้วย 

สรุปและข้อเสนอแนะ

ความต้องการแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญสามประเภท คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตอาหาร 

และการท่องเทีย่ว ยงัมีมาก และส่วนมากเป็นแรงงานทีอ่ยูใ่นระดบัปฏิบตังิานทีจ่�าเป็นต้องมคีวามรู้และทกัษะทีเ่ฉพาะ

เจาะจงกับลกัษณะงาน กลุม่ผู้ทีไ่ด้รบัประกาศนียบัตรวชิาชพีหรือประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงูเป็นกลุม่ทีอ่ตุสาหกรรม

มคีวามต้องการเป็นอย่างมาก เพราะบคุลากรกลุม่น้ีมปีระสบการณ์จากการฝึกงานและมทีกัษะทีจ่�าเป็นต่อการปฏิบตังิาน  

การผลิตบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษากอร์ปกับความร่วมมือภาคเอกชนที่รับนักเรียนเข้าฝึกงานสามารถสร้าง

บุคลากรที่มีคุณภาพและมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม การผลิตแรงงานฝีมือ 

ยังไม่เพียงพอและมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลน อันเน่ืองมาจากค่านิยมที่ให้ความส�าคัญกับปริญญาบัตรมากกว่า 

ความสามารถและทักษะในการท�างาน ดังสะท้อนออกมาเป็นอัตราค่าจ้างที่แปรผันตามระดับวุฒิการศึกษา ผู้ที่ 

ถือใบปรญิญาบตัรมาสมคัรงานจะได้รับค่าจ้างมากกว่าผู้ทีถื่อใบประกาศนียบตัรวชิาชพี แม้ว่าผู้ทีถื่อใบปรญิญาบตัร

จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้งานท�าสูงกว่า เพราะจ�านวนต�าแหน่งงานที่รับน้อยกว่าแต่มีคนที่มีปริญญาจ�านวนมาก  

การแข่งขันจึงสูงกว่า และหากบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาไม่สมัครใจท�างานที่ต�่ากว่าระดับ (Underemployment)  

ก็อาจจะอยู่ในภาวะว่างงานได้ ด้วย ‘ค่านิยมปริญญา’ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่นักเรียนที่จบจากอาชีวศึกษาส่วนมากจะศึกษา

ต่อเพื่อให้ได้ปริญญามาครอบครอง (ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) แม้จะ 

รู้ดีว่าในการท�างานจริง ทักษะจะจ�าเป็นต่อการท�างาน สถานการณ์แรงงานไทยจึงอยู่ในขั้นที่การผลิตแรงงาน 

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านปริมาณและคุณลักษณะเฉพาะของการท�างาน (Job 

mismatch) การส่งเสรมิให้นักเรียนเข้าเรียนในสถาบนัอาชวีศกึษาในหลกัสตูรทวภิาค ีโดยให้ทนุการศกึษาแก่นักเรยีน

ทีเ่รยีนในหลกัสตูรดงักล่าวเพือ่เพิม่แรงจูงใจส�าหรับนักเรยีนทีม่ข้ีอจ�ากัดด้านการเงิน รวมทัง้ให้ข้อมูลเก่ียวกับแนวทาง

การศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้และการท�างานสายอาชพีอย่างตรงไปตรงมา เพือ่ให้ผู้ปกครองเข้าใจและร่วมตดัสนิใจเลอืก

10 
The Test of English for International Communication (TOEIC) คือ การทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�า

วันในสิ่งแวดล้อมแบบนานาชาติ
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อนาคตของบุตรหลานบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง โครงการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพด้วยการสนับสนุนทุน 

การศึกษาเช่นน้ีจะท�าให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและตรงกับเป้าหมายในการพัฒนา

แรงงานของประเทศอีกด้วย อัตราค่าจ้างแบบทางเลือกโดยพิจารณาทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานและ

เป็นอิสระจากวุฒิการศึกษาจะช่วยลดจ�านวนผู้จบการศึกษาระดับปริญญาแต่ขาดทักษะและประสบการณ์
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แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
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บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นปลายทางและเป็นศนูย์กลางการน�าเข้าแรงงานไร้ฝีมือในกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง 

3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กมัพูชา ที่มีปริมาณการน�าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่งและรวดเร็วเนือ่งจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ ผลกระทบและ

มาตรการต่างๆ เช่น การบันทึกความเข้าใจ การก�าหนดกรอบการเจรจาระหว่างประเทศคู่สัญญา เพื่อขจัดปัญหา

การค้ามนุษย์ ที่มีแรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจ�านวนมหาศาลที่ยากจน ผนวกกับความไม่สงบทาง 

การเมอืงในประเทศต้นทาง ท�าให้ตกเป็นเป้าหมายส�าหรับขบวนการค้ามนุษย์ ด้วยปัจจยัความแตกต่างเชงิโครงสร้าง

ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง จึงยากที่จะคุ้มครองประชากรกลุ่มน้ีให้รอดพ้นจากการถูก

แสวงหาผลประโยชน์ บทความน้ีเสนอข้อคิดเห็นสองประการ คือ การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์มิติสัมพันธ์ระหว่าง

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ประการที่สอง คือ การเพิ่ม

มาตรการระหว่างประเทศคูส่ญัญาทีจ่ะส่งผลโดยตรงในทางปฎิบตั ิเพือ่หยดุยัง้ปัญหาการจัดหาแรงงานทีไ่ม่เป็นธรรม

ทุกรูปแบบ

ค�าส�าคัญ: แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานเยาวชนย้ายถิ่น การย้ายถิ่นไม่ประจ�า การค้ามนุษย์ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

*
 รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Migrant Workers in  

Greater Mekong Sub – Region
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Abstract 

Thailand is the host of unskilled labor flows from three countries namely Myanmar, Lao PDR 

and Cambodia. The continuous increase of migrant workers in Thailand is due to the economic 

development in this sub – region and Thailand’s significant role in export – oriented industry  

development. This article explores migration patterns, the effects of labor migration and the  

establishment of national bilateral cooperation, including the framework dialogue to protect workers 

from trafficking within the Greater Mekong Sub – region (GMS). The large number of people in the 

GMS seeking work in unskilled jobs gives rise to opportunities for traffickers and agents to recruit 

lower – income groups from the sending countries. Most of these migrants are young and come from 

parts of the GMS where there is chronic un – or under – employment due to stagnant economies or 

political instability. The imbalance of economic development and wealth between GMS countries 

results in both push and pull factors which can often expose cross – border migrants to exploitation. 

This article argues for the urgent need for new research models to investigate the effect of  

economic development and the mobility of the unskilled migrant workers, particularly the young 

population; and to establish best practices of government – to – government memoranda of action 

to secure labor recruitment and to protect the unskilled migrant workers from all forms of injustice.

Keywords: Unskilled labor, Irregular migration, Young migrant labor, Human trafficking, Mekong  

 Sub – region
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สถานการณ์และความส�าคัญ

การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนของประชากรวัยแรงงาน เป็นการย้ายจากประเทศต้นทางที่ม ี

ความหนาแน่นของประชากรสูง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอยู่ในระดับต�่า เช่น การย้ายถิ่นของ

แรงงานจากอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม เข้าประเทศปลายทาง
1
 เช่น สงิคโปร์และมาเลเซยี การย้ายถ่ินแรงงาน

ลกัษณะทีส่องคอื การย้ายจากประเทศทีม่เีศรษฐกิจและการจ้างแรงงานต�า่และจ�านวนประชากรไม่มาก เช่น กระแส

การย้ายจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เช่น ประเทศกัมพูชา พม่า และลาว ซึ่งเป็นประเทศต้นทาง  

ย้ายเข้าสู่ประเทศไทย (Skeldon, 2009; IOM, 2000; Huget, Chamratritthirong & Natali, 2012) การศึกษา

ของ UN Women (2013) อธิบายรูปแบบการย้ายถิ่นในกลุ่มประชาคมอาเซียน และชี้ว่าประเทศที่เป็นปลายทาง

ของผู้ย้ายถิ่นมากที่สุดมี 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ในปี 2550 เฉพาะสิงคโปร์ ร้อยละ 

42.6 ของประชากรทัง้ประเทศเป็นแรงงานย้ายถ่ิน ในขณะทีบ่รไูนมแีรงงานย้ายถ่ิน ร้อยละ 33.2 ของประชากรของ

ประเทศ 

การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�า
2
 ซึ่งประกอบด้วย

ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนาน/กวางสีของประเทศจีน มีประชากรรวมกันประมาณ 

260 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางและเป็นศูนย์กลางส�าหรับแรงงานย้ายถิ่น 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า 

ลาว กัมพชูา แรงงานส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าเพือ่การจ้างงานไร้ฝีมอื หรือภาคเกษตรกรรม ข้อมลู ณ เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2558 ชี้ว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองจ�านวน 1,248,416 คน แบ่งเป็นแรงงานพิสูจน์สัญชาติ 981,568 คน 

น�าเข้าตาม MOU 266,848 คน (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2558) การจ้างงานที่ได้รับอนุญาตท�างานตาม 

มาตรา 9 ได้แก่ กรรมกร และแรงงานรบัใช้ในบ้าน ในขณะทีแ่รงงานจากเวยีดนาม ย้ายเข้ากัมพชูาและลาวมากกว่า

เข้าประเทศไทย เช่น ปี 2553 มีแรงงานจากเวียดนามย้ายเข้ากัมพูชา 173,694 คน และย้ายเข้าลาว 8,167 คน  

มีเพียง 301 คน เข้ามาท�างานในไทย (ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557)

ในด้านหน่ึง การไหลถ่ายเทแรงงานภายในกลุม่ประเทศในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงมผีลต่อภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้

เกิดการกระจายตัวตามความต้องการของแรงงานในประเทศปลายทาง แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ได้สร้างผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคง เช่น การค้ามนุษย์ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และปัญหาอาชญากรรม 

ซึง่ส่วนหน่ึงเกิดจากสาเหตขุองระบบจัดหาแรงงานทีไ่ม่มปีระสทิธิภาพ เป็นช่องทางให้ขบวนการผิดกฎหมายลกัลอบ

1
 ในปี 2553 มีแรงงานประมาณ 4.6 ล้านคน เคลื่อนย้ายไปหางานท�าในประเทศปลายทาง มาเลเซียเป็นจุดรับแรงงานจ�านวนมาก

ทีส่ดุของกลุม่ประเทศอาเซยีน น�าเข้าแรงงานย้ายถ่ินจากประเทศต้นทางทีจ่ดทะเบยีนประมาณ 1.8 ล้านคน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

จากอินโดนีเซีย อันดับรองลงมาได้แก่ พม่าและเวียดนาม ปัจจัยส�าคัญที่เป็นจุดดึงดูดแรงงานต่างชาติคือ ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่า 

ที่สูงกว่าหลายเท่า ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางอันดับสอง กล่าวคือ มีแรงงานย้ายถ่ินประมาณ 1.3 ล้านคน  

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก พม่า ประมาณ 1 ล้านคน (UN Women, 2013)

2
 ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC)  

ให้ค�าจ�ากัดความลักษณะหรือสภาวะการย้ายถ่ินไว้ดังน้ี การย้ายถ่ินประจ�า (Regular) หมายถึงการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  

การย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า (Irregular) หมายถึงการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือเอกสารสัญญาจ้างงาน  

การล่อลวง (Smuggling) หมายถึงนายหน้าไม่ให้ข้อมูลการจ้างงานที่ตรงต่อข้อเท็จจริง การลักพาหรือค้ามนุษย์ (Trafficking)  

หมายถึงการบังคับ กักขังแรงงาน
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ส่งแรงงานเข้าเมือง และเอาเปรียบแรงงาน มีการปลอมแปลงเอกสารเข้าเมือง และการเรียกเก็บค่าบริการสูงเกิน

จริง (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, 2556; Asian Development Bank, 2009) 

ปัญหาทีส่�าคญัอกีประการหน่ึงทีน่�าไปสูแ่รงงานไร้ฝีมอืย้ายถ่ินและการละเมดิสทิธิมนุษยชนและอาชญากรรม 

คอื ปัจจยัภูมศิาสตร์เศรษฐกิจทีม่คีวามเชือ่มโยงกัน เช่น การค้าชายแดน เกษตรกรรมชายแดน อตุสาหกรรมประมง 

และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลและต้องการแรงงานจ�านวนมาก 

แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดอ�านาจต่อรองกับ

นายจ้าง ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง เนื่องจากเข้าประเทศผิดกฎหมาย
3
 

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557) ระบุว่า ปี 2556 ร้อยละ 2.96 ของผู้มีงานท�าเป็น

แรงงานต่างด้าว หมายความว่า ผู้มีงานท�าทุก 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 คน อัตราการจ้าง

แรงงานจาก 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 0.32 และอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีฝีมือ 

มีร้อยละ 2.64 ถ้าพิจารณาในช่วงปี 2550 – 2556 จะพบว่า ปี 2554 มีอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวร้อยละ 4.47 

ซึ่งสูงที่สุดในรอบช่วงปี 2550 – 2556 และเช่นเดียวกับอัตราการจ้างงานแรงงานมีฝีมือ มีร้อยละ 4.14 (รูป1) 

รูป 1 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวมีฝีมือ และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  

ต่อจ�านวนผู้มีงานท�าทั้งหมด พ.ศ. 2550 – 2556

ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557)

3
 มาเลเซียมีการผ่อนผันระเบียบปฏิบัติการเข้าประเทศระหว่างประเทศคู่เจรจา เช่น ข้อตกลงการเข้าเมืองส�าหรับแรงงาน

เกษตรกรรมชายแดน แรงงานย้ายถ่ินต้องมีเอกสารแสดงสถานะ (Border Pass) ที่มีอายุใช้งาน 6 เดือน และสามารถเดินทาง 

เข้าประเทศได้ในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร ปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานชายแดน เป็นสาเหตุหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยในชวีติ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่จึงเข้าข่ายเป็นผู้เข้าเมอืงผิดกฎหมายและตกเป็น

เหยื่อของการข่มขู่ และการต่อรองของนายหน้าหางาน หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Harima. 2012) 



วัตถุประสงค์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูลการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงในสามประเด็น คือ

1. รูปแบบและปริมาณการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ

2. ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ

3. มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถ่ินไร้ฝีมือ เพื่อขจัดปัญหาการละเมิด 

สทิธิแรงงานย้ายถ่ินลุม่แม่น�า้โขง ภายใต้แนวคดิว่าด้วยการเปลีย่นแปลงทางประชากร และการพฒันาเชงิภูมศิาสตร์ 

เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรูปแบบแรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

โดยใช้ข้อมลูทตุยิภูมแิสดงสถิตแิรงงานต่างด้าว ทีจ่ดัเก็บโดยส�านักบรหิารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน รายงานการวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ ในการเสนอผลการศึกษา 

แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการพัฒนาเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

หลังศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การย้ายถ่ินฐานมีพัฒนาการจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมากขึ้น การพัฒนา 

ทกุรูปแบบเน้นการเพิม่รายได้ประชาชาต ิเป็นดชันีวดัระดบัหรือผลส�าเร็จจากการพฒันา เกิดภาวะทีเ่รียกว่า “ปัจจัย

ผลกั ปัจจัยดึงดดู” ตามแนวคดิเชงิเศรษฐศาสตร์ของ Todaro & Smith (1970) ทีอ่ธิบายว่า การย้ายถ่ินจากชนบท

สู่เมือง เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ จากประเทศที่มีศักยภาพ 

การดูดซับประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานต�่าไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจที่เหนือกว่า แนวคิดดัง

กล่าว ยงัเป็นข้อถกเถียงเชงิวพิากษ์ว่า ช่องว่างระหว่างความมัง่คัง่กับความยากจนน้ัน เป็นผลพวงมาจากการพฒันา

ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมหรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีการน�าเอาทฤษฎี Trickle – down growth and  

development มาใช้อธิบายการย้ายถ่ินและการพัฒนา แนวคิดน้ีเชื่อว่าเศรษฐศาตร์ทุนนิยมจะช่วยสร้างงานและ

กระจายรายได้ไปสู่ประชากรระดับกลางและระดับล่าง การระดมทุนจากภาครัฐส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ จะท�าให้รัฐ

เก็บภาษีรายได้คุม้กับเงินลงทนุ ไม่ว่าจากนักลงทนุหรอืผู้ใช้แรงงานทกุระดบั (Benerjee & Newman, 1993; Aghion 

& Bolton, 1997; Lucas, 2005)

การเคลือ่นย้ายแรงงานในกลุม่ประเทศทีม่ชีายแดนร่วมกันของอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงเป็นอกีรปูแบบหน่ึงของ

การย้ายถ่ิน ทีม่ผีลมาจากระบบการพฒันาเศรษฐกิจ ทีเ่น้นการพฒันาในเขตเมืองใหญ่ ท�าให้มีการย้ายถ่ินจากชนบท

สูเ่มอืง รวมถึงการย้ายถ่ินระหว่างประเทศทีม่ชีายแดนตดิต่อกัน เช่น การย้ายถ่ินระหว่างประเทศไทยและจีน (มณฑล

ยูนนานและมณฑลกวางสี) ซึ่งเป็นกระแสการย้ายถ่ินแรงงานที่มีประวัติการติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นระยะเวลานาน

กว่าประเทศอืน่ๆ ในอนุภูมภิาคน้ี สาเหตมุาจากการพฒันาเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออก ในขณะทีพ่ม่า

และกัมพชูาเพิง่เริม่ต้นแผนพฒันาเศรษฐกิจระยะยาว เช่น โครงการท่าเรือน�า้ลกึทวาย เน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านปัจจัย

การพัฒนาเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคน้ี (Asian Development Bank, 2013; 

Tse, 2013) ต่างจากเวียดนามที่เตรียมนโยบายการย้ายถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมือ
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อกีจ�านวนมาก เพือ่การส่งออกระหว่างประเทศทัง้ในและนอกภูมภิาคอาเซยีน (Extra GMS migration)
4
 เช่น ไต้หวนั 

ญี่ปุ่น เกาหลี และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง (Kudo, 2007)

ผลการศึกษา

รูปแบบและปริมาณการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ

รูปแบบการย้ายถิ่นของประชากรแรงงานในกลุ่มประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง คือการย้ายถิ่นบริเวณ

รอยต่อชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน การเคลือ่นย้ายแรงงานในบรเิวณน้ีมีปรมิาณเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็ สาเหตเุกิดจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจทีร่ดุหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ที่ต้องการแรงงานในทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและประมง นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทางด้านความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ  

ที่ไม่มีเสถียรภาพและความยากจน โดยเฉพาะพม่าและกัมพูชา เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ที่ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสถานการณ์การย้ายถ่ินของประชากรในอนุภูมิภาคน้ี ข้อมูลจาก IOM (2000) ระบุว่า ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางรับผู้ย้ายถิ่นถึง 1.5 – 2 ล้านคน ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นไม่ประจ�า ไม่นับรวมผู้ลี้ภัยเนื่องจากความไม่สงบทาง 

การเมืองอีกราว 150,000 คน

การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง มี 2 ลักษณะ คือ

1. การย้ายถิ่นกระแสหลัก คือ แรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือจากพม่า ลาว กัมพูชา ไหลเข้าประเทศไทย เพื่อเป็น

แรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ประมง ก่อสร้าง และ

เกษตรกรรม

2. การย้ายถ่ินกระแสรอง คือการเคลื่อนย้ายแรงงานก่ึงฝีมือและไร้ฝีมือ จากเวียดนามเข้าสู่กัมพูชาและ

ลาว และการย้ายถ่ินระหว่างจีน (ยนูนานและกวางส)ี เวยีดนาม กัมพชูาและลาว เพือ่ไปท�างานก่อสร้าง 

ประมง ธุรกิจการค้าย่อย และการบริการ

ปริมาณการย้ายถ่ินเม่ือเปรียบเทียบระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ในช่วงปี 2553 พบว่า มีแรงงานจากเวียดนามเกือบ 2 แสนคน ย้ายเข้ากัมพูชา มากกว่าจ�านวนแรงงานย้ายถิ่นจาก

กัมพูชาและลาวที่ย้ายเข้าประเทศไทย (ตาราง 1) เหตุผลที่สามารถอธิบายการย้ายถิ่นจากเวียดนามสู่กัมพูชาและ

ลาว คือ ความต้องการของตลาดแรงงานในกัมพูชาและลาวเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และความสะดวก

ในการย้ายเข้าประเทศทีม่ชีายแดนติดต่อกัน สามารถเดนิทางเข้าออกได้ตลอดเวลาส�าหรับการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า

และผู้ย้ายถ่ินต้องออกนอกประเทศตามเง่ือนไขเวลาการเข้าประเทศ แรงจูงใจทีส่�าคญัอกีประการหน่ึงส�าหรบัจ�านวน

แรงงานมหาศาลจากเวียดนาม ยังเก่ียวข้องกับแผนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศปลายทาง 

4
 Extra GMS migration หมายถึงกระแสการย้ายถ่ินของแรงงานในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงไปสูป่ระเทศอืน่ๆ ทัง้ในและนอกประชาคม

อาเซียน



ทั้งสองแห่งมีมากขึ้น โดยบรรษัทข้ามชาติจากจีนเข้ามาด�าเนินการและน�าเข้าแรงงานฝีมือจากมณฑลยูนนานและ

มณฑลกวางส ีส�าหรบัแรงงานจากเวยีดนามมอีายเุฉลีย่ 18 – 40 ปี มาจากภาคเกษตรกรรมทีไ่ด้รับค่าตอบแทนต�า่มาก

ตาราง 1 จ�านวนแรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียน แยกตามประเทศต้นทางและปลายทาง พ.ศ. 2553 

ประเทศ

ต้นทาง

ประเทศปลายทาง

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม รวม

บรูไน  –  –  –  – 7,905  – 1,003  –  –  – 8,908

กัมพูชา  –  –  – 909  –  – 232  – 124,761  – 125,902

อินโดนีเซีย 6,727 505  –  – 1,397,684  – 5,865 102,332 586  – 1,513,699

ลาว  – 1,235  –  –  –  –  –  – 110,854  – 112,089

มาเลเซีย 81,576 816  –  –  –  – 394 1,060,628 2,251  – 1,145,665

พม่า  – 247  – 143 17,034  – 415  – 1,078,767  – 1,096,606

ฟิลิปปินส์ 15,861 728  –  – 277,444  –  –  – 6,778  – 300,811

สิงคโปร์ 3,033 581  –  – 103,318  – 288  – 1,617  – 108,837

ไทย 3,855 50 506 734 3,880 226 145 13,919  – 536 23,851

เวียดนาม  – 173,694  – 8,167  –  – 748  – 301  – 182,910

รวม 111,052 177,856 506 9,953 1,807,265 226 9,090 1,176,879 1,325,915 536 4,619,278

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557)

การศึกษาระดับจุลภาคของวัชรี (2557) เรื่องรูปแบบการย้ายถ่ินของแรงงานจากเวียดนามเข้ามาท�างาน 

ในประเทศไทย พบว่า ผู้ย้ายถิ่นใช้การติดต่อผ่านเครือข่ายผู้ที่ย้ายเข้ามาในประเทศไทยก่อน เพื่อช่วยหางานท�าและ

ให้ที่อยู่อาศัยในระยะแรก แรงงานย้ายถ่ินจากเวียดนามจะย้ายเข้าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

เพราะการเดินทางสะดวก ผู้ย้ายถิ่นมีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี นอกจากนี้ ยังนิยมย้ายเข้าประเทศลาวก่อน เพราะ

พรมแดนติดต่อกัน การตรวจสอบ ณ จุดชายแดนไม่เคร่งครัด รวมทั้งค่าธรรมเนียมเข้าประเทศราคาถูก แรงงาน

ย้ายถ่ินต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 – 8,500 บาท โดยนายหน้าเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ได้รับส่วนแบ่ง 

2,000 – 2,500 บาท/คน แรงงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในถ่ินต้นทาง (ร้อยละ 78) การเดินทางเข้าประเทศไทย 

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข R9 ในประเทศลาวก่อนเข้าไทย สาเหตุจูงใจที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยเพราะได้รับ

ค่าแรงสูงกว่าในเวียดนาม 2 – 8 เท่า กล่าวคือ ค่าแรงขั้นต�่าในเวียดนาม ประมาณ 40 บาท/วัน เปรียบเทียบกับ

ค่าแรงที่ได้จากนายจ้างไทย 100 – 150 บาท/วัน พร้อมที่พักและอาหาร ลักษณะการจ้างจะเป็นการจ้างรายเดือน

หรือจ้างเป็นช่วงเวลา นายจ้างมีระบบการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นแรงจูงใจให้ท�างานต่อ คือการจ่ายภาษีและ 

การจ่ายค่าธรรมเนียมนอกระบบ รวมทัง้การจ่ายค่าเดนิทางเข้าประเทศไทยประมาณ 500 บาท/คน เพือ่กลบัประเทศ

ชั่วคราวเมื่ออยู่เกินกว่า 30 วัน โดยใช้เส้นทางช่องเม็ก แล้วย้อนกลับเข้าประเทศไทยเพื่อท�างาน

แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง  155
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ผลกระทบจากการย้ายถิ่นของแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ

นโยบายระเบยีงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS economic corridors) ทีเ่ร่ิมขึน้เมือ่ปี 2535 ระหว่าง 

6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน/กวางสี) ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  

2 ล้าน 3 แสน ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 260 ล้านคน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากร 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 6 สาขา ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การพลังงาน ประมง คมนาคมขนส่ง 

และเทคโนโลย ีมกีารสร้างเส้นทางเพือ่เชือ่มระยะทางระหว่างประเทศ เช่น ทางหลวงหมายเลข R9 มีระยะทางยาว 

1,450 กิโลเมตร เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกจากเวียดนาม ผ่านลาวสู่ไทยและพม่า จะช่วยร่นระยะทางและเวลา 

การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้มาก รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือด้วย การพัฒนาสาธารณูปโภค  

เป็นปัจจัยส�าคัญในการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อสนองตอบความต้องการแรงงานราคาต�่า โดยเฉพาะการค้า

บริเวณรอยต่อชายแดน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะท�าได้สะดวกมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ นายหน้า

หางานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าคุ้มครอง ถูกเอาเปรียบค่าแรง โดยเฉพาะแรงงาน 

เด็ก เยาวชน และสตรี 

ปัญหาแรงงานเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขง แม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย และมีผู้ถูกละเมิดสิทธิเป็นจ�านวนมาก แต่การบริหารจัดการเพื่อหยุดยั้ง

การค้ามนุษย์เป็นเร่ืองทีท่�าได้ยาก เพราะมขีบวนการทีซ่บัซ้อนและมีผลประโยชน์มหาศาล การศกึษาของศนูย์ศกึษา

ยุทธศาสตร์ (2556) พบว่า ผู้จัดหางาน (Brokers) มีเครือข่ายทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง วิธีการชักชวนหรือ

หากลุม่เป้าหมายมทีัง้การล่อลวงหรือลกัพาโดยตรง และตามความสมคัรใจ เส้นทางเข้าประเทศไทยมหีลายช่องทาง 

เช่น เส้นทางจากพม่าสู่ไทย จากเมียวดี ผาอัน พะโค สู่อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสน อ�าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย เส้นทางจากลาวเข้าประเทศไทย เช่น แขวงบ่อแก้ว เมืองต้นผึ้ง ผาอุดม ปากทา หงสา เข้าประเทศไทย

ที่จังหวัดน่าน เส้นทางเวียงจันทร์ – หนองคาย มาจากปากงึม หาดซายฟอง สังข์ทอง เป็นต้น

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานต่างชาติในประเทศไทยและ 

จัดล�าดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด และประเทศไทยได้รับค�าเตือนจาก

สหภาพยโุรป ส�าหรบักิจกรรมประมงทีเ่ข้าข่ายขาดการรายงาน และไร้การควบคมุการจับปลาอย่างยัง่ยนื และท�าลาย

ความหลากหลายทางชวีภาพ ด้วยการออกใบเหลอืง
5
 และกระทรวงแรงงานของสหรฐัอเมรกิาได้จัดล�าดบัสนิค้าไทย 

4 ประเภททีเ่ข้าข่ายการใช้แรงงานเดก็และเยาวชน ได้แก่ อตุสาหกรรมกุ้ง ปลา อ้อย และเคร่ืองนุ่งห่ม ประเทศไทย 

มรีายได้จากการสง่ออกทั่วโลกมมีลูคา่ 7.31 ลา้นล้านบาท สหรฐัอเมรกิาเป็นตลาดอันดบัสอง มลูคา่ 7.67 แสนลา้น

บาท รองจากประเทศจีน การส่งออกสินค้าประมงตลอดปี 2557 มีมูลค่ารวม 1.14 แสนล้านบาท (อาจารี, 2558)

รายงานโครงการความร่วมมอืสหประชาชาตเิพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง ระบุว่า เหยือ่

จากการค้ามนุษย์น้ัน มาจากสาเหตุด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา มีรายงานว่า 

แรงงานอุตสาหกรรมประมงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนชาย อายุระหว่าง 15 – 17 ปี มาจากกัมพูชาและพม่า แรงงาน

เหล่านี้จะท�างานติดต่อกันหลายชั่วโมง (ILO – IPEC, 2001) 

5 
มาตรการเตือนการกระท�าที่ผิดกฎหมายในการท�าประมงที่ขัดต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

และส่งเสริมการท�าประมงอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมง แม้ว่าจะเป็นคนละประเด็นกับการค้ามนุษย์ แต่ก็มีส่วนเชื่อมโยงกัน



UNODC ได้คาดประมาณมูลค่าการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงว่า เฉพาะแรงงานทั่วไป มีมูลค่าราว 

192 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และส�าหรับการค้าหญิงเพื่อธุรกิจบริการทางเพศ มีมูลค่าประมาณ 181 ล้านเหรียญ

สหรัฐต่อปี (UNODC, 2013)

เครือข่ายการจัดหางานผิดกฎหมาย มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ เช่น ผู้จัดหาแรงงานรายย่อยจะเป็น

ผู้ตดิต่อโดยตรงกับแรงงานทีต้่องการไปหางานท�านอกประเทศ จากน้ันส่งต่อให้ขบวนการใหญ่ทีร่บัผิดชอบท�าเอกสาร

ปลอมและการจัดส่งแรงงาน การลักลอบค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งมีประเทศไทยเป็น

ประเทศจุดพักปลายทางหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การลักลอบน�าเข้าแรงงานจากประเทศที่มี

พรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา 2) การลักลอบน�าเข้าแรงงานจากประเทศใกล้เคียง  

ได้แก่ มณฑลยูนนาน/กวางสี ประเทศจีน และเวียดนาม และ 3) การลักลอบน�าเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ  

(UN Women, 2013; Soda, 2009)

การศึกษาของ World Vision (2014) ในกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 9,260 คน ในประเทศต้นทาง ได้แก่ กัมพูชา 

ลาว พม่า และเวียดนาม ที่เคยท�างานในประเทศไทย แบ่งเป็นแรงงานเด็กจ�านวน 2,885 คน เยาวชน 1,129 คน 

แม่หรือผู้ดูแล รวม 4,014 คน และกลุ่มตัวอย่างคนไทยรวม 1,232 คน ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าว ที่สอบถาม 

ว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับการล่อลวงหรือการค้ามนุษย์จากนายหน้าหางานหรือไม่ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กและ

เยาวชน เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว เมื่อแยกเป็นสัญชาติจะมีรายละเอียดดังนี้ เวียดนามร้อยละ 69 กัมพูชาร้อยละ 66 

ลาวร้อยละ 61 และพม่าร้อยละ 51 พบว่า แรงงานจากลาวส่งเงินรายได้ให้ครอบครัวมากกว่าแรงงานจากประเทศ 

อื่นๆ กล่าวคือ ลาวร้อยละ 82 เวียดนามร้อยละ 64 กัมพูชาร้อยละ 69 และพม่าร้อยละ 54

ผลการศกึษาของ World Vision (2014) ยงัให้ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์เลวร้ายจากการย้ายถ่ินมาท�างาน

ทีไ่ทย โดยภาพรวม ร้อยละ 40 ระบวุ่าเคยมปีระสบการณ์ดงักล่าว เช่น ชัว่โมงการท�างานยาวนานกว่า 8 ชัว่โมง/วนั  

เป็นหนี้ ไม่ได้รับค่าแรง และถูกทารุณ ส�าหรับประสบการณ์การท�างานที่ยากและอันตราย พบว่า เด็กและเยาวชน

จากกัมพูชาร้อยละ 38 ลาวร้อยละ 57 พม่าร้อยละ 30 และเวียดนามร้อยละ 28 ประสบปัญหาดังกล่าว ส�าหรับ

ประสบการณ์เรื่องการถูกจ�ากัดออกนอกสถานที่ท�างาน พบว่า กัมพูชาร้อยละ 32 ลาวร้อยละ 31 พม่าร้อยละ 33 

และเวยีดนามร้อยละ 22 ส�าหรับประสบการณ์การถูกล่วงละเมดิทางเพศ พบร้อยละ 5 จากประชากรตวัอย่างทัง้หมด 

ยกเว้นเด็กและเยาวชนจากเวียดนาม ที่ระบุว่าไม่เคยประสบปัญหา นอกจากนี้ การส�ารวจดังกล่าวระบุว่า แรงงาน

เดก็และเยาวชนมคีวามตระหนักเรือ่งความปลอดภัยอยูใ่นระดบัด ีเช่น การเก็บรกัษาเอกสารแสดงตน และเคยได้ยนิ

เรื่องการค้ามนษุย์ อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กและเยาวชน ยังต้องการเดินทางไปท�างาน แม้ว่าจะเคยประสบปัญหา

ความยากล�าบากและความปลอดภัยในชีวิต ส�าหรับการส�ารวจในกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย พบข้อมูลที่น่าสนใจ

ว่า ร้อยละ 40 เคยพบเห็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมกับแรงงานเด็กและเยาวชนต่างชาติ เช่น การท�างานหนักและ

งานเสี่ยงอันตราย และร้อยละ 13 เคยพบเห็นการท�าร้ายร่างกาย 

อย่างไรก็ตาม การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ

ในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง เป็นปัญหาด้านสวสัดกิารส�าหรบัแรงงานเยาวชน โดยเฉพาะผู้หญงิทีถู่กล่อลวงเข้าสูบ่ริการ

ทางเพศ (Beesey, 2008; Zimmerman et al., 2014) จากสถิติการจับกุมของส�านักงานต�ารวจของกัมพูชา  

พ.ศ. 2547 ระบุว่า มีแรงงานเยาวชนสตรีมากกว่า 50,000 คน ท�างานภาคธุรกิจทางเพศ และคาดประมาณว่า 

ในพ.ศ. 2551 ร้อยละ 30 เป็นเยาวชนสตรีจากเวียดนามอายุต�่ากว่า 18 ปี เช่นเดียวกับแรงงานหญิงจากเวียดนาม 

แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง  157
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(ประมาณร้อยละ 40 เป็นแรงงานหญิง) และพบว่าส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่การจ้างแรงงานในภาคธุรกิจทางเพศส�าหรับ

ให้บริการแรงงานจากจีน รวมทั้งชาวกัมพูชาและแรงงานจากเวียดนาม ปัจจัยเชิงวัฒนธรรมมีส่วนท�าให้การค้า

แรงงานหญิงมีปริมาณสูง เพราะชายชาวจีนและกัมพูชานิยมแต่งงานหรือใช้บริการหญิงสาวชนกลุ่มน้อยจาก

เวียดนาม (Asian Migrant Centre, 2013; UNIAP 2011; Tse, 2013)

การศึกษาของอีเลน เพียร์สันและคนอื่นๆ (2549) เสนอข้อมูลจากการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการแสวง

ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ดังน้ี ร้อยละ 20 ของแรงงานชายส�าหรับกิจกรรมประมง ระบุว่าเคยถูกบังคับ 

ให้ท�างาน ส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 15 – 17 ปี ร้อยละ 60 ของแรงงานรับใช้ในบ้านมปีระสบการณ์ทีน่ายจ้างไม่อนุญาต

ให้ออกนอกบ้านเพือ่พบญาตหิรือเพือ่นหรอืมาพบทีบ้่าน ส�าหรับการท�างานมากกว่า 12 ชัว่โมงต่อวนั เป็นสิง่ทีแ่รงงาน

ไร้ฝีมอืต้องเผชญิ มรีายละเอยีดดงัน้ี ร้อยละ 82 ของแรงงานรบัใช้ในบ้าน ร้อยละ 45 ของแรงงานประมง ร้อยละ 19 

ของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า  

(Irregular migration) จะยงัคงมีปรมิาณการเคลือ่นย้ายจากประเทศทีม่ปีระชากรวยัแรงงานมากกว่า เช่น การย้ายถ่ิน 

จากเวียดนามสู่กัมพูชา และกระแสการไหลเข้าของแรงงานจากประเทศที่มีศักยภาพเศรษฐกิจต�่ากว่าและมีปัญหา

ทางการเมือง เช่น แรงงานจากพม่าและกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยและจะเป็นเช่นน้ีตราบเท่าที่นโยบายการผลิต 

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออกยงัเป็นรปูแบบการพฒันาเศรษฐกิจทีเ่น้นการผลติจ�านวนมาก เพือ่ให้ทนักับปริมาณ

การบริโภคของตลาดโลก
6
 เช่น ประเทศไทยที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปประเทศจีน สินค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิต 

ที่ไม่ต้องการเทคนิคหรือทักษะที่ซับซ้อน พนักงานไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกงานเข้มข้นแต่อย่างใด เช่น อุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส์ ที่กระบวนการผลิตมีลักษณะงานจ�าเจ ชั่วโมงการท�างาน

ยาวนาน หรือจ้างงานสองรอบต่อวัน มีระบบจ่ายค่าล่วงเวลา ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง แรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สตรแีละเดก็ถูกจ้างเข้าระบบการจ้างงานทีใ่ห้ค่าแรงจากจ�านวนชิน้งานทีผ่ลติได้ มวีนัหยดุน้อยหรอืไม่มเีลย ไม่มรีะบบ

จ่ายค่าแรงทดแทนในการหยุดงานแม้แต่ในกรณีเจ็บป่วย (UN Women, 2013)

6 
นอกจากประเทศไทยทีเ่ป็นฐานการผลติทีเ่น้นการส่งออกสูต่ลาดประชาคมโลก (Export – oriented industries) โดยเฉพาะสนิค้า

เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และส่วนประกอบเคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้ว แรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุม่แม่น�า้โขงยงัถูกดดูเข้าประเทศมาเลเซยีทีม่กีระบวนการผลติคล้ายประเทศไทย คอื เน้นการจ้างแรงงานไร้ฝีมอื ค่าแรงต�า่ การตัง้

นิคมอตุสาหกรรมให้ใกล้กับชายแดนเป็นกลยทุธ์การผลติทีส่�าคญัประการหน่ึงเพือ่ลดต้นทนุการผลติ ค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมอืจะสงูกว่า

ประเทศไทย และส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากกัมพูชาและพม่า



ข้อจ�ากัดเพื่อการปฏิบัติส�าหรับคุ้มครองแรงงานเยาวชนที่เป็นปัญหาหลักและส�าคัญคือการขาดข้อมูลระดับ

มหภาค เพือ่คาดประมาณสถานการณ์ โครงการ ILO Triangle Project แสดงสถิตกิารท�างานของแรงงานข้ามชาติ

ในกลุม่เยาวชนจากการส�ารวจในประเทศมาเลเชยี เน้นย�า้ว่าการใช้แรงงานเยาวชนยงัมจี�านวนใกล้เคยีงกับแรงงาน

ในกลุ่มอายุอื่นๆ พบว่าร้อยละ 19.5 มีอายุต�่ากว่า 21 ปี ในจ�านวนนี้ร้อยละ 20.2 เป็นหญิง แรงงานเยาวชนหญิง

ถูกจ้างส�าหรับงานรับใช้ในบ้านและอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่าการจ้างงานลักษณะอื่นๆ และได้รับค่าจ้างต�่ากว่า

แรงงานในกลุม่อายอุืน่ๆ มชีัว่โมงการท�างานนานกว่า คอื ร้อยละ 45.2 ท�างาน 11 – 12 ชัว่โมงต่อวนั เมือ่เปรียบเทยีบ 

กับแรงงานในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.3) (Wickramasekara, 2013)

มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ

บทความในส่วนน้ีจะเสนอข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับความพยายามในระดับต่างๆ ของประเทศสมาชกิในอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่น ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ดังนี้

ความพยายามส�าหรับประเทศคู่เจรจาท�าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น  

การประชุมระดับรัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อจัดตั้งคณะท�างานที่เรียกว่า The  

Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) และในปี 2546 ไทยและพม่า

ได้ร่วมลงนามในการก�าหนดมาตรการป้องกัน รัฐบาลพม่ามกีฎระเบยีบทีเ่คร่งครัด เพือ่ป้องกันการค้าเดก็และผู้หญงิ 

เช่น ไม่อนุญาตสตรอีายตุ�า่กว่า 25 ปี เดนิทางข้ามพรมแดนหรอืออกนอกประเทศยกเว้นมีผู้ปกครองเดนิทางไปด้วย 

ห้ามขอหนังสือเดินทางออกนอกประเทศในกรณีแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ความพยายามของรฐับาลไทยในช่วงป ี2547 – ปจัจบุัน ได้น�านโยบายผ่อนผันแรงงานทั้งสามสัญชาติมากขึ้น 

กล่าวคือ อนุญาตแรงงานที่อาศัยในไทยและลักลอบท�างาน จดทะเบียนโดยก�าหนดตัวเลข 13 หลัก และให้นายจ้าง

เป็นผู้ก�ากับ โดยจดทะเบียนนายจ้างและให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของนายจ้าง นอกจากน้ี  

ยังก�าหนดการเจรจาประเทศคูภ่าคเีพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวมผีลในทางปฏบิตัมิากขึน้ เช่น การพิสจูน์สัญชาติ

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับโดยออกหนังสือเดินทางให้ ยกเว้นกรณีที่ประเทศต้นทาง 

ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้ ให้ใช้เอกสารรับรองบุคคลโดยประเทศต้นทางแทนหนังสือเดินทาง โดยกระทรวง

ต่างประเทศหรอืส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองออกวซ่ีาให้อยูใ่นราชอาณาจักร เพือ่การท�างานเป็นกรรมกรหรอืกิจกรรม

ที่ขาดแรงงานไทย ให้สิทธิท�างานครั้งละ 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี และเมื่อครบ 4 ปีต้องกลับไปประเทศต้นทางเป็น

เวลา 3 ปี จึงจะมีสิทธิกลับเข้ามาท�างานได้ นอกจากนี้ให้ออกระเบียบลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราจาก

อัตราเดิม 2,000 บาท ให้จ่ายเพียง 500 บาท 

นอกจากน้ันยังมีข้อตกลงร่วมกันแบบทวิภาคี เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาคเข้าประเทศไทย  

มีมาตรการ 2 ประเภท คือการพิสูจน์สัญชาติและการต่อใบอนุญาตการจ้างงาน ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา

และพม่า ปัญหาทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�าทีท่�าให้ข้อตกลงต่างๆ ประสบความส�าเรจ็ได้ยาก เน่ืองจาก 

กฎระเบียบด้านเอกสารต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการเข้าเมืองเพื่อการจ้างงานถูกต้องตามกฏหมาย เป็นช่องโหว่ที่ท�าให้

ขบวนการหรือนายหน้าหางานทีผิ่ดกฏหมายยงัคงมอียู ่เพราะเป็นการเอือ้ประโยชน์หรือได้รับความสะดวกทัง้สองฝ่าย

เวยีดนามและกัมพชูาร่างข้อก�าหนดและการปฏิบัตเิพือ่ส่งตวัเดก็หรือเหยือ่ทีต่กเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์

กลับประเทศต้นทาง ไทยและจีน (ยูนนานและกวางสี) ร่วมท�าข้อตกลงกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ในไทย 
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โดยจัดตั้งโครงการฟื้นฟูจิตใจก่อนส่งกลับภูมิล�าเนาเดิม เช่นเดียวกับลาวและไทยที่มีการเจรจาข้อก�าหนดต่างๆ  

เพื่อการคุ้มครองและบริหารจัดการแรงงานย้ายถ่ินโดยเฉพาะแรงงานเด็ก (Archavanitkul, 1998) นอกจาก

มาตรการจากภาครัฐและองค์กรเอกชนสากลแล้ว ยังมีองค์กรต่างๆ และกลุ่มประชาสังคมที่มีฐานปฏิบัติงาน 

ในประเทศท�าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับภาครัฐด้วย เช่น มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ

แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานจากพม่าที่ท�างานในไทย 

นอกจากการจัดท�าบนัทกึความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันภายในอนุภูมภิาคแล้ว ยงัมคีวามพยายามทีจ่ะสร้าง

ระบบการบริหารจัดการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน เช่น รัฐบาลออสเตรเลียร่วมเป็นสมาชิกองค์กร UNODCCP Global 

Programme ให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นส�าหรบัแรงงานจากประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีถู่กล่อลวงเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย (IOM, 2000)

กล่าวโดยสรุป กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อหาข้อตกลงในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ 

ยังคงมีปัญหาที่ซับซ้อนหลายประการ เช่น กรอบความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการแรงงานย้ายถ่ินยังมีไม่ครบ 

ทุกประเทศคู่สัญญา ขาดองค์ความรู้และข้อมูลในการก�าหนดขนาดของปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าเมือง 

ผิดกฎหมายของแรงงานบริเวณรอยต่อชายแดน เน่ืองจากกฎระเบียบบางประเด็นยังไม่เอื้อหรือจูงใจให้แรงงาน 

ย้ายถิ่นปฏิบัติตาม และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายหน้าหางาน ท�าให้ปัญหาไม่ลดน้อยลง เพราะแรงงานย้ายถิ่น

ต้องการความสะดวกเพื่อลดขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ และในที่สุดกลายเป็นช่องทางให้ผู้เก่ียวข้องแสวงหา 

ผลประโยชน์ 

สรุป

บทความนีเ้น้นประเด็นส�าคัญของปรากฏการณ์แรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือใน 3 ประเด็น คือ รูปแบบและปริมาณ

การเคลือ่นย้ายแรงงานไร้ฝีมอื ผลกระทบของการเคลือ่นย้ายแรงงานไร้ฝีมอื และสาระส�าคญัของกรอบความร่วมมอื 

เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

การย้ายถ่ินของแรงงานไร้ฝีมือในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง เป็นผลมาจากปัจจัยด้านประชากรและ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศต้นทางและปลายทางที่มีโครงสร้างต่างกัน เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบ 

ไม่ประจ�า (Irregular migration) โดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน เพื่อถูกว่าจ้างเป็นแรงงานค่าจ้างต�า่

ส�าหรับงานหนักหรืองานเสี่ยงอันตราย เช่น ประมงและกิจการต่อเน่ือง เกษตรกรรม ก่อสร้าง แรงงานเด็กและ

เยาวชนยงัเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั เพราะหาง่ายและมจี�านวนมากกว่าประชากรวยัแรงงานในกลุม่อายอุืน่ๆ การย้าย

ถ่ินประกอบด้วยผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ย้ายถ่ิน นายจ้างหรือผู้ประกอบการ นายหน้าหางาน ผู้ลักลอบค้า

แรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า แรงงานย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�า (Irregular migration) คือ  

ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีเอกสารสัญญาจ้างงาน เป็นกลุ่มประชากรที่มีความซับซ้อนยาก

ต่อการควบคมุหรือให้การดแูล โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ข้าข่ายการลกัลอบน�าเข้า (Smuggling) หรือการค้ามนุษย์ (Trafficking)



อปุสรรคทีส่�าคญัในการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพคอื การประมวลสถิตหิรอืข้อมลูการย้ายถ่ินนับเป็น

ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญในการศึกษารูปแบบและปริมาณการเคลื่อนย้าย ปัญหาการมีเอกสารแสดงตนของแรงงานย้ายถิ่น

โดยเฉพาะการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย การบันทึกข้อมูล รวมทั้งการคาดประมาณจ�านวนผู้ย้ายถ่ิน เม่ือมีประเด็น

กฎหมายเข้ามาเก่ียวข้องกับการเข้าประเทศปลายทาง จะส่งผลกระทบถึงเร่ืองอื่นๆ ด้วย เช่น การท�าธุรกรรม 

ส่งเงินกลับประเทศโดยผ่านระบบการเงินปกติ

แรงงานไร้ฝีมือที่มีค่าจ้างแรงงานต�่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็กและเยาวชน ไม่มีโอกาสยกระดับทักษะ 

เน่ืองจากลักษณะการจ้างงานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นปริมาณการผลิต และช่วงเวลาการท�างาน 

ที่ยาวนาน ไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ เพราะกระบวนการผลิตไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แรงงานไร้ฝีมือ 

จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงต�่า สวัสดิการไม่ได้มาตรฐาน ตราบใดที่การพัฒนา

เศรษฐกิจในอนุภูมภิาคน้ียงัให้ความส�าคญักับการผลติเพือ่ส่งออก และทีส่�าคญักว่าน้ันคอื ระบบพฒันาเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมที่ย้ายฐานการผลิตเร็ว (Footloose industries) โดยมองหาศูนย์กลางที่เป็นจุดรวมแรงงานไร้ฝีมือราคาต�่า

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย: การพฒันาเขตเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงเริม่มีแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มขึ้น เช่น พม่า กัมพูชา และเวียดนาม การวิจัยถึงผลกระทบหรือ 

การคาดประมาณปรมิาณและแบบแผนการย้ายถ่ินแรงงานไร้ฝีมอืทีอ่าจเปลีย่นรปูแบบเป็นการย้ายถ่ินภายในประเทศ

มากขึ้น และอาจส่งผลดีหรือลดความเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย: เพิ่มความพยายามการเจรจาของประเทศคู่สัญญาเพื่อหามาตรการหรือข้อตกลง

ร่วมกันส�าหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่ผู ้ย้ายถ่ินเข้าถึงสะดวก ให้ข้อมูลที่ง่าย 

ต่อการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นไร้ฝีมือไม่ต้องพึ่งพิงนายหน้า หรือขบวนการค้ามนุษย์ จะเป็นวิธีการหนึ่งในการขจัด

ขบวนการค้ามนุษย์ 
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อารี จ�าปากลาย
*

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

*
 รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้: ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น  165



166  

Diversity of Migration among Muslims in the 

Three Southernmost Provinces:  

Who Moves to Malaysia and Who Moves to 

Other Destinations

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 

ความหลากหลายในการย้ายถิ่นของมุสลิมสามจังหวัดภาคใต้: ใครไปมาเลเซีย และใครไปที่อื่น  177



178  

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
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• 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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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่น�าเสนอขอ้มลูพื้นฐานเชิงพรรณาวา่ ชาวต่างชาตทิี่อาศัยอยูใ่นประเทศไทยเป็น

ใคร มีจ�านวนเท่าไร กระจายตัวอยู่ที่ไหน และท�าอะไร โดยศึกษาจากชุดข้อมูล 100% ส�ามะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ. 2553 พบว่า ณ วันส�ามะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553 มีชาวต่างชาติซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติ

ไทยทั้งหมด (ยกเว้นชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์) อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 2,581,141 คน เป็นชายร้อยละ 56 

หญิงร้อยละ 44 มีอายุต�่ากว่า 15 ปี 15 – 59 ปีและ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 984 และ 7 ตามล�าดับ ชาวต่างชาติ

จากแต่ละภูมิภาคเป็นชายมากกว่าหญิง 1.1 – 3.1 เท่าตัว ยกเว้นชาวต่างชาติจากอเมริกากลางและใต้ที่เป็นหญิง

มากกว่าชาย ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นร้อยละ 72 ของทั้งหมด  

และมีชาวพม่ามากที่สุด 1.3 ล้านคน ในเรื่องของการกระจายตัว พบว่า มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ทีม่ากทีส่ดุอยูใ่นภาคกลาง (ร้อยละ 40) รองลงมาเป็นกรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 27) จังหวดัทีม่ชีาวต่างชาติ 

อาศัยอยู่มากที่สุด 5 จังหวัดแรก คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี 

มีชาวต่างชาติที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 2.3 ล้านคน ร้อยละ 20 ของคนกลุ่มนี้ไม่ได้ท�างาน สัดส่วน 

ชาวต่างชาติที่ไม่ท�างานพบสูงมากในกลุ่มที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  

และอเมริกาเหนือ ส่วนใหญ่ของผู้ทีท่�างานมีสถานภาพเป็นลกูจ้างเอกชน (ร้อยละ 78) ผู้ทีท่�างานโดยไม่ได้เป็นลกูจ้าง 

(นายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และสมาชิกของ 

การรวมกลุ่ม) คิดเป็นร้อยละ 16 สถานภาพของการท�างานเหล่านีม้ีความแตกต่างกันบ้างตามกลุ่มของชาวต่างชาติ

ค�าส�าคัญ: ชาวต่างชาติ ส�ามะโนประชากรและเคหะ วันส�ามะโน
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Foreigners in Thailand

Patama Vapattanawong
*

Abstract 

This article aimed to describe basic information of foreigners in Thailand: Who, how many, 

where they were and what they did, using data from the 100% sample of the Population and  

Housing Census 2010. The foreigners in this article were defined as people who were not Thai 

nationals, excluding undocumented hill – tribes and ethnic minorities. It was found that there were 

a total of 2,581,141 foreigners residing in Thailand as of September 1, 2010. Fifty – six percent were 

male and 44% were female. Foreigners aged lower than 15, 15 – 59, and 60 years or over accounted  

for 9, 84, and 7% of the population, respectively. Foreigners from regions except Central and South 

America were more male than female, with sex ratios ranging from 1.1 to 3.1 times. The Southeast 

Asian foreigners were the biggest group among non – Thais in Thailand, comprising 72% of the 

total. In addition, Burmese, the most prevalent, accounted for 1.3 million foreigners. It was also 

found that there are foreign residents in all regions of Thailand. The largest proportion of foreigners 

resided in the Central region (40%), while the second most populous site for foreigners was Bangkok 

(27%). The top five provinces by population of foreigners were Bangkok, Samut Sakhon, ChonBuri, 

Samut Prakan, and Pathum Thani. 

There were 2.3 million foreigners aged higher than 15 years. Among them, 20% did not work. 

A high proportion of unemployed foreigners was found among those who were from East Asia, 

Europe, Australia and Oceania, and North America. Most working foreigners (78%) were private 

employees. Those whose working status was not employee (employer, self – employed, unpaid  

family worker, and member of cooperative) accounted for 16%. These working statuses were  

slightly different across regional groups of foreigners.

Keywords: Foreigners, Population and Housing Census, Census date
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บทน�า

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศหน่ึงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงพลเมืองของประเทศน้ันเพียง 

อย่างเดียว หากยังมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยเช่นกัน ปรากฏการณ ์

ที่แต่ละประเทศมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่น้ัน มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยล�าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน ์

ทีก่ารพฒันาการคมนาคม การตดิต่อสือ่สาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ ท�าให้ผู้คนสามารถเคลือ่นย้ายจากถ่ินทีอ่ยูห่น่ึง 

ไปสู่ถ่ินที่อยู ่ใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส�าหรับประเทศไทยน้ัน จากการท�าส�ามะโนประชากรแบบสมัยใหม่  

มีส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 2543 และ 2553 เท่าน้ันที่มีการรายงานจ�านวนประชากรจ�าแนกตาม

สัญชาติ เนื่องจากมีการถามถึงสัญชาติของประชากรที่แจงนับได้ ณ วันส�ามะโนนั่นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในขณะที่

แจงนับประชากรทั้งหมด ณ 1 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้ 17.1 ล้านคน เป็นประชากรสัญชาติไทย 16.9 ล้านคน และ

ไม่ใช่สัญชาติไทย 0.2 ล้านคน ประชากรสัญชาติไทยเพิ่มขึ้นเป็น 60.2 ล้านคน และไม่ใช่สัญชาติไทยเพิ่มขึ้นเป็น 0.7 

ล้านคน เมือ่วนัส�ามะโน 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ส�าหรบั ณ วนัส�ามะโนครัง้ล่าสดุ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 นับประชากร

สัญชาติไทยและไม่ใช่ไทยได้ 63.3 และ 2.6 ล้านคน ตามล�าดับ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ม.ป.ป.; ส�านักงานสถิติ 

แห่งชาติ, 2545; ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) จะเห็นได้ว่าจ�านวนประชากรไม่ใช่สัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน 

ในช่วงเวลา 40 ปี ซึ่งสัดส่วนประชากรไม่ใช่สัญชาติไทยเมื่อเทียบกับประชากรที่แจงนับได้ทั้งหมดไม่เพิ่มขึ้นเลย 

ในช่วง 30 ปีแรก (ร้อยละ1.3 เมื่อปี 2513 และร้อยละ 1.2 เมื่อปี 2543) แต่เมื่อปี 2553 สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 

ร้อยละ 3.9 หรือกว่า 3 เท่าตัวทีเดียว สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นเร็วมากในช่วง 10 ปีหลังนี่เอง

อาจมีค�าถามว่า “ท�าไมจึงต้องให้ความสนใจกับชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วย?” ค�าตอบที่ง่ายที่สุดก็คือ 

“เพราะบคุคลเหล่าน้ันก็เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย” ซึง่ในบทความเรือ่ง “จุดเปลีย่นประชากรประเทศไทย” ได้ชีใ้ห้เห็น 

ว่า “เหตุการณ์ทางประชากรที่โดดเด่นในปัจจุบันอีกอย่างหน่ึง คือการที่มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านและที ่

ไกลออกไปเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ..... มีแนวโน้มว่าในอนาคตจะยิ่งมีคนแปลกหน้าหรือคนจากประเทศ 

อืน่ๆ เข้ามาท�างานและอยูอ่าศยัในประเทศไทยมากยิง่ขึน้” (ปราโมทย์ และปัทมา, 2554 หน้า 20) ประชากรเหล่าน้ี 

ย่อมมผีลทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ทางบวกและทางลบ ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมของประเทศไทย

ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การรู้จักประชากรกลุ่มน้ีจึงเป็นสิ่งที่สมควรศึกษาอย่างยิ่งดังน้ัน บทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์

เพือ่น�าเสนอข้อมลูพืน้ฐานเชงิพรรณาว่า ใครบ้างคอืชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย มจี�านวนมากน้อย

เพียงใด กระจายกันอยู่ที่ไหน และท�าอะไร

ความหมายของชาวต่างชาติและข้อมูลที่ใช้ศึกษา

ความหมาย “ชาวต่างชาติ”

ชาวต่างชาติหรือคนต่างชาติซึ่งในบทความน้ีอาจเขียนสลับไปมาบ้างน้ัน หมายถึงใคร หากพิจารณาอย่าง 

ผิวเผินจากภายนอกเพียงอย่างเดียว เช่น รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง อาจไม่ถูกต้องนัก การระบุให้ถูกต้องควร 

น�าเรื่องของสัญชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องจาก สัญชาติแสดงถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคลว่าเป็นพลเมือง

หรอืสมาชกิหรือคนในบงัคบัของประเทศใดประเทศหน่ึง โดยทีล่กัษณะทางชวีภาพและวฒันธรรมอาจแตกต่างกันได้
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และผู้ทีเ่ปลีย่นสญัชาต ิคอืผู้ทีเ่ปลีย่นฐานะจากการเป็นประชาชนของประเทศหน่ึงมาเป็นประชาชนของอกีประเทศหน่ึง  

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556; สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนฯ, 2541) ประเทศไทยมีกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับ  

ที่มีการกล่าวถึงเรื่องของสัญชาติไว้ กฎหมายฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 (2508) ในมาตรา 4 

ของพระราชบัญญัตินี้ มีใจความว่า “คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย ส�าหรับกฎหมายอีกฉบับ 

คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (2522) ซึ่งในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติน้ีอีกเช่นกัน ระบุไว้ว่า  

“คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จากตัวอย่างกฎหมายที่ยกมาน้ี จะเห็นว่าไม่ได้มี 

การพดูถึงชาวต่างชาตหิรอืคนต่างชาต ิแต่จะพดูถึงคนต่างด้าวโดยใช้สญัชาตเิป็นเครือ่งก�าหนดความเป็นหรือไม่เป็น

คนต่างด้าว ดังนั้น ในเบื้องต้น ผู้เขียนจึงขอใช้ค�าจ�ากัดความของ “คนต่างด้าว” ตามความหมายในพระราชบัญญัติ 

เพื่อเป็นค�าจ�ากัดความของ “ชาวต่างชาติ” 

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา

แหล่งข้อมูลที่สามารถให้จ�านวนของชาวต่างชาติในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง แหล่งข้อมูลใหญ่ๆ  

ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) ข้อมูลของส�านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย เป็นข้อมูลทะเบียนบุคคลทุกคนทั้งที่มี

สัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท; ก) คนไทยหรือคนมี

สัญชาติไทย หรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ข) คนไม่มีสัญชาติไทย หรือชนกลุ่มน้อย ค) ผู้หนีภัย

จากการสู้รบ ง) แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย และ จ) ชาวเขาที่อยู่นอกพื้นที่ 

ที่อยู่อาศัย (มนตรี และเสถียร, 2547) โดยก�าหนดเป็นเลขประจ�าตัว 13 หลัก 2) ข้อมูลของส�านักตรวจคนเข้าเมือง 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นข้อมูลบันทึกการเดินทางของคนต่างด้าว (บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)  

ทุกประเภทที่เข้ามาหรือออกจากประเทศตามด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง 3) ข้อมูลจากส�านักบริหารแรงงาน

ต่างด้าว กระทรวงแรงงาน เป็นข้อมูลคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการ

ท�างานของคนต่างด้าว และ 4) ข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ ด�าเนินการโดยส�านักงานสถิตแิห่งชาต ิเป็นข้อมลู

การแจงนับคนทกุคนทีม่สีถานทีอ่ยูป่กตใินประเทศระยะยาวหรือเข้ามาอยูใ่นประเทศชัว่คราวแต่มากกว่า 3 เดอืนขึน้

ไปก่อนวันส�ามะโน
1

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการจัดเก็บที่แตกต่างกันไป ทั้งในเร่ืองของความครอบคลุมและเน้ือหา ตามบทบาท

หน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน ซึง่ข้อมลูจากการท�าส�ามะโนประชากรมีความครอบคลมุประชากรทกุคน ทัง้ทีม่สีญัชาตไิทย 

และไม่มีสัญชาติไทย รวมถึงมีถิ่นที่อยู่ปกติในประเทศไทยเป็นการถาวร หรือเข้ามาอยู่ชั่วคราวแต่มากกว่า 3 เดือน

ขึ้นไป ข้อมูลชุดน้ีมีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญคือ ไม่สามารถให้ภาพประชากรในลักษณะต่อเน่ืองทุกปี แต่เป็นการให้ภาพ  

ณ วันใดวันหนึ่ง (วันส�ามะโน) ทุกๆ 10 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดข้อจ�ากัดออก ข้อมูลจากส�ามะโนประชากร

สามารถให้รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของบทความน้ีได้ครบถ้วน ดังน้ัน บทความน้ีมุ่งศึกษาจากเฉพาะข้อมูล

ส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ซึง่เป็นข้อมูลส�ามะโนประชากรครัง้ล่าสดุ และจัดเก็บเป็นข้อมูลดบิรายบคุคล 

ชุดข้อมูล 100%

1 
วันอ้างอิงของการแจงนับคนส�าหรับการท�าส�ามะโนประชากร
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ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ค�าอธิบายการใช้ข้อมูลส�าหรับชุดข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 

ว่า ในการท�าส�ามะโนครั้งน้ี บางพื้นที่สามารถนับจ�านวนครัวเรือนได้ในภาพรวมเท่าน้ัน แต่ไม่สามารถสัมภาษณ์  

รายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการประมาณค่าด้วยวิธีการถ่วงน�้าหนักร่วมด้วย  

ซึ่งส�านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท�าค่าถ่วงน�้าหนักข้อมูลระดับบุคคล และครัวเรือนไว้ให้ในชุดข้อมูล ดังน้ันในการ 

น�าเสนอผลในบทความนี้ จึงเป็นผลของการวิเคราะห์ที่มีการถ่วงน�้าหนักแล้วทั้งสิ้น

การแจงนับคนของส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 น้ัน นับคนทุกคนที่มีสถานที่อยู่ปกติในประเทศ

ระยะยาว หรือเข้ามาอยูใ่นประเทศชัว่คราวแต่มากกว่า 3 เดอืนขึน้ไป ก่อนวนัที ่1 กันยายน พ.ศ. 2553 (วนัส�ามะโน) 

แต่ไม่รวมคณะทตูต่างประเทศ คณะเจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารต่างชาตทิีมี่ส�านักงานอยูใ่นประเทศไทย ไม่รวมผู้อพยพทีอ่ยู่

ในค่ายพักพิงตามชายแดน และไม่รวมชาวเขาที่มีที่อยู่อาศัยไม่เป็นที่ ซึ่งค�าถามข้อ F9 ของแบบแจงนับ (สปค.2) 

เป็นการถามถึงสัญชาติ (รวมชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย) ของแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ 

ในครัวเรือนหน่ึงๆ ค�าถามข้อน้ีสามารถน�ามาจ�าแนกว่าเป็นประชากรที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ใช่ไทยได้ ดังน้ัน  

“ชาวต่างชาติ” “ประชากรต่างชาติ” ในบทความน้ีจึงหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมดยกเว้นชาวเขาและ 

กลุ่มชาติพันธุ์ ที่แจงนับได้ ณ วันส�ามะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ขนาดและโครงสร้างประชากรของชาวต่างชาติในประเทศไทย

จากการวิเคราะห์พบว่าณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 มีชาวต่างชาติทั้งหมด 2,581,141 คน
2
 อาศัยอยู่ 

ในประเทศไทย เป็นชาย 1,434,764 คน (ร้อยละ 56) หญิง 1,146,377 คน (ร้อยละ 44) หรือคิดเป็นอัตราส่วนเพศ 

125.2
3
 เกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 72) ของชาวต่างชาติเหล่าน้ีมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ที่เหลือมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 10  

ร้อยละ 8 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ไม่มีสัญชาติอีกร้อยละ 4 และไม่ทราบ

สัญชาติต�่ากว่าร้อยละ 1 (รูป 1)

2
 ตวัเลขทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ชดุข้อมลู 100% โดยผู้เขยีนน้ัน มคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากรายงานของส�านักงานสถิตแิห่งชาต ิ(สสช.) 

ซึ่งได้รายงานว่ามีประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (และไม่นับรวมชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย) อยู่เท่ากับ 2,581,466 คน

3 
อัตราส่วนเพศ 125.2 หมายถึงมีประชากรชาย 125.2 คน ต่อประชากรหญิง 100 คน
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รูป 1 ร้อยละของชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  

ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553)

ส�าหรับโครงสร้างประชากรของชาวต่างชาตทิีแ่จงนับได้ ณ วนัส�ามะโน พ.ศ. 2553 น้ัน ได้แสดงไว้ด้วยพรีะมดิ

ประชากร (รูป 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของประชากรกลุ่มน้ีมีอายุอยู่ในวัยท�างาน (อายุ 15 – 59 ปี) และ 

กลุ่มอายุที่มีจ�านวนชาวต่างชาติมากที่สุด คือ 25 – 29 ปี 

รูป 2 พีระมิดประชากรของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ.2553)
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แม้ว่าในภาพรวมส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติจะมีอายุอยู่ในช่วงวัยท�างานก็ตาม (วัยเด็กร้อยละ 9 วัยท�างาน

ร้อยละ 84 และวยัสงูอายรุ้อยละ 7) หากเมือ่พจิารณาแยกตามภูมภิาคต่างๆ ของชาวต่างชาตพิบว่ามคีวามแตกต่าง

ของสัดส่วนประชากรวัยหลักๆ ที่เด่นชัด และได้แสดงไว้ในตาราง 1 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

• กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่สัดส่วนวัยเด็กมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 13 และสัดส่วนวัยเด็กสูงกว่า 

วัยสูงอายุ ชาวต่างชาติในกลุ่มนี้มาจากภูมิภาคเอเชียใต้ อเมริกากลางและใต้ และแอฟริกา 

• กลุม่ทีส่อง เป็นกลุม่ทีส่ดัส่วนวยัสงูอายสุงูร้อยละ 20 ถึง 32 ชาวต่างชาตใินกลุม่น้ีมาจากภูมิภาคทีพ่ฒันา

แล้วได้แก่ เอเชียตะวันออก ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

• กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่สัดส่วนของประชากรวัยหลักต่างๆ พอๆ กับภาพรวม ได้แก่ชาวต่างชาติที่มาจาก

ภูมิภาคเอเชียกลาง 

• กลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มที่สัดส่วนวัยสูงอายุต�่ากว่าร้อยละ 6 ขณะที่สัดส่วนวัยท�างานกลับสูงมาก คือร้อยละ 85 

ขึ้นไป ชาวต่างชาติในกลุ่มน้ีมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันตก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งกลุ่มที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัดส่วนวัยสูงอายุมีเพียงร้อยละ 2 แต่สัดส่วนวัยท�างาน 

สูงถึงร้อยละ 90 ทีเดียว และเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติที่มาจากภูมิภาคอื่นๆ 

ส�าหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติและไม่ทราบสัญชาติน้ัน พบสัดส่วนของประชากรวัยเด็กสูงมาก กลุ่มผู้ไม่มีสัญชาติ 

สัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงถึงร้อยละ 26 ในขณะที่สัดส่วนนี้ของกลุ่มไม่ทราบสัญชาติเท่ากับร้อยละ 24 (ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละของชาวต่างชาติทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย จ�าแนกตามกลุม่วยั ภูมิภาค (ตามกลุม่สญัชาต)ิ จ�านวน

รวม และอัตราส่วนเพศ ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553)

ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

ร้อยละ

จ�านวน 

รวม

อัตราส่วน

เพศ
วัยเด็ก

(0 – 14 ปี)

วัยท�างาน

(15 – 59 ปี)

วัยสูงอายุ

(60 ปีขึ้นไป)

เอเชียกลาง 8.1 83.2 8.7 2,749 106.2

เอเชียตะวันออก 7.0 60.7 32.3 249,204 124.8

เอเชียใต้ 11.2 81.4 7.4 78,454 169.9

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 8.4 90.0 1.5 1,845,788 111.4

เอเชียตะวันตก 9.1 85.0 5.8 6,634 264.0

ยุโรป 9.9 66.8 23.3 200,564 312.7

อเมริกากลางและใต้ 11.3 78.9 9.8 10,608 84.6

อเมริกาเหนือ 5.0 70.8 24.2 46,279 280.2

แอฟริกา 12.5 78.8 8.7 8,166 244.6

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 9.5 70.3 20.2 13,233 301.0

ไม่มีสัญชาติ 25.6 66.4 8.0 117,315 106.7

ไม่ทราบสัญชาติ 24.2 68.2 7.6 2,147 101.0

รวม 9.3 83.5 7.3 2,581,141 125.2
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จากตาราง 1 นอกจากจะได้แสดงสดัส่วนชาวต่างชาตติามกลุม่วยัต่างๆ แล้ว ยงัได้แสดงอตัราส่วนเพศไว้ด้วย 

ซึง่แสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาตทิีม่าจากแต่ละภูมภิาคและอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นชายมากกว่าหญงิทัง้สิน้ ยกเว้น

เพยีงภูมภิาคเดยีว คอื อเมรกิากลางและใต้ทีเ่ป็นหญงิมากกว่าชาย ชาวต่างชาตจิากยโุรป ออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย 

เป็นชายมากกว่าหญิงประมาณ 3 เท่าตัว ชาวต่างชาติจากอเมริกาเหนือเป็นชายมากกว่าหญิงเกือบๆ 3 เท่าตัว 

เช่นกัน ในขณะทีช่าวต่างชาตจิากภูมภิาคต่างๆ ของเอเชยีเป็นชายมากกว่าหญงิราว 1.1 – 1.7 เท่าตวัเท่าน้ัน (ยกเว้น

กลุ่มที่มาจากเอเชียตะวันตก)

ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ชาวต่างชาติ 10 ล�าดับแรก 

จากจ�านวนชาวต่างชาติทั้งหมด 2.6 ล้านคนที่แจงนับได้ ณ วันส�ามะโน 1 กันยายน พ.ศ. 2553 น้ัน  

เมื่อจ�าแนกตามสัญชาติ พบว่า เป็นชาวต่างชาติจาก 179 ชาติทั่วโลก ชาวต่างชาติ 10 ชาติแรกที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยมากทีส่ดุตามล�าดบั คอื พม่า 1.3 ล้านคน ซึง่คดิเป็นประมาณครึง่หน่ึงของชาวต่างชาตทิัง้หมด รองลงมา 

คือ กัมพูชา 0.3 ล้านคน ลาว 0.2 ล้านคน จีน 0.1 ล้านคน สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ชาติละ 8 หมื่นเศษ อินเดีย 

และสหรัฐอเมริกา ชาติละ 4 หมื่นเศษ และสองล�าดับสุดท้าย คือ เยอรมนี และฝรั่งเศส ชาติละ 2 หมื่นเศษ  

ชาวต่างชาติที่เหลืออีก 169 ชาติมีจ�านวนรวมกันเท่ากับ 0.2 ล้านคน นอกจากนี้ จ�านวนชาวต่างชาติ 4 ล�าดับแรก

ซึง่ได้แก่พม่า กัมพชูา ลาว และจีนน้ัน เมือ่รวมกันแล้วคดิเป็น 3 ใน 4 (ร้อยละ 75) ของชาวต่างชาตทิัง้หมด (ตาราง 2) 

ตาราง 2 จ�านวน ร้อยละ และร้อยละสะสม ของชาวต่างชาต1ิ0 ล�าดบัแรก ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน 

(1 กันยายนพ.ศ.2553)

สัญชาติ จ�านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม

พม่า 1,292,686 50.1 50.1

กัมพูขา 281,292 10.9 61.0

ลาว 222,432 8.6 69.6

จีน 141,553 5.5 75.1

สหราชอาณาจักร 85,836 3.3 78.4

ญี่ปุ่น 80,898 3.1 81.5

อินเดีย 46,326 1.8 83.3

สหรัฐอเมริกา 40,230 1.6 84.9

เยอรมนี 24,383 0.9 85.8

ฝรั่งเศส 22,486 0.9 86.7

อื่นๆ 223,558 8.7 95.4

ไม่มีสัญชาติ 117,315 4.5 99.9

ไม่ทราบ 2,147 0.1 100.0

รวม 2,581,141 100.0
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ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดงัได้กล่าวแล้วว่าเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 72) ของชาวต่างชาติทัง้หมดทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน 

1 กันยายน พ.ศ. 2553 น้ัน มาจากประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ในส่วนน้ีจงึเป็นการขยายรายละเอยีด

ของชาวต่างชาติกลุ่มนี้

ตาราง 3 จ�านวนและร้อยละชาวต่างชาติจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เรียงตามล�าดับ) ที่อาศัย

อยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ.2553) และอัตราส่วนเพศ

สัญชาติ ชาย หญิง รวมสองเพศ ร้อยละ อัตราส่วนเพศ

พม่า 699,296 593,390 1,292,686 70.0 117.8

กัมพูชา 155,191 126,101 281,292 15.2 123.1

ลาว 91,223 131,209 222,432 12.1 69.5

เวียดนาม 9,071 8,591 17,662 1.0 105.6

ฟิลิปปินส์ 7,406 10,168 17,574 1.0 72.8

มาเลเซีย 6,137 2,045 8,182 0.4 300.1

สิงคโปร์ 2,276 676 2,952 0.2 336.7

อินโดนีเซีย 1,820 1,132 2,952 0.2 160.8

ติมอร์เลสเต 30 15 45 0.0 * 200.0

บรูไนดารุสซาลาม 9 2 11 0.0 ** 450.0

รวม 972,459 873,329 1,845,788 100.0 111.4

หมายเหตุ: * ร้อยละ 0.002** ร้อยละ 0.001

ชาวพม่า กัมพชูา และลาว ซึง่เป็นชาวต่างชาต ิ3 ล�าดบัแรก และคดิเป็นร้อยละ 70 ของชาวต่างชาตทิัง้หมดน้ัน  

(ดูร้อยละสะสมในตาราง 2) เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะชาวต่างชาติที่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน  

พบว่า เป็นชาวต่างชาติ 3 ชาติน้ีถึงร้อยละ 97 ทีเดียว มีชาวเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ชาติละร้อยละ 1 และม ี

ชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์เลสเต บรูไนดารุสซาลาม ชาติละต�่ากว่าร้อยละ 1 (ตาราง 3)

โครงสร้างเพศของชาวต่างชาติแต่ละชาติกลุ่มน้ีไม่แตกต่างกับภาพรวมทั้งหมด กล่าวคือ ส่วนใหญ่เป็นชาย

มากกว่าหญิง ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนเพศที่มีค่าเกิน 100 เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวต่างชาติที่มาจากมาเลเซียและ

สิงคโปร์ เป็นชายมากกว่าหญิงกว่า 3 เท่าตัว ส่วนชาวต่างชาติจากติมอร์เลสเตและบรูไนดารุสซาลาม แม้ว่าเป็น

ชายมากกว่าหญิง 2 และกว่า 4 เท่าตัว ตามล�าดับ ก็ตาม แต่ชาวต่างชาติทั้งสองชาตินี้ก็มีจ�านวนน้อยมากเพียง  

11 และ 45 คน ตามล�าดับเท่านั้น นอกจากนั้น ยังพบว่าอัตราส่วนเพศของชาวต่างชาติเพียง 2 ชาติ คือลาวและ

ฟิลิปปินส์ที่มีค่าน้อยกว่า 100 ซึ่งหมายถึงว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยชาวต่างชาติทั้งสองนี้เป็นหญิงมากกว่าชาย

ประมาณ 1.4 เท่าตัว (ตาราง 3)
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การกระจายตัวของชาวต่างชาติตามภาคและจังหวัด

การกระจายตัวตามภาค

จากตาราง 4 ในภาพรวมของชาวต่างชาติทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโนนั้น ร้อยละ 40  

อยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 27 อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 14 ร้อยละ 12 และร้อยละ 7 อยู่ในภาคใต้ ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�าดับ ซึ่งร้อยละการกระจายตัวของชาวต่างชาติไปตามภาคต่างๆ ในภาพรวมนี้

เป็นผลมาจากที่ส่วนใหญ่ของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 72) มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวต่างชาติ

จากภูมิภาคน้ีกระจายตัวตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละตามล�าดับดังน้ี
4
 ภาคกลาง (ร้อยละ 46) 

กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 20) ภาคใต้ (ร้อยละ 17) ภาคเหนือ (ร้อยละ 10) และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ร้อยละ 7)

เมือ่พจิารณาเฉพาะชาวต่างชาตทิีม่าจากภูมภิาคอืน่ๆ นอกเหนือจากเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ กลุม่ไม่มสีญัชาติ 

และไม่ทราบสญัชาตแิล้ว พบว่า ชาวต่างชาติกลุม่น้ีซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 615,891 คน น้ัน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตจิาก

เอเชยีกลาง เอเชยีตะวนัออก เอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัตก ยโุรป อเมรกิากลางและใต้ อเมรกิาเหนือ ออสเตรเลยีและ 

โอเชยีเนีย ต่างอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอืน่ๆ ของประเทศไทย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวต่างชาติกลุ่มที่ไม่มีสัญชาติ (จ�านวน 117,315 คน) อาศัยอยู่ในภาคเหนือสูงที่สุด  

79,808 คน (ร้อยละ 68) รองลงมาอยู่ในภาคกลาง 20,129 คน (ร้อยละ 17) อยู่ในกรุงเทพมหานคร 9,963 คน 

(ร้อยละ 8) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,839 คน (ร้อยละ 3) และอยู่ในภาคใต้ 3,576 คน (ร้อยละ 3)  

ตามล�าดับ (ตาราง 4)

ตาราง 4 จ�านวนชาวต่างชาต ิจ�าแนกตามภูมภิาค (ตามกลุม่สญัชาต)ิ ภาคทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ.2553)

ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

ภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทั่วราช

อาณาจักร
กรุงเทพ

มหานคร
กลาง เหนือ

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

เอเชียกลาง 2,560 187 2 0 0 2,749

เอเชียตะวันออก 149,400 59,825 23,171 7,921 8,887 249,204

เอเชียใต้ 49,604 18,281 1,773 3,103 5,693 78,454

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 361,800 852,325 182,042 130,979 318,642 1,845,788

เอเชียตะวันตก 3,854 1,803 268 293 416 6,634

ยุโรป 88,176 58,762 11,525 21,830 20,271 200,564

อเมริกากลางและใต้ 8,947 1,338 96 168 59 10,608

อเมริกาเหนือ 23,253 11,611 4,082 4,274 3,059 46,279

4
 ไม่ได้แสดงค่าร้อยละไว้ในตาราง 4
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ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

ภาคที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทั่วราช

อาณาจักร
กรุงเทพ

มหานคร
กลาง เหนือ

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้

แอฟริกา 5,755 1,489 186 286 450 8,166

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 5,837 3,982 683 1,084 1,647 13,233

ไม่มีสัญชาติ 9,963 20,129 79,808 3,839 3,576 117,315

ไม่ทราบสัญชาติ 1,889 65 64 69 60 2,147

รวม 711,038 1,029,797 303,700 173,846 362,760 2,581,141

(ร้อยละ) (27.5) (39.9) (11.8) (6.7) (14.1) (100.0)

การกระจายตัวตามจังหวัด
5

จากแผนที่ประเทศไทย (รูป 3) ที่แสดงการกระจายร้อยละของชาวต่างชาติตามจังหวัดต่างๆ พบว่า ชาว 

ต่างชาตกิระจุกตวักันอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นิคมอตุสาหกรรมอสิเทร์ินซบีอร์ด จังหวดัทีเ่ป็นศนูย์กลาง

เศรษฐกิจทางภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดที่อยู่แนวชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า และเม่ือเรียงตามล�าดับจังหวัดที่ม ี

ชาวต่างชาติอาศัยอยู่จากมากไปน้อย 15 ล�าดับ เป็นดังน้ี กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สมุทรปราการ 

ปทมุธานี ภูเก็ต เชยีงใหม่ ระนอง ตาก กาญจนบรุ ีสรุาษฎร์ธานี ระยอง ชมุพร เชยีงราย และนนทบรุ ีซึง่ชาวต่างชาติ 

ใน 15 จังหวัดน้ีคิดเป็นร้อยละ 75 ของชาวต่างชาติทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น ประมาณครึ่งหนึ่งของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 

51) อาศัยอยู่ในเพียง 5 จังหวัดเท่าน้ัน คือ กรงุเทพมหานคร (ร้อยละ 27) สมุทรสาคร (ร้อยละ 9) ชลบุรี (ร้อยละ 6) 

สมทุรปราการ (ร้อยละ 5) และปทมุธานี (ร้อยละ 4)

5 ยังรวมบึงกาฬไว้ในจังหวัดหนองคาย

ตาราง 4 (ต่อ) จ�านวนชาวต่างชาต ิจ�าแนกตามภูมิภาค (ตามกลุม่สญัชาต)ิ ภาคทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย ณ วนัส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ.2553) 
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รูป 3 แผนที่แสดงการกระจายร้อยละของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ. 2553) ไปตามจังหวัดต่างๆ

สถานภาพการท�างานของชาวต่างชาติในประเทศไทย

ในการท�าส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 น้ัน ผู้ทีเ่ข้าข่ายของการแจงนับเร่ืองการท�างานคอื ประชากร

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยที่แบบแจงนับเริ่มด้วยข้อถามเกี่ยวกับอาชีพหลักในรอบปีที่แล้ว คือ “ในรอบปี

ที่แล้ว.....(ชื่อ).....ท�างานหรือไม่” ส�าหรับการบันทึกค�าตอบน้ัน ถ้าไม่ท�างาน ก็จะบันทึกว่า “ไม่ท�า” แต่ถ้าท�างาน  

จะต้องบันทึก “หน้าที่ที่รับผิดชอบ” และ “ต�าแหน่ง” (ถ้ามี) ผู้ที่ตอบว่าไม่ท�างานการถามเรื่องการท�างานก็สิ้นสุด  
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แต่ส�าหรบัผู้ทีต่อบว่าท�างานน้ัน จะมกีารถามต่อด้วยข้อถามอกี 3 ข้อ คอื “สถานทีท่�างานที.่...(ชือ่)....ท�าอยูเ่ป็นกิจการ

อะไร” “....(ชื่อ)....ท�างานในฐานะอะไร” และ “ปัจจุบัน สถานที่ท�างานของ....(ชื่อ)....อยู่ที่ไหน”

ตาราง 1 แสดงไว้แล้วว่าชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91 ของชาวต่างชาติทั้งหมด  

ดังนั้น การสอบถามเรื่องการท�างานจึงครอบคลุมชาวต่างชาติ 2,343,036 คน ชาวต่างชาติที่อยู่ในวัยท�างานเหล่านี้ 

1,864,296 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80 เป็นผู้ที่ท�างาน และเมื่อจ�าแนกตามภูมิภาคต่างๆ ของชาวต่างชาติ พบว่า  

มีชาวต่างชาติจาก 4 ภูมิภาค ที่สัดส่วนของผู้ที่ไม่ท�างานสูงถึงครึ่งหน่ึงหรือมากกว่าครึ่งของผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน  

ซึง่ได้แก่ ชาวต่างชาตจิากภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก (ร้อยละ 60 ไม่ท�างาน) ยโุรป (ร้อยละ 56 ไม่ท�างาน) ออสเตรเลยี

และโอเชียเนีย (ร้อยละ 48 ไม่ท�างาน) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 46 ไม่ท�างาน) (รูป 4) เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง  

4 ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ส�าหรับชาวต่างชาติในแต่ละภูมิภาคอื่นๆ ที่เหลือสัดส่วน

ของผู้ทีท่�างานสงูกว่าผู้ทีไ่ม่ท�างานทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชาวต่างชาตวิยัท�างานจากภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้ 10 คน จะเป็นผู้ที่ท�างานถึง 9 คนทีเดียว

รูป 4 ร้อยละการท�างานของชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน  

(1 กันยายน พ.ศ. 2553)

หมายเหตุ: เป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ชาวต่างชาติที่ท�างาน มีสถานภาพการท�างานแตกต่างกัน สถานภาพการท�างานในที่น้ีได้มาจากข้อถาม  

“....(ชื่อ)....ท�างานในฐานะอะไร” ซึ่งสามารถจ�าแนกได้เป็น 8 สถานะ คือ นายจ้าง ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มี

ลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน สมาชิกของ 

การรวมกลุ่ม และท�างานแต่ไม่ทราบสถานภาพ ซึ่งเมื่อรวมสถานะลูกจ้างรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มเดียวกัน
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แล้ว พบว่า ร้อยละ 78 ของผู้ที่ท�างานทั้งหมดมีสถานภาพเป็นลูกจ้างเอกชน รองลงมาเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

โดยไม่มีลูกจ้าง (ร้อยละ 8) เป็นผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (ร้อยละ 6) ส�าหรับชาวต่างชาติที่เป็น

นายจ้างมีอยู่ประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่ร้อยละ 1 ท�างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ (ตาราง 5)

ตาราง 5 ร้อยละและจ�านวนของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553) จ�าแนก 

ตามสถานภาพของการท�างาน

สถานภาพของการท�างาน จ�านวน ร้อยละ

นายจ้าง 33,782 1.8

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 145,237 7.8

ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 110,157 5.9

ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 28,069 1.5

ลูกจ้างเอกชน 1,451,889 77.9

สมาชิกของการรวมกลุ่ม 10,742 0.6

ไม่ทราบสถานภาพ 84,420 4.5

รวม 1,864,296 100.0

หมายเหตุ: เป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จากสถานภาพการท�างานที่แสดงไว้ในตาราง 6 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 กลุ่มน้ัน เมื่อรวมสถานภาพนายจ้าง  

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และสมาชิกของการรวม

กลุ่มเข้าด้วยกันแล้วก�าหนดใหม่ให้เป็นสถานภาพ “ไมใ่ช่ลกูจ้าง” แล้วน�ามาจ�าแนกตามภมูิภาคของชาวต่างชาติ 

พบว่า ส่วนใหญ่ของชาวต่างชาตทิีม่าจากแต่ละภูมภิาคมสีถานภาพเป็นลกูจ้างเอกชนมากกว่าสถานภาพอืน่ๆ อย่างไร

ก็ตาม มสีดัส่วนสถานภาพการท�างานของชางต่างชาตบิางภูมภิาคทีม่แีบบแผนแตกต่างออกไปอย่างเด่นชดั กล่าวคอื  

ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียกลางมีสัดส่วนผู้ที่ท�างานแต่ไม่ทราบสถานภาพการท�างานสูงมาก (ร้อยละ 43)  

ชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีสัดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างกับผู้ที่เป็นลูกจ้างเอกชนพอๆ กัน (ร้อยละ 41 

เปรียบเทียบกับร้อยละ 44) ส่วนชาวต่างชาติจากภูมิภาคเอเชียใต้มีสัดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างสูงมาก (ร้อยละ 56)  

ในทางตรงกันข้าม ชาวต่างชาตจิากภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็นลกูจ้างเอกชนสงูมากถึงร้อยละ 85 นอกจากน้ัน 

ยังพบว่า ชาวต่างชาติจากภูมิภาคอเมริกาเหนือท�างานเป็นลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจด้วยสัดส่วนที่สูงมากกว่า 

ชาวต่างชาตจิากภูมภิาคอืน่ๆ อย่างเด่นชดั (ร้อยละ 13 เปรยีบเทยีบกับร้อยละ 1 – 8) และทีน่่าสนใจประการสดุท้าย

คือ ชาวต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติมีสัดส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างสูงถึงร้อยละ 58 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มอื่นๆ ที่ทราบสัญชาติ (ตาราง 6)
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ตาราง 6 ร้อยละและจ�านวนของชาวต่างชาติในประเทศไทย ณ วันส�ามะโน (1 กันยายน พ.ศ. 2553) จ�าแนก 

ตามภูมิภาค (ตามกลุ่มสัญชาติ) สถานภาพของการท�างาน 

ภูมิภาค

(ตามกลุ่มสัญชาติ)

สถานภาพการท�างาน (ร้อยละ)

รวมไม่ใช่ 

ลูกจ้าง

ลูกจ้าง

รัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ

ลูกจ้าง 

เอกชน

ไม่ทราบ

สถานภาพ

รวมทุก

สถานภาพ

เอเชียกลาง 20.1 7.7 28.9 43.3 100.0 451

เอเชียตะวันออก 41.2 4.0 44.5 10.2 100.0 99,920

เอเชียใต้ 56.4 2.9 30.2 10.5 100.0 40,699

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 10.8 0.9 84.8 3.5 100.0 1,557,050

เอเชียตะวันตก 27.4 7.5 44.7 20.4 100.0 3,618

ยุโรป 33.5 6.5 45.7 14.3 100.0 63,224

อเมริกากลางและใต้ 23.5 5.1 52.1 19.3 100.0 3,263

อเมริกาเหนือ 18.2 12.9 59.9 9.0 100.0 20,407

แอฟริกา 37.1 5.0 45.0 12.9 100.0 4,568

ออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย 24.0 8.5 54.6 12.9 100.0 5,715

ไม่มีสัญชาติ 57.6 1.2 39.2 2.0 100.0 65,227

ไม่ทราบสัญชาติ 0.6 0.0 8.2 91.2 100.0 154

รวม 16.1 1.5 77.9 4.5 100.0 1,864,296

(จ�านวน) (299,918) (28,069) (1,451,889) (84,420) (1,864,296)

หมายเหตุ: เป็นผู้ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

อภิปรายผล

บทความน้ีน�าเสนอสถานการณ์ของชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยศกึษาจากข้อมูลการท�าส�ามะโน

ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่โดยหลักการแล้ว นับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย นอกจาก

การแจงนับคนแล้ว ยังมีรายละเอียดข้อมูลด้านประชากร เช่น อายุ เพศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น การท�างาน  

ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของชาวต่างชาติได้หลายมิติ เพิ่มขึ้นกว่ารายงานส�ามะโนประชากรและเคหะ 

ที่เผยแพร่โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) อย่างไรก็ตาม จุดด้อยของข้อมูลชุดน้ี  

คือ เสนอสถานการณ์ในลักษณะของภาพนิ่ง ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็คือ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553 

ซึ่งอาจนับได้ว่าล่าช้าไป เพราะนับถึงวันนี้ก็ล่วงเลยมา 5 ปี

จากข้อมูลส�ามะโนประชากรฯ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 1 กันยายน มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น 

2,581,141 คน คิดเปน็ชายร้อยละ 56 และหญิงร้อยละ 44 เป็นผู้ที่อยูใ่นวัยเด็ก (อายุต�า่กว่า 15 ป)ี วัยท�างาน (อายุ 

15 – 59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 984 และ 7 ตามล�าดับ ชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจาก
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ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นร้อยละ 72 ของทั้งหมด และเป็นชาวพม่ามากที่สุด (1.3 ล้านคน) จ�านวน

เหล่าน้ีน่าจะต�่ากว่าความเป็นจริง สิ่งที่สามารถยืนยันได้ประการหน่ึงก็คือ การที่ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้จัดท�า 

ค�าอธิบายการใช้ข้อมูลดิบส�าหรับผู้ขอใช้ข้อมูลทุกราย โดยชี้แจงว่า บางพื้นที่สามารถนับจ�านวนครัวเรือนได้ใน 

ภาพรวม แต่ไม่สามารถสัมภาษณ์รายละเอียดของสมาชิกแต่ละคนในครัวเรือนได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการประมาณ 

ค่าด้วยวิธีการถ่วงน�้าหนักร่วมด้วย ค�าอธิบายการใช้ข้อมูลดังกล่าวน้ีสะท้อนว่า ในทางปฏิบัติ น่าจะมีการตกแจง 

นับคนไม่มากก็น้อย (หรือนับคนไม่ครบ/ครอบคลุม)

การท�าส�ามะโนฯ ของประเทศไทยยงัเป็นลกัษณะการท�าแบบเตม็รปูแบบหรือแบบดัง้เดิม (Full or traditional  

census) ทีอ่าศยัพนักงานแจงนับจ�านวนมาก เก็บข้อมลูประชากรทกุคนจากทกุครัวเรือนพร้อมกันตามเวลาทีอ้่างองิ 

การท�าเช่นนี้ในปัจจุบันมีความยากล�าบากมากกว่าเมื่ออดีตมาก โดยเฉพาะเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมาก สังคมมีความ

ซบัซ้อนขึน้ ความเป็นเมอืงเพิม่ขึน้ ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่ปลีย่นไปในแนวดิง่ของพืน้ทีเ่ขตเมอืง (ตกึสงู คอนโดมีเนียม 

อพาร์ตเมนต์) รวมทัง้ผู้คนมคีวามเป็นส่วนตวัสงู ความเกรงกลวัต่อเรือ่งความปลอดภัย ความลบัของข้อมลู สิง่เหล่าน้ี 

ล้วนเป็นอุปสรรคส�าคัญของการแจงนับคนให้ครบถ้วนด้วยส�ามะโนแบบดั้งเดิม ซึ่งประเทศที่พัฒนาหลายประเทศ 

ได้เปลี่ยนวิธีการท�าส�ามะโนแบบดั้งเดิมมาเป็นส�ามะโนแบบทางเลือกอื่น เช่น ประเทศในยุโรปที่มีการท�าส�ามะโน 

โดยใช้ฐานทะเบียนราษฎร (Registered – based census) ส�ามะโนแบบผสม (Mixed forms census) ส�ามะโน 

แบบหมุนเวียน (Rolling census) (Valente, 2010)

ประเดน็การให้ค�าจ�ากัดความของชาวต่างชาตใินบทความน้ี แม้ว่าจะไม่นับรวมชาวเขาและกลุม่ชาตพินัธ์ุแล้ว

ก็ตาม (สามารถจ�าแนกได้เน่ืองจากมีรหัสตัวแปรสัญชาติที่บอกว่าเป็นชาวเขา) แต่ก็ยังพบว่ามีกลุ่มที่ไม่มีสัญชาต ิ

ราว 1 แสนเศษ ซึ่งโครงสร้างอายุของประชากรกลุ่มน้ีแตกต่างจากชาวต่างชาติกลุ่มอื่นๆ ที่ทราบสัญชาต ิ

อย่างชดัเจน ดงัแสดงไว้ในตาราง 1 เพือ่ให้เข้าใจความแตกต่างของโครงสร้างอายขุองประชากรกลุม่น้ี จึงได้วเิคราะห์

ภาษาที่ใช้พูดประจ�าระหว่างสมาชิกในครัวเรือน และพบว่าร้อยละ 87 (ไม่ได้แสดงผลในตาราง) มีภาษาพูดที่แสดง

ว่าเป็นชาวเขา หรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ภาษากะเหรี่ยง ม้ง ลัวะ มูเซอร์ โซ่ ลาวโซ่ง มอเก็น ฯลฯ ชาวเขาและ

กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีภาวะเจริญพันธุ์สูง ขณะที่ความยืนยาวชีวิตต�่า จึงท�าให้มีสัดส่วนประชากรวัยเด็กสูงมากน่ันเอง 

กรณีเช่นนี้ กล่าวได้ว่า ส�าหรับข้อมูลจากส�ามะโนประชากรการใช้สัญชาติเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นเครื่องมือแบ่งว่า

เป็นชาวต่างชาติหรือไม่นั้นอาจไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวจ�านวนหนึ่งที่ได้สิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent 

resident) ในประเทศไทย โดยมีใบส�าคัญของคนต่างด้าวเสมือนบัตรประจ�าตัวประชาชน คนกลุ่มน้ี ร้อยละ 85  

มาจากประเทศจีน (กฤตยา, 2547) ดังนั้น ผลการศึกษานี้ที่แสดงว่ามีต่างชาติชาวจีนอยู่ 1 แสน 4 หมื่นเศษนั้น  

จึงอาจเป็นการนับรวมคนต่างด้าวที่มาจากจีนและได้รับสิทธิ์ในการอยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย หรืออีกนัยหนึ่งคือ

เป็นพลเมืองของไทยเข้าไว้ด้วย
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ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์ของชาวต่างชาตทิีเ่สนอทัง้หมดน้ีเป็นเพยีงข้อมลูพืน้ฐานเพือ่ตอบค�าถามว่า ใครบ้างคอืชาวต่างชาติ 

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีจ�านวนมากน้อยเพียงใด กระจายกันอยู่ที่ไหน และท�าอะไร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ระดับ

บุคคล และถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน แต่มีข้อมูลหลายส่วนที่สามารถจุดประกายค�าถามขึ้นเพื่อหาค�าตอบ

หรือศึกษาในเชิงลึกต่อไป สิ่งที่ควรศึกษาต่อได้แก่ 

• ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติจากแต่ละภูมิภาคอย่างไร

• ชาวต่างชาติที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ท�างานมีลักษณะการอยู่อาศัยอย่างไร เข้ามาอาศัยอยู่ใน

ประเทศไทยเมื่อใด มีความสัมพันธ์กับประชากรไทยหรือไม่/อย่างไร

• การศึกษาเชิงลึกกลุ่มชาวต่างชาติที่สัดส่วนของวัยสูงอายุสูง ถึงเหตุผล แรงจูงใจ ที่ท�าให้มาอยู่อาศัย 

ในประเทศไทย

• การศกึษาโครงสร้างเพศของชาวต่างชาตทิีส่่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญงิ แต่ท�าไมจึงมบีางชาตทิีเ่ป็นหญงิ

มากกว่าชาย

• นอกจากน้ันการศึกษาต่อโดยใช้การวิเคราะห์ระดับครัวเรือนของชาวต่างชาติก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและ 

ยังไม่มีการศึกษาส�าหรับข้อมูลส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนบทความขอขอบคุณส�านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ให้ความอนุเคระห์ชุดข้อมูล 100% ส�ามะโนประชากร

และเคหะ พ.ศ. 2553
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นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ในประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2555

ธีระพงศ์ สันติภพ
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 

ในประเทศไทยในด้านประเทศภูมิล�าเนาของนักศึกษา สถาบันที่เลือกศึกษา และแหล่งทุนของนักศึกษา โดยศึกษา

จากข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นการส�ารวจนักศึกษาต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ด�าเนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) พบว่าเป็นนักศกึษาระดบัปริญญาโท  

3,380 คน และระดับปริญญาเอก 721 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 107 แห่ง นักศึกษาระดับปริญญาโทเป็น

นักศึกษาจีนมากที่สุดร้อยละ 22 รองลงมาคือนักศึกษาลาวร้อยละ 13 และพม่าร้อยละ 11 นักศึกษาระดับปริญญา

เอกเป็นนักศึกษาอินโดนีเชียมากที่สุดร้อยละ 14 รองลงมาคือจีนร้อยละ 11 และลาวร้อยละ 10 สถาบันอุดมศึกษา

ทีนั่กศกึษาต่างชาตเิข้ามาเรยีนมากทีส่ดุในระดบัปริญญาโทคอืมหาวทิยาลยัมหิดลร้อยละ 12 รองลงมาคอืมหาวทิยา

ลัยอัสสัมชัญร้อยละ 10 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 10 ในระดับปริญญาเอกคือมหาวิทยาลัยมหิดล 

ร้อยละ 19 รองลงมาคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 15 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้อยละ 11  

แหล่งทุนที่ส�าคัญตามล�าดับคือทุนหน่วยงานไทย ทุนหน่วยงานต่างประเทศ และทุนส่วนตัว

ค�าส�าคัญ: นักศึกษาต่างชาติ บัณฑิตศึกษา ทุนหน่วยงานไทย ทุนหน่วยงานต่างประเทศ ทุนส่วนตัว
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International Students for Graduate Level  

Education in Thailand: 2011 – 2012

Thirapong Santiphop
*

Abstract 

The objective of this article is to study the characteristics of international students who were 

studying at the graduate level in Thailand in 2012 in terms of their countries of origin, educational 

institution, and scholarship status. This study draws upon secondary data from a survey of  

international students in Thailand, enrolled during July 2011 – July 2012, conducted by the Office 

of the Higher Education Commission (OHEC). The results show that there were 3,380 master’s and 

721 doctoral degree students studying in 107 higher education institutions. The three most common 

home countries of master’s degree students are China, Lao PDR, and Myanmar, or 22%, 13%, and 

11%, respectively. The most common country of origin for doctoral students was Indonesia, China 

and Lao PDR, or 14%, 11%, and 10%, respectively. The most common institutions for master’s degree 

include Mahidol University (12%), Assumption College (10%) and Chulalongkorn University (10%). 

Popular institutions for doctoral degree students include Mahidol University (19%), Chulalongkorn 

University (15%), and Prince of Songkla University (11%). Important funding sources for their  

education are Thai scholarships, overseas scholarships and self – funding.

Keywords: International student, Graduate level, Thai scholarship, Overseas scholarship, Self – funding
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บทน�า

ในปัจจุบันสถานการณ์และการพัฒนาของการศึกษานานาชาติในไทยในระดับอุดมศึกษาได้มีการพัฒนาอย่าง

ก้าวกระโดดและเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามกระแสโลกที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง

และเชือ่มโยงกับนานาชาตไิด้รวดเร็วและมคีวามสะดวกขึน้ โดยเฉพาะทางด้านการศกึษา (มทันา, 2558) การเผยแพร่ 

ข่าวสารการศึกษาของสถาบันการศึกษาในไทยได้มีการขยายเครื่อข่ายทางด้านการศึกษานานาชาติเพิ่มมากขึ้น  

โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ

มีมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยก็มีการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับการศึกษากับ 

ต่างประเทศ ดงัเช่น มกีารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิอาเชยีนเพือ่การร่วมมอืทางด้านการศกึษา นอกจากอาเชยีน 

ก็มกีารร่วมมอืกันทางการศกึษาอย่างกว้างขวางในภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิกตลอดจนภูมภิาคอืน่ โดยมกีารแลกเปลีย่น 

นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยกับต่างประเทศ การมีหลักสูตร

นานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนและเปิดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา (ภัทณิดา, 2558; 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์, 2558) เพือ่ดงึดดูนักศกึษาต่างชาตไิด้และเพิม่จ�านวนนักศกึษาต่างชาตใินไทย นอกจากน้ี 

นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในสถาบันการศึกษาในไทยหลายแห่งก็อยู่ภายใต้การสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยง 

ทางด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศก็มีเครือข่าย 

ในประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกันในหลายบริบทนอกเหนือจากการเรียนการสอน การปฏิบัติการร่วมกัน

ทางด้านการวิจัยและร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม (ผู้จัดการออนไลน์, 2558; กรมส่งเสริมการส่งออก, 2558)

ประเทศไทยได้เปรียบเพราะอยู่ระหว่างกลางของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน คือ ลาว พม่า กัมพูชา 

มาเลเซีย และเวียดนาม และในสภาวะที่กลุ่มอาเชียนก�าลังอยู่ในช่วงการเตรียมการเพื่อรวมตัวเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยไทยมีการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ

โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษามาอย่างต่อเน่ือง (Chang, 2004) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งของรัฐและเอกชนจ�านวน 107 แห่งทั่วประเทศที่มีนักศึกษาจากต่างประเทศแยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

64 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ�านวน 43 แห่ง (ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) โดยมี

หลักสูตรนานาชาติจ�านวน 844 หลักสูตร ที่มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักศึกษาจากต่างประเทศ 

ความเป็นนานาชาติของสถาบันการศึกษาและการเป็นประเทศที่ไม่ข้อจ�ากัดทางด้านศานาและวัฒนาธรรม 

ในไทยก็อาจเป็นแรงดึงดูดให้นักศึกษาจากต่างประเทศมีความสนใจที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ

ประเทศไทยมากขึ้น (วลัย, 2555; ธารินี, 2554) และมีแนวโน้มว่านักศึกษาต่างชาติจะเข้ามาศึกษาในไทยเพิ่มขึ้น 

ในระดับปริญาโทและเอก ดังเช่นในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ร้อยละ 16 และระดับ

ปริญญาเอกร้อยละ 2 เพิ่มเป็นร้อยละ 23 ในระดับปริญญาโท และร้อยละ 4 ในระดับปริญญาเอก ในขณะที่ระดับ

ปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรกลับลดลง โดยลดลงจากร้อยละ 65 และร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 61 และร้อย

ละ 9 ในปีการศึกษา 2555 (ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551; ส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) 

อันเน่ืองมาจากการขยายเครือข่ายของสถาบันการศึกษาในไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายและ 

การพัฒนาการศึกษานานาชาติตามที่กล่าวมา บริบทคุณลักษณะนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและเอกในไทย 

เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจต่อการศกึษาและวเิคราะห์ ทัง้น้ีเพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการศกึษานานาชาติ เพราะ

เป็นการน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยซึง่ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม (บัญญตั,ิ 2546)
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บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาในเร่ืองประเทศที่เป็น

ภูมิล�าเนา สถาบันที่เลือกศึกษา และแหล่งทุนการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์และวิธีการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาของบทความน้ี เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการเก็บและรวบรวมข้อมูลของส�านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ท�าการส�ารวจข้อมูลนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดย สกอ. ขอความร่วมมอืให้สถาบนัอดุมศกึษาในสงักัดทกุแห่ง

น�าส่งข้อมลูการส�ารวจ ซึง่สอบถามเก่ียวกับระดบัการศกึษา สาขาวชิาทีเ่รยีน และแหล่งเงินทนุทีส่นับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการศึกษา ข้อมูลจะเป็นรายงานการศึกษาในภาพรวมที่เป็นตารางข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างปีต่างๆ เช่น  

การเปรียบเทียบจ�านวนนักศึกษาต่างชาติระหว่างปีการศึกษา

วิธีการศึกษาในบทความน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะในส่วนของนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท 

และเอกเท่าน้ัน โดยในการศึกษาเป็นการค�านวนตัวเลขจากตารางข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์แบบบรรยาย 

(Descriptive analysis) ในประเด็นหลักที่ต้องการศึกษาคือ นักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศอะไร ศึกษาที่สถาบัน

การศึกษาใด และทุนอะไรที่ใช้ในการศึกษา

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลเชิงส�ารวจที่จัดท�าโดย สกอ. โดยที่วิธีการส�ารวจข้อมูลได้ใช้วิธีส่ง

แบบสอบถามไปให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวก็ได้ตอบแบบสอบถามแล้ว 

ส่งกลับข้อมูล และจากการรายงาน สกอ. ได้รับความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี (ส�านักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) ดังน้ัน จึงประเมินได้ว่าข้อมูลดังกล่าวน้ีมีความน่าเชื่อถือและสามารถวิเคราะห์

ศึกษาเพิ่มเติมได้

ผลการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติมาจากประเทศอะไร?

ผลการวิเคราะห์นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศไทยมีจ�านวนทั้งหมด 3,830 คน  

โดยมาจากประเทศต่างๆ จ�านวน 87 ประเทศ จากทั้งหมดจ�านวน 135 ประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยระดับต่างๆ (นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) นักศึกษาต่างชาติส่วนมากเป็นนักศึกษาจากเอเชีย (Asia) 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และเอเชียใต้ (South Asia) นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไทย  



ร้อยละ 79 ของทั้งหมดอยู่ใน 15 ประเทศล�าดับต้นๆ ที่มีนักศึกษามาเรียนในไทยมากที่สุด ส่วนมากจะเป็นประเทศ

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยแยกเป็นนักศึกษาจากอาเชียน 6 ประเทศคือ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา รองลงมาเป็นนักศึกษาจากเอเชียใต้ 4 ประเทศคือ อินเดีย ศรีลังกา เนปาล และ

บังกลาเทศ มาจากเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และภูฏาน และมาจากยุโรป 2 ประเทศ คือ 

เยอรมนี และฝรั่งเศส ที่เหลืออีกร้อยละ 21 ในจ�านวน 72 ประเทศเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจาก เอเชีย ยุโรป 

อเมริกา และแอฟริกา

นักศึกษาต่างชาติมาจากจีนมีมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับทุกประเทศที่มาศึกษาในไทย แยกเป็นนักศึกษา 

ต่างชาติจากประเทศจีนร้อยละ 22 เป็นล�าดับที่ 1 ซึ่งมากกว่าล�าดับที่ 2 คือ ลาว (ร้อยละ 13) เกือบ 2 เท่า พม่า

ร้อยละ 11 เวียดนามร้อยละ 9 อินโดนีเซียร้อยละ 5 กัมพูชา อินเดีย และเนปาลร้อยละ 3 ภูฏาน บังกลาเทศ 

ฝรั่งเศส และฟิลิปปินส์ร้อยละ 2 เยอรมนี ศรีลังกาและเกาหลีใต้ร้อยละ 1 (รูป 1)

รูป 1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด 15 ล�าดับประเทศแรก ที่ศึกษาระดับปริญญาโทในไทย

ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอกในไทยนั้นมีจ�านวนทั้งหมด 721 คน โดยมาจากประเทศต่างๆ 63 

ประเทศ จากทั้งหมดจ�านวน 135 ประเทศที่มีนักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทยระดับต่างๆ 

นักศึกษาต่างชาติส่วนมากมาจากเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ นักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาในไทย 

ร้อยละ 80 ของทั้งหมดอยู่ใน 15 ประเทศล�าดับต้นๆ ที่มีนักศึกษามาเรียนในไทยมากที่สุด ส่วนมากจะเป็นประเทศ

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยแยกเป็นนักศึกษาจากอาเชียน 7 ประเทศคือ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม 
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ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย รองลงมาเป็นนักศึกษาจากเอเชียใต้ 4 ประเทศคือ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล 

และบังกลาเทศ มาจากเอเชียตะวันออก 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และภูฏาน และมาจากยุโรป 1 ประเทศ  

คอื เยอรมนี ทีเ่หลอือกี ร้อยละ 20 ในจ�านวน 48 ประเทศเป็นนักศกึษาต่างชาตทิีม่าจาก เอเชยี ยโุรป อเมรกิา และ

แอฟริกา

ประเทศที่มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในไทยมากที่สุด 15 ล�าดับประกอบด้วย อินโดนีเซียร้อยละ 14 จีน 

ร้อยละ 11 ลาว เวียดนาม และพม่าร้อยละ 10 อินเดียร้อยละ 6 บังกลาเทศร้อยละ 5 เนปาลและ กัมพูชาร้อยละ 

3 มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และปากีสถานร้อยละ 2 เยอรมนี เกาหลีใต้ และภูฏานมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น (รูป 2)  

จากผลการศึกษา พบว่านักศึกษาชาวอินโดนีเซียมีมากที่สุดในจ�านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในระดับปริญญาเอก 

ซึ่งมีความต่างกับล�าดับที่สองคือประเทศจีนไม่มากนัก โดยมีส่วนต่างเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ล�าดับที่ 3 ลาว ล�าดับ

ที่ 4 เวียตนาม และล�าดับที่ 5 พม่า มีขนาดนักศึกษาที่ใกล้เคียงกัน

รูป 2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด 15 ล�าดับประเทศแรก ที่ศึกษาระดับปริญญาเอกในไทย

ศึกษาที่สถาบันการศึกษาใด?

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ 75 แห่งทั่วประเทศ แยกเป็นมหาวิทยาลัย 

ของรัฐ 43 แห่งและเอกชน 32 แห่ง 15 ล�าดับแรกของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทมากที่สุด 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย



เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มหาวทิยาลยักรุงเทพ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัพายพั มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติถึงร้อยละ 72 ของทั้งหมด (รูป 3)  

เป็นที่น่าสนใจว่า จาก 15 ล�าดับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติสูงสุดนี้ มีอยู่ 5 ล�าดับที่เป็นของมหาวิทยาลัย

เอกชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพายัพ 

และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ล�าดับ 2, 7, 10, 13 และ 15 ตามล�าดับ) 

รูป 3 สถาบันการศึกษา 15 ล�าดับแรกที่มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทมาศึกษา

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 721 คนนั้น ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 33 แห่งทั่วประเทศ แยกเป็น

มหาวทิยาลยัของรฐั 22 แห่งและของเอกชน 11 แห่ง มหาวทิยาลยัทีมี่นักศกึษาต่างชาตริะดบัปรญิญาเอกมากทีส่ดุ 

15 ล�าดับแรกนั้น มีเพียงแห่งเดียวที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน คือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมีนักศึกษาสูงสุดเป็น

ล�าดับ 6 ส�าหรับมหาวิทยาลัย 5 ล�าดับแรกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมดมีสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติระดับ

ปริญญาเอกตามล�าดับดังน้ี มหาวิทยาลัยมหิดลร้อยละ 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 15 มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ร้อยละ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร้อยละ 9 และมหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยละ 7 (รูป 4) 
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รูป 4 สถาบันการศึกษา 15 ล�าดับแรกที่มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอกมาศึกษา

ใช้ทุนอะไรในการศึกษา?

ทนุทีใ่ช้ในการศกึษาส�าหรับนักศกึษาต่างชาตใินระดบัปรญิญาโท คอื ทนุจากหน่วยงานไทย ทนุจากหน่วยงาน

ต่างประเทศ และทุนส่วนตัว เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมทุนแต่ละประเภทของนักศึกษา 15 ประเทศที่มีนักศึกษามาก

ที่สุดที่มาศึกษาในไทยและได้รับทุนในแต่ละประเภทพบว่า นักศึกษาต่างชาติมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับทุนการศึกษา

จากหน่วยงานไทยและทุนจากหน่วยงานของต่างประเทศ นักศึกษาที่เหลือมีเพียงร้อยละ 35 – 42 เท่าน้ันที่ใช้ทุน 

ส่วนตวัเพือ่การศกึษา ในส่วนของทนุการศกึษาทีไ่ด้รับ พบว่านักศกึษาต่างชาตไิด้รับทนุการศกึษาจากหน่วยงานไทย

มากกว่าทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาภูฏานได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานไทยมากที่สุดถึงร้อยละ 

43 ถ้าเทียบกับจ�านวนนักศึกษาของแต่ละประเทศที่มาศึกษา ในกรณีน้ีโอกาสที่นักศึกษาต่างชาติได้รับทุนจาก 

หน่วยงานไทยมีมากกว่าเน่ืองจากมีจ�านวนทนุให้กับนักศกึษามากกว่า นักศกึษาจีนมาศกึษาด้วยทนุส่วนตวัร้อยละ 42 

ทุนที่ได้รับจากหน่วยงานไทยร้อยละ 36 และหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 21 แต่นักศึกษาลาวและเวียดนาม 

ร้อยละ 37 และนักศึกษาภูฏานร้อยละ 43 มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานไทย อินโดนีเซียร้อยละ 30 อินเดียร้อยละ 32 

และเนปาลร้อยละ 31 มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานต่างประเทศ (ตาราง 1)



ตาราง 1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท 15 ล�าดับประเทศแรก จ�าแนกตามทุนที่ใช้ในการศึกษา

ประเทศ
ทุน 

หน่วยงานไทย

ทุนหน่วยงาน 

ต่างประเทศ
ทุนส่วนตัว รวม (N)

จีน 36.4 21.4 42.2 100 (835)

ลาว 37.4 21.4 41.2 100 (495)

พม่า 34.5 27.5 38.0 100 (411)

เวียดนาม 37.2 23.2 39.6 100 (328)

อินโดนีเซีย 34.4 30.1 35.5 100 (186)

กัมพูชา 35.4 22.6 42.1 100 (164)

อินเดีย 31.9 31.9 36.2 100 (116)

เนปาล 33.3 31.3 35.4 100 (99)

ภูฏาน 42.6 14.8 42.6 100 (94)

บังกลาเทศ 33.8 29.4 36.8 100 (68)

ฝรั่งเศส 33.9 30.5 35.6 100 (59)

ฟิลิปปินส์ 34.5 27.6 37.9 100 (58)

เยอรมนี 24.5 34.0 41.5 100 (53)

ศรีลังกา 31.3 31.3 37.4 100 (48)

เกาหลีใต้ 33.3 26.0 40.7 100 (27)

ที่มา: ค�านวณจากข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2555

นักศกึษาต่างชาตทิีม่าศกึษาในระดบัปรญิญาเอกในไทย ผลการวเิคราะห์ในภาพรวมของทนุแต่ละประเภทของ

นักศึกษาทั้ง 15 ประเทศที่มาศึกษาในไทยมากที่สุด 15 อันดับ พบว่า นักศึกษาต่างชาติมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับทุน

การศึกษา โดยทุนที่ได้รับเป็นทุนจากหน่วยงานไทยและทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ ยกเว้นเกาหลีใต้ที่ได้รับทุน 

การศึกษา (ทุนจากหน่วยงานไทยและทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ) และใช้ทุนส่วนตัวร้อยละ 50 เท่ากัน นักศึกษา

ที่เหลือมีประมาณร้อยละ 33 – 46 เท่านั้นที่ใช้ทุนส่วนตัว ในส่วนของทุนการศึกษาที่ได้รับ พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติ

ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานไทยมากกว่าทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาอินโดนีเซียได้รับทุน 

การศึกษามากกว่าร้อยละ 60 โดยนักศึกษาอินโดนีเซียมาศึกษาด้วยทุนที่ได้รับจากหน่วยงานไทยร้อยละ 35 ทุน 

ต่างประเทศร้อยละ 30 และที่เหลือใช้ทุนส่วนตัวเพียงร้อยละ 36 นักศึกษาต่างชาติอื่น เช่น นักศึกษาจีนร้อยละ 37 

ลาวและเวียดนามร้อยละ 38 และนักศึกษาพม่าร้อยละ 33 มาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานไทย (ตาราง 2)

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2555  211
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ตาราง 2 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก 15 ล�าดับประเทศแรก จ�าแนกตามทุนที่ใช้ในการศึกษา

ประเทศ
ทุนหน่วยงาน 

ไทย

ทุนหน่วยงาน 

ต่างประเทศ
ทุนส่วนตัว รวม (N)

อินโดนีเซีย 34.7 29.6 35.7 100 (98)

จีน 36.6 21.9 41.5 100 (82)

ลาว 37.8 21.7 40.5 100 (74)

เวียดนาม 38.4 23.2 38.4 100 (73)

พม่า 33.3 26.1 40.6 100 (69)

อินเดีย 35.0 32.5 37.5 100 (40)

บังกลาเทศ 32.4 29.4 38.2 100 (34)

เนปาล 30.3 30.3 39.4 100 (33)

กัมพูชา 36.8 21.1 42.1 100 (19)

มาเลเซีย 28.6 28.6 42.8 100 (14)

ฟิลิปปินส์ 30.8 23.1 46.1 100 (13)

ปากีสถาน 36.4 18.2 45.4 100 (11)

เยอรมนี 33.3 22.2 44.5 100 (9)

เกาหลีใต้ 25.0 25.0 50.0 100 (8)

ภูฏาน 33.3 33.3 33.4 100 (6)

ที่มา: ค�านวณจากข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2555

อภิปรายและสรุป

ในระดับปริญญาโทผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่มาจากอาเซียน และนักศึกษาจีนมีมากที่สุด

ในจ�านวนนักศกึษาต่างชาตทิัง้หมดทีศ่กึษาระดบัปริญญาโท มคีวามต่างกับล�าดบัทีส่องคอืนักศกึษาลาวค่อนข้างมาก 

โดยมีส่วนต่างถึงร้อยละ 9 ส่วนล�าดับที่ 2 จนถึงล�าดับที่ 4 ซึ่งมีลาว พม่า และเวียดนาม จ�านวนของนักศึกษา 

ที่เข้ามาเรียนไม่มีความต่างมากนัก และล�าดับที่ 5 คือประเทศอินโดนีเซีย จนถึงอันดับที่ 15 คือเกาหลีใต้ไม่มี 

ความต่างในจ�านวนนักศึกษามากนักเช่นกัน ส่วนในระดับปริญญาเอกนักศึกษาชาวอินโดนีเซียมีมากที่สุดในจ�านวน

นักศกึษาต่างชาตทิัง้หมดในระดบัปรญิญาเอก ซึง่มคีวามต่างกับล�าดบัทีส่องคอืนักศกึษาจนีไม่มากนัก โดยมส่ีวนต่าง

เพียงร้อยละ 2.2 เท่านั้น ล�าดับที่ 2 ถึงล�าดับที่ 5 คือพม่า มีขนาดนักศึกษาที่ใกล้เคียงกัน

ขนาดของนักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทไม่มีความต่างมากนักในล�าดับของสถาบัน 

ที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาอันดับที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ได้เปรียบในแง่ของที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ เพราะสถาบันการศึกษาได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่มีความเจริญสูงทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและ

เทคโนโลยี สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ แต่จะมีความต่างอยู่พอสมควรส�าหรับจ�านวนนักศึกษาที่อยู่ในสถาบัน



อุดมศึกษาล�าดับถัดลงมา โดยที่อันดับที่ 1 ของสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุดจะต่างจากล�าดับที่ 4 ถึงร้อยละ 7  

ส่วนจ�านวนนักศึกษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างล�าดับที่ 4 และล�าดับที่ 15 นั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน 

ขนาดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นความต้องการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา 

ชาวต่างประเทศได้พอสมควร นักศึกษาต่างประเทศที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีความต่างกันพอสมควร 

ในล�าดับของสถาบันที่มีนักศึกษาเข้าศึกษาระหว่างล�าดับที่ 1 – 2 จะมีช่วงห่างของความต่างอยู่ที่ร้อยละ 5 ของ

นักศกึษาทีอ่ยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษาล�าดบัถัดลงมา โดยทีล่�าดบัที ่1 ของสถาบนัทีม่นัีกศกึษามากทีส่ดุจะต่างจากล�าดบั

ที่ 4 ที่ร้อยละ 10 ส่วนจ�านวนนักศึกษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างล�าดับที่ 4 จนถึงล�าดับที่ 8 นั้น  

เป็นกลุ่มของสถาบันที่มีขนาดนักศึกษาใกล้เคียงกัน และกลุ่มสุดท้ายระหว่างล�าดับที่ 9 จนถึงล�าดับที่ 15 จะมีขนาด

ของนักศึกษาใกล้เคียงกัน ขนาดของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นความต้องการเลือก 

เข้าศึกษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศได้พอสมควร

ช่วงกรกฎาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 นักศกึษาต่างประเทศทีเ่ข้าศกึษาต่อในระดบัปริญญาโทไม่มคีวามต่าง

มากนักในล�าดับของสถาบันที่มีนักศึกษาเข้าศึกษามากที่สุดตั้งแต่ล�าดับที่ 1 – 3 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดลร้อยละ 12 และจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัร้อยละ 10 มหาวทิยาลยัเอกชน 1 แห่ง คอื มหาวทิยาลยัอสัสมัชญัร้อยละ 10 เช่นกัน ในระดบัปรญิญา

เอกสถาบนัทีม่นัีกศกึษาเข้าศกึษาอนัดบัที ่1 – 3 คอืมหาวทิยาลยัของรัฐทัง้ 3 แห่งคอื มหาวทิยาลยัมหิดลร้อยละ 19 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 15 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้อยละ 11

แหล่งทุนและการได้รับทุนมีความส�าคัญต่อการมาศึกษา (Bartlett, 2011) แหล่งทุนที่ใช้ในการศึกษาส�าหรับ

นักศกึษาต่างชาตใินระดบัปริญญโท ทนุแต่ละประเภททีนั่กศกึษามาศกึษาในประเทศไทย พบว่า นักศกึษาจีน มาด้วย

ทุนที่ได้รับจากหน่วยงานไทยร้อยละ 36 และหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 21 (ได้รับทุนการศึกษาร้อยละ 57)  

มาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวเพียงร้อยละ 42 ส่วนนักศึกษาภูฏานร้อยละ 43 ลาว และนักศึกษาเวียดนามร้อยละ 37  

มาศกึษาด้วยทนุหน่วยงานไทย ในระดับปรญิญาเอก พบว่านักศกึษาอนิโดนีเซยีได้รบัทนุการศกึษามากกว่าร้อยละ 70  

โดยแยกเป็นได้รับทุนจากหน่วยงานไทยร้อยละ 35 และมาศึกษาด้วยทุนหน่วยงานต่างประเทศร้อยละ 30 ที่เหลือ

ทุนส่วนตัวมีเพียงร้อยละ 36 เท่าน้ัน นักศึกษาต่างชาติได้รับทุนการศึกษาจากหน่วงงานไทยมากกว่าทุนจาก 

หน่วยงานต่างประเทศ ดังเช่น นักศึกษาจีนร้อยละ 37 ลาวและเวียดนามร้อยละ 38 และนักศึกษาพม่าร้อยละ 33 

มาศกึษาด้วยทนุหน่วยงานไทย ในขณะทีท่นุจากหน่วยงานต่างประเทศทีนั่กศกึษาได้เท่ากับร้อยละ 22 ส�าหรับนักศกึษา

จีนและนักศึกษาลาว ร้อยละ 23 ส�าหรับนักศึกษาเวียดนาม และร้อยละ 26 ส�าหรับนักศึกษาพม่าที่ได้รับทุน 

การศึกษาจาหน่วยงานต่างประเทศ 

กิตติกรรมประกาศ

ผู้เขียนขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลของนักศึกษา 

ต่างชาติในปี 2554 – 2555 ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในบทความนี้ 
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คนข้ามชาติจากพม่าและความเป็นอ่ืนในสายตาของคนไทย: 

มองผ่านประเด็นการได้รบัอนุญาตให้อยู่อาศัยแบบถาวร

มาลี สันภูวรรณ์
*

บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนไทยต่อประเด็นการอยู่ศัยอย่างถาวรของลูกของ 

คนข้ามชาติจากพม่า โดยมองผ่านการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเอง ว่าสามารถลดช่องว่างระหว่าง

ความเป็นไทยกับความเป็นอื่นได้หรือไม่ ใช้ข้อมูลจากการส�ารวจความคิดเห็นของคนไทยต่อผู้พลัดถ่ินและแรงงาน

จากพม่า กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป จ�านวน 1,600 คน 

จากการศึกษาพบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 70 ปฎิเสธการอนุญาตการให้อยู่อาศัยแบบถาวรแก่ลูกของ 

คนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาการได้ใกล้ชิดและติดต่อสื่อสารกับคนข้ามชาติจากพม่า  

ก็พบว่าคนไทยทีม่เีพือ่นหรอืคนรู้จักทีเ่ป็นคนข้ามชาตมีิแนวโน้มทีจ่ะเห็นด้วยกับการอนุญาตการให้อยูอ่าศยัแบบถาวร

แก่ลกูของคนข้ามชาตจิากพม่าทีเ่กิดในประเทศไทยมากกว่าคนไทยทีไ่ม่มเีพือ่นหรอืคนรูจั้กทีเ่ป็นคนข้ามชาตจิากพม่า

ผลการศึกษาชี้ว่า การปฎิเสธการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของคนข้ามชาติจากพม่าของคนไทยอาจ 

เน่ืองมาจากความรูส้กึความเป็นไทยทีเ่ชือ่ว่าความเป็นไทยน้ันจะต้องผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมเพือ่หล่อหลอม 

ให้เกิดความเป็นไทย แต่คนข้ามชาติจากพม่าที่ถูกมองว่าเป็นอื่นน้ันไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาดังกล่าว  

จึงเปรียบเสมือนภัยคุกคามต่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติหรือความเป็นไทย อย่างไรก็ตาม การได้ใกล้ชิดและ

ติดต่อสื่อสารกับคนข้ามชาติจากพม่านั้น สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างความเป็นไทยและความเป็นอื่นลงได้

ค�าส�าคัญ: คนข้ามชาติ ความเป็นไทย ความเป็นอื่น การติดต่อสื่อสารกับนอกกลุ่ม
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Myanmar Migrants and ‘Otherness’ in the 

Eyes of Thais: Through the Context of 

Granting Permanent Residence

Malee Sunpuwan
*

Abstract 

The objective of this study was to explore the attitude of Thais toward granting permanent 

residence to children of Myanmar migrants in the context of positive contact with out – group 

members that may alleviate the gap between ‘Thainess’ and ‘otherness’. This study drew upon the 

data from the “Survey of Thai public opinion toward displaced persons and migrant workers from 

Myanmar”. The sample included 1,600 members of the general Thai population, aged 18 years or older.

The study found that over 70% of the sample opposed granting permanent residence (PR) to 

children of Myanmar migrants. By contrast, when taking the experience of positive contact with 

migrants from Myanmar into consideration, Thais who had friends or knew Myanmar migrants 

tended to agree with granting PR to children of Myanmar migrants more than their counterparts 

without constructive contact.

The results suggest that Thai opposition to granting PR status for children of migrants from 

Myanmar may reflect the feeling of ‘Thainess’ which holds that, to become Thai, one should  

undergo a process of Thai socialization. However, the majority of the sample felt that migrants from 

Myanmar had not made that transition at the time of the survey. Thus, through the eyes of Thais, 

migrants were seen to be a potential threat to the strong Thai sense of national pride. Nevertheless, 

while the sense of ‘otherness’ still exists, contact with migrants from Myanmar helped in reducing 

the gap between ‘Thainess’ and ‘otherness’. 

Keywords: Immigrants, Thainess, Otherness, Contact with out – group members
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บทน�า

ในประเทศที่มีผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติหรือคนข้ามชาติเข้าไปท�างานหรืออยู่อาศัยน้ัน นักสังคมศาสตร์มักจะสนใจ

ประเด็นของการบรูณาการในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย สงัคม และวฒันธรรม ทัง้น้ีเพือ่ให้เกิดการอยูร่่วมกัน 

อย่างเคารพความแตกต่างหลากหลาย โดยใช้มมุมองทางสงัคมวทิยาทัง้ในระดบัปัจจัยส่วนบคุคลและปัจจัยในระดบั

โครงสร้างในการท�าความเข้าใจการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ ทัง้ในประเดน็ของปฎิกิรยิาต่อปรากฎการณ์การย้ายถ่ิน 

และปฎิกิริยาต่อผู้ย้ายถ่ิน ที่ผ่านมามีการศึกษาที่เก่ียวข้องกับปฎิกิริยาต่อคนข้ามชาติในลักษณะของทัศนคติ/ 

ความเห็นต่อคนข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง โดยข้อค้นพบส่วนใหญ่ ชี้ให้เห็นทัศนคติเชิงลบต่อคนข้ามชาติในลักษณะ

ของการเกลียดกลัวเชื้อชาติ (Xenophobia) กลัวผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (Socio – cultural 

impacts) รวมทั้งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในแง่ของการแข่งขันเชิงการท�างานและทรัพยากร อย่างไรก็ตาม 

ความกลัวที่เกิดขึ้นน้ันมักเป็นการกลัวผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมท้องถ่ินมากกว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

(Blinder, 2011; Sides & Citrin, 2007) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการคนข้ามชาติเข้าสู่สังคมท้องถิ่น (Host 

society) ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่น�ามาซึ่ง 

ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ (A strong sense of national pride) อันส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการให้สถานะ

การอยู่อาศัยแบบถาวรหรือการให้สัญชาติ (Freeman, 1986; Joppke, 1998)

ส�าหรับประเทศไทยน้ัน แม้ว่าเป็นประเทศหน่ึงที่มีคนข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก

ประเทศพม่า ทีม่อียูนั่บหลายล้านคน มาท�างานและอาศยัอยูใ่นสถานะทีแ่ตกต่างกัน มทีัง้ผู้พลดัถ่ินทีอ่ยูใ่นศนูย์พกัพงิ

ตามแนวชายแดนของประเทศไทย
1
 แรงงานที่มีเอกสารหรือจดทะเบียน

2
 และแรงงานที่ไม่มีเอกสารหรือไม่ได ้

จดทะเบียน
3
 แต่กลับพบว่าการศึกษาในด้านความคิดเห็นของคนไทยต่อคนข้ามชาติในประเด็นการบูรณาการ 

ในประเทศไทยน้ัน ยังมีอยู่ค่อนข้างจ�ากัด เช่น การศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ศึกษา 

ความคิดเห็นต่อแรงงานข้ามชาติในสี่ประเทศ (สิงคโปร์ เกาหลี มาเลเซีย และไทย) โดยในประเทศไทยท�าการศึกษา

ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และสมุทรสาคร พบว่า คนไทยมีทัศนคติเชิงลบต่อแรงงาน 

ข้ามชาติในประเด็นผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานี้ 

พบว่าคนไทยมีทัศคนติเชิงลบต่อประเด็นการบูรณาการมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่เป็นตัวอย่าง 

ในการศึกษาน้ี (Balkun, 2002) อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้างต้น มิได้จ�าแนกสถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทย 

ของแรงงานข้ามชาต ิและใช้ค�าถามในภาพรวม ทีไ่ม่ได้แยกให้ชดัเจนว่าการบูรณาการช่วยให้แรงงานข้ามชาตอิยูใ่น

สงัคมไทยได้น้ันในประเดน็ใด (กฎหมาย สงัคม หรอืวฒันธรรม) จึงท�าให้ภาพทีไ่ด้จากการศกึษายงัไม่สะท้อนประเดน็ 

ที่ชัดเจนนัก 

1 
คนข้ามชาติจากพม่าที่หนีความขัดแย้ง และการข่มเหงในพม่าและเข้ามาอาศัยในศูนย์พักพิง ตามแนวชายแดนของประเทศไทย 

ทั้ง 9 แห่ง 

2
 แรงงานที่มีเอกสารหรือจดทะเบียน หมายถึง แรงงานที่จดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี แรงงานที่เข้ามาตามบันทึกความเข้าใจ 

(MoU) แรงงานที่เข้ามาตามการส่งเสริมการลงทุน

3 
แรงงานทีไ่ม่มเีอกสารหรอืไม่ได้จดทะเบยีน หมายถึงแรงงานแรงงานทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนกับรัฐไทยในช่วงทีม่กีารอนุญาตให้จดทะเบยีน 

และท�างานในไทยอย่างผิดกฏหมาย
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ประเทศไทยเป็นหน่ึงในหลายประเทศที่เปิดโอกาสให้คนข้ามชาติอาศัยอยู่ในประเทศอย่างถาวรและสามารถ

แปลงสัญชาติได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่รัฐไทยก�าหนด มิใช่ว่าคนข้ามชาติทุกคนในประเทศไทย

จะสามารถอาศัยอย่างถาวรหรือแปลงสัญชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่

เป็นแรงงานฝีมือระดับล่างและมีสถานะการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ที่ส�าคัญ ยังมีประเด็นความรู้สึกของความ 

เป็นไทย (Thainess) การรับรู้เกี่ยวกับคนข้ามชาติ และการได้ใกล้ชิดติดต่อสื่อสารกับคนข้ามชาติ ที่อาจส่งผลต่อ

การสร้างความเป็นอื่น (Otherness) กับคนข้ามชาติเหล่านี้ ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งเน้นน�าเสนอความคิดเห็นของ 

คนไทยต่อประเด็นการบรูณาการในแง่กฎหมายในรูปแบบการอยูอ่าศยัอย่างถาวรของคนข้ามชาตจิากพม่ารุน่ทีส่อง
4
 

ซึง่ประกอบด้วยลกูของคนข้ามชาตใินศนูย์พกัพงิ ลกูของแรงงานข้ามชาตทิีจ่ดทะเบยีน และลกูของแรงงานข้ามชาติ

ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยมีค�าถามว่า การติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเอง (Contact with out – group 

members) ซึ่งในบริบทน้ีหมายถึง การได้ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับคนข้ามชาติจากพม่าจะสามารถลดช่องว่างของ

ความเป็นไทยและความเป็นอื่นได้หรือไม่

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าในการท�าความเข้าใจปฎิกิริยาต่อคนข้ามชาติน้ันมีทฤษฎีที่ใช้กันอย่างกว้างขวางอยู่สองชุดด้วยกัน  

คือทฤษฎีในระดับบุคคลที่ใช้มุมมองทางสังคมวิทยาในระดับจุลภาค (Micro – sociological perspectives) และ

ทฤษฎีระดบับริบท (Contextual level) ทีมุ่ง่เน้นความส�าคญัของปัจจัยในระดบัโครงสร้างในการอธิบายปฏิกิรยิาต่อ

คนข้ามชาติ (Ceobanu & Escandell, 2010; Flashman, 2009; Olzak, 1994; Quillian, 1995) แต่การศึกษานี้

ให้ความสนใจในการอธิบายปรากฏการณ์ปฏิกิริยาต่อคนข้ามชาติในระดับบุคคล โดยใช้มุมมองทางสังคมวิทยา 

ในระดับจุลภาคที่ว่าด้วยอัตลักษณ์และคุณค่า (Identities and values) และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่ม

ของตนเอง (Contact with out – group members) 

เริ่มต้นด้วยมุมมองที่ว่าด้วยอัตลักษณ์และคุณค่า (Identities and values) เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับ 

การสร้างทัศนคติที่ได้รับอิทธิพลจากอัตลักษณ์และคุณค่าของกลุ่มตนเอง ซึ่งอธิบายว่าบุคคลจะชื่นชอบพวกของ

ตนเองหรือกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ โดยมีความประทับใจเชิงบวกกับอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองแต่จะน�ามาซึ่ง

ทัศนคติเชิงลบต่อคนอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่ม (Mummendey, Klink, & Brown, 2001) นั่นคือการสร้างความเป็นอื่น

ขึ้นจากการให้คุณค่าอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท�าให้เกิดความเป็น “เขา 

(Them)” ซึ่งเป็นคนนอกกลุ่ม (Out – group) กับความเป็น “เรา (Us)” ซึ่งเป็นคนในกลุ่ม (In – group) ทั้งนี้ความ

เป็นอื่นอาจสร้างมาจากความเป็นจริงหรือจนิตนาการว่าเป็นความแตกต่างจากตนในแง่ที่ว่า “เขา” เป็นคนที่มาจาก

ที่อื่นๆ ที่มิใช่พื้นที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นภาค ประเทศ โซน และทวีป เป็นต้น นอกจากนั้นยังรวมถึงความเป็น “เขา” 

ทีแ่ตกต่างในความเป็นกลุม่หรือองค์กรในด้านของสงัคมวฒันธรรม ความประพฤต ิหรือแม้กระทัง่เรือ่งของความคดิเห็น  

หรือมุมมอง (Murdick, Shore, Chittooran, & Gartin, 2004) ส่วนความเป็น “เรา” น้ันสร้างโดยท�าให ้

อัตลักษณ์ของกลุ่มตนมีคุณค่ามากกว่าของกลุ่มอื่น

4 
คนข้ามชาติจากพม่ารุ่นที่สอง หมายถึง ลูกของคนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทย



การสร้างความเป็น “เรา” น้ันคงเทียบได้กับการสร้าง “ความเป็นไทย” (Thainess) ในสังคมไทยที่สร้าง

คณุสมบตัขิองความเป็นคนไทยขึน้มา เพือ่ใช้ในการสร้างชาต ิท�าให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกัน และเป็นการรับประกัน

ความมั่นคงของชาติ อย่างไรก็ตาม การสร้างความเป็นไทยดังกล่าวนั้น อาจยังอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจ�ากัด กล่าว

คือ ถูกสงวนไว้ส�าหรับคนไทยเท่านั้น จึงท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นหรือคนอื่นที่มีสถานะด้อยกว่าทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมในสังคมไทยมี “ความเป็นอื่น” ที่ชัดเจนขึ้น (โสฬส, 2551; สายชล, 2551) ซึ่งเขาเหล่าน้ันอาจถูกปฎิเสธ 

การเข้าสู่การบูรณาการเข้ากับสังคมไทยจากการมีช่องว่างระหว่างความเป็น “เรา/ไทย” และเป็น “เขา/อื่น”

ในขณะที่มุมมองที่ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเอง (Contact with out – group  

members) ได้อธิบายปฎิกิริยาต่อผู้ย้ายถิ่นระดับบุคคลโดยอาศัยหลักการของทฤษฎีการสัมผัส (Contact theory) 

ซึ่งมีแนวคิดว่า การใกล้ชิดกับกลุ่มอื่นๆ ที่มิใช่กลุ่มของตนเองน้ัน จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกกับคนข้ามชาติ  

อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดทศันคตเิชงิบวกแล้วก็อาจเกิดอคตหิรือทศันคตเิชงิลบต่อกลุม่อืน่ได้ด้วยเช่นกัน ทัง้น้ีเน่ืองจาก 

การมีทัศนคติเชิงลบแบบการเหมารวม (Negative and faulty stereotypes) (Flashman, 2009; Hainmueller & 

Hopkins, 2014) จากการศึกษาที่ผ่านมาน้ันเน้นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารกับคนนอกกลุ่มในลักษณะตัวต่อตัว 

เช่น การเป็นเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก และพบว่าการติดต่อสื่อสารกับคนนอกกลุ่มในรูปแบบของ 

การเป็นเพือ่นน้ัน ส่งผลต่อการเกิดทศัคตเิชงิบวกมากกว่าการตดิต่อสือ่สารกับคนนอกกลุม่ในรปูแบบอืน่ๆ (Hodson 

& Hewstone, 2012; Pettigrew, Tropp, Wagner, & Christ, 2011)

การได้รับการอนุญาตให้อาศัยอย่างถาวร/การได้รับสัญชาติ

โดยทัว่ไปแล้วการเปลีย่นแปลงสถานะของคนข้ามชาตน้ัิน มีความเชือ่มโยงกับการอนุญาตให้อาศยัอย่างถาวร/

การแปลงสญัชาต/ิการได้รบัสญัชาต ิซึง่มกัมีล�าดบัดงัน้ี จากคนข้ามชาตผิิดกฎหมายสูก่ารเป็นคนข้ามชาตถูิกกฎหมาย 

จากการอาศัยชั่วคราวสู่การอาศัยอย่างถาวร และสุดท้ายจากการอาศัยอย่างถาวรสู่การแปลงสัญชาติ (Baubock, 

1994) อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้อาศยัอย่างถาวรหรอืการได้รบัสญัชาติของบคุคลของประเทศใดประเทศหน่ึงน้ัน  

มักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นมีคุณสมบัติตามที่ประเทศนั้นๆ ก�าหนด (Schlueter & Scheepers, 2010) โดยทั่วไปแล้วมัก

จะมคีุณสมบตัทิี่คลา้ยๆ กนัในหลายๆ ประเทศ ได้แก่ การได้รบัสญัชาตโิดยการเกดิและการแปลงสัญชาต ิการได้รบั

สัญชาติโดยการเกิดนั้นมักมีข้อก�าหนดคือ การเกิดในประเทศนั้นๆ และการมีบิดาและหรือมารดาเป็นพลเมืองของ

ประเทศนั้นๆ ส่วนการแปลงสัญชาตินั้น มักมีข้อก�าหนดที่ประกอบด้วย การอยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ ในช่วงระยะ

เวลาหน่ึง การมีประพฤติกรรมที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง (หรือการได้รับการนิรโทษกรรม)  

มคีวามรูเ้รือ่งภาษาของประเทศน้ันๆ อย่างเพยีงพอและการสาบานตนว่าจะเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศน้ันๆ (Oath 

of allegiance) (Crawley, 2005; Ha, 2010; Hood & Morris, 1998)

ประเทศไทยมีการให้สัญชาติโดยการเกิดตามพระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา 7
5
 (ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 

ทวิ วรรคหน่ึง) และมาตรา 8
6
 ส่วนการให้สถานะการอยู่อาศัยอย่างถาวร (Permanent residence: PR) และ 

5 
ดูเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 7 และ มาตรา 7 ทวิ 

6
 ดูเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 8
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การแปลงสัญชาติส�าหรับคนข้ามชาติที่มีคุณสมบัติตามที่ได้ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ประเทศไทย 

ได้เปิดโอกาสให้กับคนข้ามชาติได้อยู่อาศัยอย่างถาวรในประเทศไทยหรือแปลงสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 

มาตรา 9
7
 โดยการแต่งงาน และมาตรา 10 – 12

8
 โดยการแปลงสัญชาติ ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ บรรลุนิติภาวะ

แล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลน้ันมีสัญชาติ มีความประพฤติดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน มีภูมิล�าเนาใน 

ราชอาณาจักรไทยต่อเน่ืองมาจนถึงวันที่ยื่นค�าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และมีความรู้ 

ภาษาไทยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม คนข้ามชาติเหล่านี้จะต้องยื่นค�าร้องขอแปลงสัญชาติภายใต้

ประเภทการลงทุน ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญและเหตุผลทางมนุษยชน และได้รับอนุมัติเม่ือผ่านดุลยพินิจของรัฐมนตรี  

(พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2535)

การรับรู้เกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นและแรงงานข้ามชาติ

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าคนข้ามชาติมักถูกมองว่าเป็นภัยต่ออัตลักษณ์ของชาติ (National identity) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนพื้นถ่ินมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เช่นเดียวกับความรู้สึกของคนไทยที่มี 

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วสร้าง “ความเป็นอื่น” ให้กับคนกลุ่มน้อยอื่นๆ (Traitongyoo, 2008; สายชล, 

2551) นอกจากน้ัน ยังชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจผิดและความหวาดระแวงกับคนข้ามชาติที่เกิดขึ้นกับคนพื้นถ่ินน้ัน 

เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดระหว่างคนพื้นถิ่นกับคนข้ามชาติ (Brees, 2010)

ในขณะที่สื่อต่างๆ ของไทยมักน�าเสนอเร่ืองราวที่เป็นด้านลบของคนข้ามชาติจากพม่า ว่าเป็นผู้สร้างปัญหา

และภาระให้กับรัฐไทย ดังน้ันคนข้ามชาติจากพม่าจึงมักถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคลและ 

ความสงบเรียบร้อยของสังคม (Chaipipat, 2007; Sides & Citrin, 2007) นอกจากสื่อแล้ว ยังมีเหตุการณ์ในอดีต

ที่ตอกย�้าภาพเชิงลบของคนข้ามชาติจากพม่า ไม่ว่าจะเป็นการยึดสถานทูตพม่าเมื่อ พ.ศ. 2542 การจับตัวประกัน 

ที่โรงพยาบาลราชบุรีเมื่อ พ.ศ. 2543 (กระปุกดอทคอม, ม.ป.ป.) ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างทัศนคติเชิงลบต่อคนข้ามชาติ

จากพม่าทั้งสิ้น

การติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเองกับทัศนคติต่อคนข้ามชาติ

นักสงัคมศาสตร์มักใช้มุมมองเร่ืองการตดิต่อสือ่สารกับบคุคลนอกกลุม่ของตนเอง (Contact with out – group 

members) ในการท�าความเข้าใจสถานการณ์ของการลดความตึงเครียดและลดทัศนคติเชิงลบของคนระหว่างกลุ่ม 

(Schlueter & Scheepers, 2010) โดยเฉพาะกลุ่มใหญ่กับกลุ่มย่อย โดยให้นิยามการติดต่อสื่อสารกับบุคคล 

นอกกลุ่มของตนเองในรูปแบบปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว (Pettigrew & Tropp, 2006) ซึ่งในแนวคิดนี้ ได้เน้นไปที่ 

การมปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่อย่างแท้จรงิ (Actual intergroup contact) ว่าสามารถสร้างโอกาสการตดิต่อสือ่สาร

กับบคุคลนอกกลุม่ของตนเอง อนัน�าไปสูก่ารเพิม่ทศันคตเิชงิบวกระหว่างกลุม่ การศกึษาพบว่า ในช่วงแรกปฏิสมัพนัธ์

7
 ดูเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 9

8 
ดูเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 10,11,12



ระหว่างกลุ่มช่วยลดความตึงเครียดได้ในบางเงื่อนไข ได้แก่ การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีความร่วมมือระหว่างกัน  

การมสีถานะทีเ่ท่ากัน และการทีท่างการ (รฐั) ให้การสนับสนุนเท่าๆ กัน เป็นต้น ต่อมาพบว่าการลดความตึงเครยีด/

การเพิ่มทัศนคติเชิงบวกระหว่างกลุ่มนั้นเกิดขึ้นแม้ไม่มีเงื่อนไขในการสนับสนุน (Pettigrew & Tropp, 2008)

วิธีการศึกษา

บทความน้ีใช้ข้อมูลจากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนไทยต่อผู้อพยพ/พลัดถ่ินจากประเทศพม่า  

ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2555 พื้นที่ที่ท�าการศึกษาคือพื้นที่ 

ซึง่เป็นทีต้ั่งของสถานพกัพงิตามแนวชายแดนของไทย ได้แก่ จงัหวดักาญจนบรีุ ราชบรีุ แม่ฮ่องสอน และตาก ตวัอย่าง

ในการศึกษาคือประชาชนไทยทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ�านวน 1,600 คน โดยมีตัวอย่างจังหวัดละ 400 คน  

สุม่ตวัอย่างแบบเป็นช่วงชัน้ คอืแบ่งพืน้ทีใ่นแต่ละจังหวดัออกเป็นพืน้ทีเ่ขตเมอืงทีเ่ป็นต�าบลทีต่ัง้ของศาลากลางจังหวดั 

และพื้นที่นอกเขตเมืองที่เป็นต�าบลที่ต้ังของศูนย์พักพิง โดยสุ่ม 5 หมู่บ้านจากแต่ละต�าบล และใช้การสุ่มอย่าง 

เป็นระบบและเป็นอิสระในการสุ่มเลือกประชากรตัวอย่างหนึ่งคนจากหนึ่งครัวเรือน หมู่บ้านละ 40 คน

การศึกษาน้ีเน้นความเป็นไทยและความเป็นอื่นซึ่งวัดจากความคิดเห็นของคนไทยต่อคนข้ามชาติชาวพม่า  

และเพื่อให้เห็นถึงสถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทย จึงได้แบ่งลูกของคนข้ามชาติจากพม่า ออกเป็น 3 กลุ่มคือ  

ลูกของผู้พลัดถ่ิน/ผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนของไทย ลูกของแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียน  

และลูกของแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ส่วนระดับความคิดเห็นต่อคนข้ามชาติจากพม่าน้ันวัดโดยใช้มาตรวัดของลิเคิร์ทที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

(Modified Likert scale) ทั้งน้ีการทดสอบแบบสอบถามได้ค่าความเที่ยง (Reliability) ที่ 0.86 แต่ละค�าถาม 

มีค�าตอบ 5 ระดับคือ 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 = เห็นด้วยน้อย 3 = เห็นด้วยปานกลาง 4 = เห็นด้วยมาก 5 =  

เห็นด้วยมากทีส่ดุ แต่ในการเสนอผลการศกึษาแบ่งความคดิเห็นออกเป็น 2 กลุม่ คอืเห็นด้วยมาก (สะท้อนความเป็นอืน่ 

ในระดับต�่า) และเห็นด้วยน้อย (สะท้อนความเป็นอื่นในระดับสูง) โดยเห็นด้วยมาก ประกอบด้วย เห็นด้วยมาก  

และเห็นด้วยมากที่สุด ส่วนเห็นด้วยน้อยประกอบด้วย เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยปานกลาง 

ส�าหรับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของตนเอง (Contact with out – group members) วัดจาก 

การมีหรือไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนข้ามชาติจากพม่า

การศึกษาน้ีได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของการขอจริยธรรมจากส�านักคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

(สาขาสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ผ่านการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรม

การวิจัยในคนตามเอกสารหมายเลข MU – SSIRB 2011/068.1803

การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษานี้ใช้ ความถี่ ร้อยละ และไคสแควร์ (Chi – square) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�าเสนอความคิด

เห็นของคนไทย และตอบค�าถามทีว่่าการตดิต่อสือ่สารระหว่างคนไทยกับคนข้ามชาตจิากพม่าทีเ่กิดขึน้จะลดช่องว่าง
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ระหว่างความเป็นไทยและความเป็นอื่นได้หรือไม่ โดยมองผ่านประเด็นการอยู่ศัยอย่างถาวรของลูกคนข้ามชาต ิ

จากพม่าที่เกิดในประเทศไทยทั้ง 3 กลุ่ม

ผลการศึกษา

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างทีศ่กึษาเป็นเพศหญงิสงูกว่าเพศชายเลก็น้อย (ร้อยละ 52.3 ต่อร้อยละ 47.7) มอีายเุฉลีย่ 42.2 ปี  

เกือบครึ่งอยู่ในกลุ่มอายุ 18 – 39 ปี ส่วนใหญ่มีบิดา – มารดาที่มีเชื้อชาติไทย เกือบสี่ในห้าแต่งงานแล้ว เกือบครึ่ง 

จบชั้นมัธยมศึกษาหรือสูงกว่า และเกือบหนึ่งในสิบไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 90.1 มีงานท�า มีเพียงร้อยละ 13.9  

ที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นผู้พลัดถิ่น กลุ่มตัวอย่างอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน (ตาราง 1)

ตาราง 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ร้อยละ

เพศ

ชาย 763 47.7

หญิง 837 52.3

อายุ

18 – 29 370 23.1

30 – 39 367 22.9

40 – 49 352 22.0

50 – 59 271 16.9

>=60 ปี 240 15.0

อายุเฉลี่ย 42.2 ปี

เชื้อชาติบิดา – มารดา

ไทย 1,523 95.2

ไม่ใช่ไทย 77 4.8

สถานภาพสมรส

โสด 329 20.6

แต่งงาน 1,196 74.8

หม้าย/หย่า/แยก 75 4.7

การศึกษา

ไม่ได้เรียน 154 9.6

ประถมศึกษา 655 40.9



ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน ร้อยละ

มัธยมศึกษาขึ้นไป 791 49.4

สถานภาพการท�างาน

ไม่ได้ท�างาน 142 8.9

ท�างาน 1,458 91.1

มีเพื่อน/รู้จักผู้พลัดถิ่น

มี 222 13.9

ไม่มี 1,378 86.1

เขตที่อยู่อาศัย

ชนบท 800 50.0

เมือง 800 50.0

ทัศนคติต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกคนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทย

ข้อมูลในตาราง 2 สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกคนไทยค่อนข้างไวต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของ 

คนข้ามชาติจากประเทศพม่า โดยกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 73.1 เห็นด้วยน้อยว่าควรให้สิทธิ์การอยู่อาศัยอย่างถาวร

แก่ลูกของผู้อพยพจากพม่าที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่เกิดในไทย ร้อยละ 75.9 เห็นด้วยน้อยต่อการให้สิทธิ์อยู่อาศัยอย่าง

ถาวรแก่ลกูของแรงงานจดทะเบยีนจากพม่าทีเ่กิดในไทย และร้อยละ 97.6 เห็นด้วยน้อยต่อการได้รบัสทิธ์ิให้อยูอ่าศยั

อย่างถาวรของลูกของแรงงานไม่จดทะเบียนจากพม่าที่เกิดในไทย

ตาราง 2 ความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของผู้พลัดถิ่น/แรงงานจากพม่า

ความคิดเห็น จ�านวน ร้อยละ

ลูกของผู้อพยพที่อยู่ในศูนย์ที่เกิดในไทยควรได้รับสิทธิ์อยู่ในไทยอย่างถาวร

เห็นด้วยน้อย 1,169 73.1

เห็นด้วยมาก 431 26.9

ลูกของแรงงานที่ไม่จดทะเบียนที่เกิดในไทยควรได้รับสิทธิ์อยู่ในไทยอย่างถาวร

เห็นด้วยน้อย 1,562 97.6

เห็นด้วยมาก 38 2.4

ลูกของแรงงานที่จดทะเบียนที่เกิดในไทยควรได้รับสิทธิ์อยู่ในไทยอย่างถาวร

เห็นด้วยน้อย 1,215 75.9

เห็นด้วยมาก 385 24.1

ตาราง 1 (ต่อ) ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
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ความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกคนข้ามชาติจากพม่าท่ีเกดิในประเทศไทยกบัการติดต่อสือ่สาร 

กับบุคคลนอกกลุ่ม

ตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าการมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนข้ามชาติจากพม่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

ความคิดเห็นต่อการให้สิทธ์ิอยู่อาศัยอย่างถาวรกับลูกของคนข้ามชาติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยมีสัดส่วนของ 

ผู้ที่เห็นด้วยมากกับการอาศัยอย่างถาวรของลูกของคนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในศูนย์พักพิงร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบ

กับผู้ที่ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักคนเหล่านั้นที่เห็นด้วยอย่างมากในประเด็นดังกล่าวเพียงร้อยละ 25.1 

ส่วนความคิดเห็นของคนไทยต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกที่เกิดในประเทศไทยของแรงงงานที่ไม่ได ้

จดทะเบยีนจากพม่าน้ัน ก็เช่นกันทีพ่บว่าผูท้ีม่เีพือ่นหรอืคนรูจ้กัเป็นคนข้ามชาตชิาวพม่าแล้วมสีดัส่วนทีเ่ห็นด้วยมาก

สูงกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักคือร้อยละ 5.4 ต่อร้อยละ 1.9 

ในขณะที่ความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของแรงงงานที่จดทะเบียนจากพม่าที่เกิดใน

ประเทศไทยก็มีรูปแบบเช่นเดียวกัน นั่นคือ ผู้ที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นคนข้ามชาติจากพม่าเห็นด้วยมากในประเด็น

นี้ร้อยละ 31.1 ส่วนผู้ที่ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเห็นด้วยมากในประเด็นนี้เพียงร้อยละ 22.9 เท่านั้น 

ตาราง 3  ร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง แยกตามการตดิต่อสือ่สารกับบคุคลนอกกลุม่ และความคดิเห็นต่อการอยูอ่าศยั

อย่างถาวรของลูกคนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทย 

การติดต่อ

สื่อสารกับ

บุคคล 

นอกกลุ่ม

ความคิดเห็นว่าควรได้รับสิทธิ์อยู่ในไทยอย่างถาวร

ลูกของผู้อพยพ

ที่อยู่ในศูนย
*์

ลูกของแรงงานพม่า

ไม่จดทะเบียน
*

ลูกของแรงงานพม่า

จดทะเบียน
*

เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยมาก

มีเพื่อน/รู้จักผู้พลัดถิ่น

มี 61.7 38.3 94.6 5.4 68.9 31.1

ไม่มี 74.9 25.1 98.1 1.9 77.1 22.9

หมายเหตุ: 
*
 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p<0.05

ทัศนคติต ่อการอยู ่อา ศัยอย ่ างถาวรของลูกคนข ้ ามชา ติจากพม ่ า ท่ี เกิด ในประ เทศไทยกับ 

คุณลักษณะอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆ น้ันพบว่า แม้จะมีความแตกต่างกันในด้านทัศนคติต่อการอยู่อาศัย

อย่างถาวรของลูกคนข้ามชาติจากพม่าที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ยกเว้นปัจจัยด้านที่อยู่อาศัย 

ที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทน้ันมีความเห็นเชิงบวกในประเด็นดังกล่าวมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

(ตาราง 4) ทั้งน้ีอาจเป็นไปได้ว่าคนที่อยู่ในชนบทน้ันมีเพื่อน/คนรู้จักที่เป็นคนข้ามชาติจากพม่ามากกว่าคนที่อยู่ 

ในเมือง โดยพบว่าคนที่อยู่ในชนบทร้อยละ 24 และคนในเมืองร้อยละ 3.8 ที่มีเพื่อน/คนรู้จักที่เป็นคนข้ามชาติจาก

พม่า (ไม่ได้เสนอในตาราง)



อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าไม่ว่าลักษณะส่วนบุคคลอย่างไรก็มีทัศนคติที่เป็นบวกกับการให้สิทธ์ิอยู่ในไทย

อย่างถาวรกับลูกของผู้อพยพจากพม่าที่อยู่ในศูนย์ที่เกิดในไทยมากที่สุด รองลงมาคือ ลูกที่เกิดในไทยของแรงงาน

พม่าที่จดทะเบียน ในขณะที่ลูกของแรงงานผิดกฎหมายจากพม่าที่เกิดในไทยนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าควรได้รับ

สิทธ์ิอยู่ในไทยอย่างถาวรน้อยที่สุด ซึ่งท�าให้เห็นถึงระยะห่างของความเป็นอื่นที่รู้สึกกับลูกของแรงงานผิดกฎหมาย

จากพม่ามากกว่าลูกของแรงงานจดทะเบียนจากพม่าและผู้พลัดถ่ิน/อพยพอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

จากสัดส่วนผู้ที่เห็นด้วยมากมีค่อนข้างต�่า (ตาราง 4) 

ตาราง 4 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของคนข้ามชาต ิ

จากพม่า และลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล

ความคิดเห็นว่าควรได้รับสิทธิ์อยู่ในไทยอย่างถาวร

ลูกของผู้อพยพ 

ที่อยู่ในศูนย์

ลูกของแรงงานพม่า 

ไม่จดทะเบียน

ลูกของแรงงานพม่า 

จดทะเบียน

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วย 

มาก

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วย

มาก

เห็นด้วย 

น้อย

เห็นด้วย

มาก

เพศ

ชาย 73.0 27.0 97.8 2.2 77.2 22.8

หญิง 73.1 26.9 97.5 2.5 74.8 25.2

อายุ       

18 – 29 68.4 31.6 96.8 3.2 73.0 27.0

30 – 39 70.8 29.2 97.3 2.7 77.1 22.9

40 – 49 76.7 23.3 97.4 2.6 75.0 25.0

50 – 59 76.0 24.0 98.2 1.8 76.4 23.6

≥60 ปี 75.0 25.0 99.2 0.8 79.6 20.4

เชื้อชาติบิดา – มารดา

ไทย 73.0 27.0 97.6 2.4 75.6 24.4

ไม่ใช่ไทย 74.0 26.0 98.7 1.3 83.1 16.9

สถานภาพสมรส       

โสด 72.6 27.4 97.3 2.7 72.6 27.4

แต่งงาน 73.3 26.7 97.7 2.3 76.6 23.4

หม้าย/หย่า/แยก 70.7 29.3 98.7 1.3 80.0 20.0

การศึกษา       

ไม่ได้เรียน 65.6 34.4 94.8 5.2 74.7 25.3

ประถมศึกษา 72.7 27.3 98.0 2.0 74.0 26.0

มัธยมศึกษาขึ้นไป 74.8 25.2 97.9 2.1 77.7 22.3
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ลักษณะส่วนบุคคล

ความคิดเห็นว่าควรได้รับสิทธิ์อยู่ในไทยอย่างถาวร

ลูกของผู้อพยพ 

ที่อยู่ในศูนย์

ลูกของแรงงานพม่า 

ไม่จดทะเบียน

ลูกของแรงงานพม่า 

จดทะเบียน

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วย 

มาก

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วย

มาก

เห็นด้วย 

น้อย

เห็นด้วย

มาก

สถานภาพการท�างาน      

ไม่ได้ท�างาน 73.2 26.8 99.3 0.7 78.9 21.1

ท�างาน 73.0 27.0 97.5 2.5 75.7 24.3

เขตที่อยู่อาศัย
*

      

ชนบท 68.4 31.6 96.4 3.6 70.6 29.4

เมือง 77.8 22.3 98.9 1.1 81.3 18.8

หมายเหตุ: 
*
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ p<0.05

สรุปและอภิปรายผล

กล่าวได้ว่าในสายตาคนไทยส่วนใหญ่มทีศันคตเิชงิลบในการให้สทิธ์ิอยูใ่นไทยอย่างถาวรกับลกูของคนข้ามชาติ

จากพม่า หรือมองว่าคนข้ามชาติจากพม่านั้นเป็นอื่นในสังคมไทย โดยมองว่าลูกของแรงงานที่ไม่จดทะเบียนเป็นอื่น

มากที่สุด รองลงมาคือลูกของแรงงานที่จดทะเบียน และลูกของผู้พลัดถิ่น/ผู้อพยพตามล�าดับ แต่เมื่อพิจารณาการ

ตดิต่อสือ่สารกับบคุคลนอกกลุม่กับความคดิเห็นต่อการอยูอ่าศยัอย่างถาวรของลกูของคนข้ามชาตจิากพม่า สะท้อน

ให้เห็นว่าหากคนไทยมีเพื่อนหรือรู้จักคนข้ามชาติจากพม่าแล้ว โอกาสที่พวกเขาจะมีทัศนคติเชิงบวกกับการให้สิทธ์ิ

อยู่อาศัยอย่างถาวรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ในการท�าความเข้าใจความคิดเห็นของคนไทยต่อคนข้ามชาติจากพม่าผ่านประเด็นการให้สิทธ์ิอยู่อาศัย 

อย่างถาวรน้ัน ต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดทางสังคมวิทยาในระดับจุลภาคที่เน้นในมุมมองของความภาคภูมิใจใน 

ความเป็นชาติหรือในสังคมไทย หรือ “ความเป็นไทย” ที่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเป็นไทย การศึกษาที่ผ่านมา 

ชี้ชัดว่าการสร้างความเป็นไทยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ผ่านการถูกขัดเกลาทางสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน โรงเรียน จนถึงที่ท�างาน จนกลายเป็นอุดมการณ์

และบรรทัดฐาน (Ideology and norm) การสร้างความเป็นไทยเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาตินี้ 

ในทางกลับกันได้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงด้วยการสร้างความเป็นอื่นให้กับกลุ่มคนที่อาจมีอุดมการณ์และบรรทัดฐาน

แตกต่างจากกลุ่มของตนเอง (Traitongyoo, 2008) ซึ่งดูเหมือนว่า ความเป็นไทยได้ควบคุมการตัดสินใจว่าคนไทย

จะยอมให้ใครถูกบูรณาการเข้ามาอยู่ในสังคมไทยหรือไม่ อย่างไร การปฎิเสธการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของ 

คนข้ามชาติจากพม่าของคนไทยอาจมาจากความรู้สึกที่เชื่อว่าการเป็นไทยน้ันจะต้องผ่านกระบวนการขัดเกลา 

ทางสงัคมเพือ่หล่อหลอมให้เกิดความเป็นไทย และมุมมองทีส่�าคญัประการหน่ึงของความเป็นไทยก็คอืการหลกีเลีย่ง 

ตาราง 4 (ต่อ) ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามความคิดเห็นต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรของลูกของคน 

ข้ามชาติจากพม่า และลักษณะส่วนบุคคล 



การกลนืกลาย (Assimilation) และการบรูณาการ (Integration) ของคนข้ามชาตจิากพม่าไม่ให้เข้าสูค่วามเป็นไทย 

ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากความเชื่อที่ว่าคนข้ามชาติจากพม่าอาจจะไม่มีความจงรักภักดีอย่างแรงกล้าต่อค่านิยมหลัก

และความเชื่อในความเป็นไทย รวมทั้งไม่ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเช่นเดียวกับคนไทย นอกจากน้ัน  

แล้วจากการส�ารวจที่ผ่านมาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่าคนไทยเห็นว่าคนข้ามชาติจากพม่า 

ที่เป็นแรงงานนั้นปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในประเทศไทยได้ในบางส่วนเท่านั้น (Balkun, 2002)

ผลการศึกษาน้ียังชี้ให้เห็นถึงระดับของความรู้สึกถึง “ความเป็นอื่น” ที่ค่อนข้างแตกต่างกันกับคนข้ามชาติ 

จากพม่ากลุ่มต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นอื่นนั้นมีความเฉพาะเจาะจงตามกลุ่มของคนข้ามชาติ ซึ่งมิใช่เพียง

แค่ความเป็นอื่นในแง่ของของพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมหรือความคิดเห็น/มุมองเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงสถานะการอยู่

อาศยัในประเทศปลายทางทีแ่ตกต่างกันไปด้วย ทัง้น้ีการสร้างความเป็นอืน่กับกลุม่ต่างๆ เหล่าน้ีน้ันถูกมองว่ามีความ

เชื่อมโยงการสร้างภาพเหมารวมและอัตลักษณ์ของคนข้ามชาติกลุ่มต่างๆ แตกต่างกัน จึงท�าให้เกิดทัศคนติเชิงลบที่

แตกต่างกันออกไป (Hainmueller & Hopkins, 2014) โดยจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีตัวตน/อัตลักษณ์ชัดเจนและมีที่อยู่

อย่างชัดเจน เช่นคนข้ามชาติในศูนย์พักพิงน้ัน ถูกท�าให้เป็นอื่นน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ เน่ืองจากพวกเขาเหล่าน้ีอาจถูก

มองว่าคุกคามต่ออัตลักษณ์และคุณค่าของความเป็นไทยได้ไม่มากนกั ในขณะที่คนข้ามชาติที่จดทะเบียนนั้นได้แสดง

การมีตัวตน/อัตลักษณ์บางอย่างจากเอกสารที่มีอยู่แต่ขอบเขตการพ�านักอาศัยน้ันไม่ค่อยชัดเจน จึงท�าให้คนกลุ่มน้ี 

อาจส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์และคุณค่าของความเป็นไทยรวมทั้งความปลอดภัยส่วนบุคคลและสังคมได้บ้าง  

ส่วนคนข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งไม่มีเอกสารที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์/ตัวตนรวมทั้งการไม่สามารถจ�ากัด

ขอบเขตการพ�านักอาศยัน้ัน อาจส่งผลต่ออตัลกัษณ์และคณุค่าของความเป็นไทยรวมทัง้ความปลอดภัยต่อบคุคลและ

สงัคมมากกว่ากลุม่อืน่ๆ ประกอบกับการรบัรู้ของคนไทยผ่านสือ่ต่างๆ ทีมั่กน�าเสนอด้านลบของคนข้ามชาตจิากพม่า 

ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลและภัยคุกคามความสงบเรียบร้อยของสังคม 

(Chaipipat, 2007; Sides & Citrin, 2007) ในสายตาของคนไทย คนข้ามชาติจากพม่าเปรียบเสมือนภัยคุกคาม 

ต่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติหรือความเป็นไทยในระดับที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการได้ใกล้ชิดและติดต่อสื่อสารกบัผู้พลัดถิ่น/แรงงานจากพม่ากลับมีส่วนช่วยท�าให้

ช่องว่างของความเป็นอื่นน้ันแคบลง โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนของคนไทยที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นผู้พลัดถ่ินหรือ

แรงงานจากพม่า ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการอยู่อาศัยอย่างถาวรในประเทศไทยของคนกลุ่มน้ีมากกว่าคนไทยที่ไม่มี

เพือ่นหรือคนรู้จักทีเ่ป็นผู้พลดัถ่ินหรอืแรงงานจากพม่า ทศันคติเชงิลบต่อผู้พลดัถ่ินและแรงงานจากพม่าทีถู่กลดทอน

ลงด้วยความเป็นเพื่อนหรือความรู้จักกันน้ี สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าด้วยการติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกกลุ่มของ

ตนเอง (Contact with out – group members) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีสัมผัส (Contact theory) ที่กล่าวว่า 

การใกล้ชิดกับกลุ่มอื่นๆ ที่มิใช่กลุ่มของตนเองนั้นจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก และช่วยลดทัศนคติเชิงลบกับคนกลุ่ม

น้ันๆ ทัศนคติเชิงลบที่เกิดขึ้นกับผู้พลัดถ่ินและแรงงานข้ามชาติจึงมีความเชื่อมโยงกับระยะห่างทางสังคมระหว่าง 

คนพื้นถิ่นกับคนนอกกลุ่มซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม (Crawley, 2005; Pettigrew & Tropp, 2006; Pettigrew 

& Tropp, 2008)
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ข้อเสนอแนะ

บทความน้ีพบว่าการใกล้ชิดในลักษณะของการเป็นเพื่อน/คนรู้จักกับคนข้ามชาติน้ันช่วยลดทัศนคติเชิงลบ 

ที่เกิดขึ้นได้ ดังน้ันการด�าเนินการให้มีกิจกรรมเชิงบวกที่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนข้ามชาติ  

โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ มีคนข้ามชาติอาศัยอยู่จ�านวนมากน่าจะช่วยลดทัศคคติเชิงลบต่อคนข้ามชาติ ท�าให้อยู่ร่วมกัน

อย่างบูรณาการได้ โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการศึกษาน้ีได้ศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มในลักษณะของการเป็น

เพื่อนหรือคนรู้จักเท่านั้น ดังนั้น การศึกษารูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึง

การศึกษาระยะห่างทางสังคมเพิ่มเติม น่าจะท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์เพื่อลดทัศนคติเชิงลบ 
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บทคัดย่อ

อาชญากรรมข้ามชาติก�าลังเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่ส�าคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาต ิ(ซึง่ในบทความน้ีจะเรยีกสัน้ๆ ว่ากลุม่มาเฟียข้ามชาต)ิ ได้ขยายการปฏิบตักิารเข้ามาในประเทศ

ก�าลังพัฒนาทั่วโลก บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้ให้เห็นว่า 1) โลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น 

น�าไปสู่การลดบทบาทของรัฐ และการขยายบทบาทขององค์กรนอกภาครัฐจ�านวนมาก โดยองค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาติเป็นองค์กรนอกภาครัฐกลุ่มหน่ึงซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัญหาที่ท้าทายอ�านาจรัฐในปัจจุบัน  

2) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาตไิด้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศก�าลงัพฒันาต่างๆ มากขึน้ และเข้าไปเก่ียวพนักับปัญหา

อาชญากรรมหลายประเภท ทีส่�าคญัเช่น การค้ายาเสพตดิ สนิค้าปลอมแปลง การค้ามนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น 

3) ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหา

อาชญากรรมข้ามพรมแดน และมกีลุม่มาเฟียข้ามชาตจิากหลายประเทศเข้ามาด�าเนินการ โดยไทยเป็นประเทศหน่ึง

ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางข้ามชาติ 4) ในด้านนโยบาย อาเซียนและไทย 

มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับหลักสากล และมีการจัดท�าความร่วมมือ 

ในระดับภูมิภาคที่มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติ ประเทศอาเซียนขาดประสิทธิภาพ 

ในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ จนหลายปัญหาขยายวงขึ้นจนกลายเป็น

ปัญหาระหว่างประเทศ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น 5) อาเซียนควรทบทวนแนวทางความร่วมมือซึ่งยึดถือ

ธรรมเนียมปฏิบัติที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดมิให้อาเซียนขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ์ โดยอาเซียนควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วม 

ของทั้งภูมิภาค และต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงรุกอย่างจริงจัง 
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Abstract

Transnational crime is a non – traditional security problem which poses a threat to the  

international community in the present era of globalization. Transnational organized crime (TOC) 

(referred to as “foreign mafia groups” in this article) is expanding into developing countries in search 

of new opportunities. The ASEAN region is increasingly threatened by the growth of TOC. The 

major arguments in this paper are as follows: 1) Globalization and the post – Cold War era have 

resulted in the reduced role of the state and paved the way for the increasing influence of non – state 

actors. TOC is a non – state actor which has emerged as a challenge to state authority; 2) TOC has 

extended its business operations overseas and is involved with major crimes such as narcotics, 

counterfeit goods, human trafficking, and money laundering; 3) ASEAN member countries are  

struggling to combat TOC and encroachment of foreign mafia groups in the region. Thailand, for 

example, is a major target for passport and other ID fraud operations of Asian and European mafia 

groups; 4) Thailand and other ASEAN member countries have introduced policies to combat TOC 

in accordance with international laws, and are working towards regional cooperation in this field. 

However, so far, this regional cooperation has been ineffective in controlling the growth of TOC; 5) 

ASEAN member countries should review the organizations’ tradition of “the ASEAN Way” (that 

emphasizes non – interference in internal affairs of other member states and promotion of consensus). 

That is because TOC is a cross – border issue which should be considered as a regional concern 

which requires pro – active regional action.

Keywords: Transnational crime, Transnational organized crime (TOC), Illicit business, Foreign Mafia,   

  ASEAN
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บทน�า

โลกาภิวัตน์ การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการบินและระบบ 

โลจิสติกส์นับตั้งแต่การสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงส่งผลให้เกิดกระแสการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่โลก แต่ยงัเป็นตวัผลกัดนัให้เกิดกระแสการไหลเวยีนของเงินทนุ สนิค้าและบรกิาร 

รวมทั้งการโยกย้ายถิ่นฐาน ปรากฏการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของวัฒนธรรม ระบบความคิดความเชื่อ 

เทคโนโลย ีนวตักรรม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมในรูปแบบต่างๆ แน่นอนว่า ผลพวงอนัหน่ึงก็คอืการเตบิโต

ของภาคประชาสงัคม และองค์กรนอกภาครฐั (Non – state actors) ต่างๆ ซึง่ก็รวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

(Transnational Organized Crime: TOC) โดยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจของตนจากประเทศ 

ทีม่คีวามเข้มงวดเรือ่งกฎหมาย เข้าไปยงัประเทศซึง่มรีะบบกฎหมายทีล้่าหลงัหรอืมกีารบงัคบัใช้กฎหมายทีย่่อหย่อน 

เพือ่หลกีเลีย่งการถูกปราบปราม จนเกิดการท้าทายอ�านาจรฐัในหลายประเทศ แต่ภาครัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาตไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ันมคีวามยดืหยุน่ คล่องตวัและมฐีานปฏิบตักิาร

ในหลายประเทศ ขณะที่ความร่วมมือระหว่างรัฐในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างจ�ากัด  

เนื่องด้วยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวพันกับความมั่นคงของแต่ละรัฐ

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community: AEC) เพือ่รวมตวัเป็นตลาดขนาดกว่าหกร้อยล้านคนโดยการอ�านวยความสะดวกในเร่ือง

ต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุน การไหลเวียนของสินค้าและบริการ และการยกเว้นวีซ่าส�าหรับนักท่องเที่ยว 

จากชาตอิาเซยีน เป็นต้น ในด้านหน่ึงจะเอือ้ประโยชน์ให้เกิดการพฒันาทางเศรษฐกิจ และเกิดการจัดสรรทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยสร้างเสถียรภาพและความม่ันคงเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคน้ีในระยะยาว  

แต่ในอกีด้านหน่ึง การรวมตวักันของประชาคมอาเซยีนก็เปิดโอกาสให้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตเิข้ามาแสวงหา

ประโยชน์ด้วยเช่นกัน หากประเทศอาเซยีนขาดการเตรียมการเพือ่ป้องกันและควบคมุองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ก็อาจท�าให้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เติบโต

อย่างรวดเรว็ ดงัน้ัน อาเซยีนอาจต้องทบทวนกลไกความร่วมมอืระหว่างกัน และอาจเพิม่บทบาทให้ส�านักเลขาธิการ

อาเซียน รวมทั้งกลไกอื่นๆ เพื่อมีส่วนในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาข้ามพรมแดนอื่นๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เน่ืองจากงานวิจัยเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนและไทยมีจ�ากัด อีกทั้งข้อมูลเชิงปริมาณเป็นสิ่งที ่

หาได้ยากยิ่ง ด้วยเกีย่วพันกบัธรุกิจผดิกฎหมาย บทความนีจ้งึอาศัยการวิเคราะห์เอกสารและข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ทุติยภูมิต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศึกษาของต่างประเทศ โดยส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม

อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) เป็นหน่วยงานหลักที่จัดท�าและ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ครอบคลุมมากที่สุด บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่า  

1) โลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดยุคสงครามเย็นน�าไปสู่การลดบทบาทของรัฐ (the State) และการขยายบทบาทของ

องค์กรนอกภาครัฐ (Non – state actors) จ�านวนมาก โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเติบโต

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาที่ท้าทายอ�านาจรัฐในปัจจุบัน 2) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายธุรกิจไปยัง

ประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ มากขึ้น และเข้าไปเก่ียวพันกับปัญหาอาชญากรรมหลายประเภท 3) ภูมิภาคอาเซียน 

เป็นภูมภิาคทีป่ระสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตหิลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน 

และมีกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจากหลายประเทศเข้ามาด�าเนินการ 4) อาเซียนมีนโยบายด้านป้องกันและปราบปราม
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อาชญากรรมข้ามชาติ แต่ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 5) อาเซียนควรทบทวนแนวทางความร่วมมือซึ่งยึดถือ

ธรรมเนียมปฏิบตัทิีเ่รียกว่า “วถีิอาเซยีน” (The ASEAN Way) ซึง่เป็นข้อจ�ากัดมิให้อาเซยีนขบัเคลือ่นความร่วมมอื

อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยอาเซียนควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาต ิ

เป็นปัญหาร่วมของทั้งภูมิภาค และต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

ส�าหรับเนื้อหาของบทความนี้ประกอบด้วย 7 หัวข้อย่อยได้แก่ โลกาภิวัตน์และการเติบโตของอาชญากรรม

ข้ามชาติ ความหมายและรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติกับการท้าทายอ�านาจรัฐ ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน มาเฟียข้ามชาติในอาเซียนและไทย การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของ

นานาชาติและอาเซียน และปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

โลกาภิวัตน์และการเติบโตของอาชญากรรมข้ามชาติ

ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา อาชญากรรมข้ามชาตไิด้มกีารเตบิโตและขยายธุรกิจออกไปทัว่โลกอย่างต่อเน่ือง จาก

รูป 1 มูลค่าทางธุรกิจของอาชญากรรมข้ามชาติเติบโตจาก 0.8 ล้านล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2001 เป็น 1.2 และ 1.7 

ล้านล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2006 ตามล�าดับ หรือเติบโตจากร้อยละ 2.5 ของขนาดเศรษฐกิจ (GDP) 

โลก เป็นร้อยละ 3.2 และร้อยละ 3.4 ของ GDP โลกในช่วงเดียวกันตามล�าดับ การเติบโตของอาชญากรรมข้าม

ชาตดัิงกล่าวเป็นผลมาจากโลกาภิวตัน์ทีเ่อือ้ต่อกิจกรรมข้ามพรมแดน และการขยายเครือข่ายธุรกิจเข้าไปยงัประเทศ

ซึ่งมีระบบกฎหมายย่อหย่อน เน่ืองจากความเข้มงวดของระบบกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทั้งน้ี บริบททาง 

การเมือง เศรษฐกิจและสังคมก็มีผลอย่างมากต่อการเติบโตขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ภาวะสงคราม 

หรอืการไร้เสถยีรภาพทางการเมอืง ความขัดแยง้ในสังคมหรอืระหวา่งกลุม่ชาตพิันธุต่์างๆ หรอืปญัหาทางเศรษฐกจิ 

ทั้งน้ี Haken (2011) ประเมินมูลค่าทางธุรกิจของอาชญากรรมข้ามชาติที่รวมถึงสินค้าผิดกฎหมาย อาวุธเถ่ือน  

การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถ่ิน การค้าสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่ผิดกฎหมายไว้คิดเป็นมูลค่า  

6.5 แสนล้านดอลลาร์ โดยการค้ายาเสพติดและสินค้าปลอมแปลงเป็นอาชญากรรมสองอันดับแรกที่สร้างรายได้ 

มากที่สุดหรือประมาณ 3.2 แสนล้านดอลลาร์ และ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ตามล�าดับ 

รูป 1 ขนาดทางเศรษฐกิจของอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2001 – 2006

ที่มา: ปรับปรุงจาก UNODC (2011: Table 31, p.38)
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ส�าหรับ UNODC (2011) ประเมินว่า ยาเสพติดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างรายได้มากที่สุดคิดเป็น 

ร้อยละ 20 ของอาชญากรรมทัง้หมด แต่มากถึงร้อยละ 50 ของอาชญากรรมข้ามชาต ิและการฟอกเงินจากยาเสพตดิ 

มีมูลค่าถึงร้อยละ 0.4 – 0.6 ของขนาดเศรษฐกิจโลก โดยรายได้จากอาชญากรรมเหล่านี้ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อต่อยอด

ธุรกิจทีเ่ก่ียวพนักับอาชญากรรมต่อไปอกี ซึง่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคมและความมัน่คงของประเทศต่างๆ 

โดยประเมินว่าผลกระทบทางลบด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดมีมากถึงสองเท่าของรายได้

จากธุรกิจน้ี แม้ว่าจะมกีารน�ารายได้บางส่วนจากอาชญากรรมต่างๆ ไปลงทนุในธุรกิจทีถู่กกฎหมาย แต่ก็อาจส่งผลเสยี 

ทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากอาจเกิดการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่บิดเบือน เช่น เกิดการเก็งก�าไร การปั่นหุ้น 

หรือเกิดการแข่งขนัทางธุรกิจทีไ่ม่เป็นธรรม เน่ืองจากเจ้าของกิจการมต้ีนทนุทางธุรกิจทีแ่ตกต่างกัน หรืออาจท�าลาย

ความน่าเชือ่ถือขององค์กรธุรกิจ จนส่งผลเสยีต่อบรรยากาศการลงทนุและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทัง้น้ี การฟอกเงิน 

ในทุกภูมิภาคของโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 8.3 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2000 เป็น 8.6 แสนล้านดอลลาร์

ใน ค.ศ. 2002 และ 9.3 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2005 ตามล�าดบั โดยภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกมปีริมาณการฟอกเงิน 

สูงเป็นอันดับสองรองจากทวีปอเมริกา ด้วยมูลค่าการฟอกเงินรวม 2.9 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2005 เทียบกับ 

2.5 แสนล้านดอลลาร์ใน ค.ศ. 2000 (รูป 2)

รูป 2 ปริมาณการฟอกเงินในแต่ละภูมิภาคของโลก ค.ศ. 2000 – 2005 (แสนล้านดอลลาร์)

ที่มา: ปรับปรุงจาก UNODC (2011: Table 24, p.33)

แม้ว่าการค้ามนุษย์ (Human trafficking) และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (Migrant smuggling) จะมีมูลค่า

น้อยกว่าอาชญากรรมบางประเภท เช่น การค้ายาเสพติด แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ กิจกรรมทั้งสองนี้เป็นอาชญากรรม

ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ โดยสร้างวงจร

อาชญากรรมที่เก่ียวพันกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า นับตั้งแต่การปลอมแปลงเอกสารการเดินทาง

และเอกลักษณ์บุคคล การเคลื่อนย้ายบุคคลจากประเทศต้นทางไปยังอีกประเทศหนึ่ง และเมื่อเดินทางถึงจุดหมาย

ปลายทาง ผู้ย้ายถ่ินจ�านวนหน่ึงก็ตกเป็นเหยื่อขององค์กรอาชญากรรมที่ตนใช้บริการ หรือถูกกลุ่มอาชญากรอื่นๆ 

บงัคับให้เขา้ร่วมในกจิกรรมผดิกฎหมายต่างๆ เชน่ การคา้บรกิารทางเพศ การคา้ยาเสพตดิ และการขนของหนภีาษี 
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โดยชาวต่างด้าวจ�านวนไม่น้อยต้องตกอยูใ่นสภาพแรงงานขดัหน้ี (Debt bondage) เช่น ชาวจีนทีล่กัลอบเข้าประเทศ

สหรัฐอเมริกาต้องหาเงินใช้หนี้จ�านวนมหาศาลให้กับขบวนการ Snakeheads
1
 หากไม่สามารถใช้หนี้ได้ตามก�าหนด 

ก็อาจต้องเข้าร่วมกับองค์กรอาชญากรรมในทีส่ดุ จนเกิดเป็นวงจรการขน/ค้ามนุษย์ทีเ่ชือ่มโยงกับปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาชญากรรมข้ามชาติที่มีเงินหมุนเวียนมากที่สุดตามล�าดับ ได้แก่ การค้า

สินค้าปลอมแปลง การค้าไม้เถื่อน การค้าเฮโรอีน การค้ายาบ้า การค้ายาปลอม การค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ การค้า

สัตว์ป่า การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นจากเอเชียตะวันออกไปยังยุโรปและสหรัฐฯ การลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นจากประเทศใน

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมายังประเทศไทย การลักลอบขนผู้ขายบริการทางเพศจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้า

โขงมายังไทยและกัมพูชา การลักลอบขนผู้ย้ายถ่ินจากเอเชียใต้และตะวันตกไปยังออสเตรเลียและแคนาดา  

การลักลอบค้าสารท�าลายโอโซน (Ozone depleting substance: ODS) และการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศในอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขงมายงัประเทศไทย (UNODC, 2013) โดยคาดว่า ธุรกิจเหล่าน้ีมมีลูค่ารวมกันเกือบ

หนึ่งแสนล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของหลายประเทศ เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา โดยการค้าสินค้า

ปลอมแปลงมีมูลค่า 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ การค้าไม้เถื่อนมีมูลค่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ การค้าเฮโรอีนมีมูลค่า  

1.6 หมืน่ล้านดอลลาร์ และการค้ายาบ้ามมีลูค่า 1.5 หม่ืนล้านดอลลาร์ แต่หากรวมการค้าเฮโรอนีและยาบ้าเข้าด้วย

กันแล้ว การค้ายาเสพติดจะเป็นอาชญากรรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (UNODC, 2013 p.2) 

ความหมายและรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์กรอาชญากรรม (Organized crime) หรือกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized  

criminal group) ตามความหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กร หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลตั้งแต่สามคนหรือมากกว่า ที่ด�ารงอยู่เป็นระยะเวลาหน่ึง  

และมีการประสานการด�าเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระท�าอาชญากรรมร้ายแรงหน่ึงอย่างหรือ

มากกว่า เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการเงิน หรอืผลประโยชน์ทางวตัถุอย่างอืน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

โดยอาชญากรรมร้ายแรงน้ัน อนุสัญญาฯ ระบุว่า คือการกระท�าความผิดซึ่งมีโทษจ�าคุกขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย  

4 ปี หรือมากกว่า (ก้องเกียรติ, 2546) นอกจากนี ้ในข้อ 3 ของอนสุัญญาฯ ยังระบุถึงลักษณะความผิดต่างๆ ที่ถือว่า

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 1) ความผิดนั้นกระท�าลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 2) ความผิดนั้นกระท�า

ลงในประเทศหน่ึงแต่ส่วนส�าคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมได้กระท�าในอีก

ประเทศหน่ึง 3) ความผิดน้ันกระท�าลงในประเทศหน่ึงแต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับ 

การกระท�าความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหน่ึงประเทศ หรอื 4) ความผิดน้ันกระท�าลงในประเทศหน่ึง 

แต่มีผลกระทบที่ส�าคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง (กาญจน์, 2544) 

1
 ขบวนการ Snakeheads (ภาษาจีนเรียก 蛇头 หรือ shé tóu) เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีนที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์

และการลักลอบขนชาวจีนไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยขบวนการ Snakeheads 

มีฐานส�าคัญอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยนในจีน
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ทั้งน้ี องค์การสหประชาชาติได้ระบุถึงประเภทต่างๆ ของอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 18 ประเภท ได้แก่  

การฟอกเงิน การก่อการร้าย การโจรกรรมงานศิลปะและผลงานทางวัฒนธรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

การค้าอาวุธเถ่ือน โจรสลัดในทะเล โจรสลัดบนบก การหลอกลวงในธุรกิจประกัน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

อาชญากรรมสิง่แวดล้อม การค้ามนุษย์ การค้าอวยัวะมนุษย์ การค้ายาเสพตดิ การหลอกเรือ่งล้มละลาย การแทรกซมึ

องค์กรธุรกิจ การคอรัปชั่น การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และความผิดอื่นๆ ซึ่งการกระท�าเหล่าน้ีถือเป็นการกระท�า 

ที่ท้าทายอ�านาจอธิปไตยและเอกภาพแห่งดินแดนของรัฐ และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และยัง 

ส่งผลกระทบต่อสังคมและมั่นคงของประเทศนั้นๆ ด้วย (Emmers, 2003)

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของไทย มีเนื้อหา 

ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติฯ โดยมาตรา 3 ระบุว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคล

ตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหน่ึงและร่วมกันกระท�าการใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระท�าความผิด

ร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยทางตรง

หรือทางอ้อม ส่วน “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิด 

ซึง่มลีกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี 1) ความผดิทีก่ระท�าในเขตแดนของรฐัมากกว่าหน่ึงรฐั 2) ความผิดทีก่ระท�า

ในรัฐหน่ึงแต่การตระเตรยีมการวางแผนการสัง่การการสนับสนุนหรอืการควบคมุการกระท�าความผดิได้กระท�าในอกี

รัฐหน่ึง 3) ความผิดที่กระท�าในรัฐหน่ึงแต่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท�าความผิดมากกว่าหน่ึงรัฐ  

4) ความผิดทีก่ระท�าในรฐัหน่ึงแต่ผลของการกระท�าทีส่�าคญัเกิดขึน้ในอกีรัฐหน่ึง ทัง้น้ี “ความผิดร้ายแรง” หมายความ

ว่าความผิดอาญาที่กฎหมายก�าหนดโทษจ�าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น

ส�าหรับประเทศไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้ออกค�าสั่งระบุประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติไว้  

11 ประเภท ดังนี้ 1) การก่อการร้ายข้ามชาติ (International terrorism) 2) การปลอมแปลงหลักฐานเกี่ยวกับตัว

บุคคล (Identity fraud) 3) การลักลอบค้าอาวุธ (Arms smuggling) 4) การลักลอบขนคนข้ามชาติหรือแรงงาน

ต่างด้าว (People smuggling or illegal labour) 5) การฟอกเงิน (Money laundering) 6) การลกัลอบค้ายาเสพตดิ 

(Drug trafficking) 7) การลกัลอบค้ามนุษย์หรอืการประพฤตผิิดทางเพศต่อเดก็ (Human trafficking or pedophile) 

8) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ (Financial crime and cyber crime) 9) อาชญากรรมร้ายแรง

หรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ ในต่างประเทศ (International violent crimes or referrals) 10) อาชญากรรมร้าย

แรงหรือเหตกุารณ์ร้ายแรงอืน่ๆ ในประเทศไทย (Thailand’s other violent crimes or incidents) 11) อาชญากรรมอืน่ๆ 

(Other crimes)
 
(ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.)

โดยทั่วไป องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรวมตัวกันจากสายสัมพันธ์บางอย่าง อาทิ เป็นกลุ่มเครือญาติ  

(เช่น มาเฟียอิตาลี และแก๊งอั้งยี่) กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (เช่น MS – 13 ในสหรัฐฯ) กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 

(เช่น มาเฟียรัสเซีย) และกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกัน (เช่น กลุ่มมาเฟียที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา) เป็นต้น  

โดยกลุม่มาเฟียต่างๆ เหล่าน้ีจะมีลกัษณะร่วมบางอย่างทีค่ล้ายคลงึกัน ได้แก่ 1) มกีารสมรู้ร่วมคดิเพือ่ประกอบธุรกิจ

ผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นธุรกิจถูกกฎหมายแต่ด้วยวิธีการที่ฉ้อฉล 2) มีกฎเหล็กที่สมาชิกต้องปฏิบัติ การละเมิดกฎ

ข้อห้ามต่างๆ จะถูกลงโทษอย่างเดด็ขาดรุนแรง ซึง่อาจรวมถึงการสงัหารผู้ทรยศ 3) มโีครงสร้างทีเ่ป็นล�าดบัชัน้ โดย

สายบงัคบับญัชาจะเป็นตวัก�าหนดต�าแหน่ง สถานภาพ และส่วนแบ่งจากผลก�าไร 4) มีเป้าหมายชดัเจนในการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมุ่งผูกขาดธุรกิจผิดกฎหมายที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ส่วนการแสวงหา
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อ�านาจและสถานภาพในสังคมเป็นเรื่องรองที่อาจตามมาในภายหลัง 5) ใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อขยายผลจากความโลภ

หรือความหวาดกลวัของผู้คน โดยข่มขู ่ลกัพาตวั ให้สนิบน วางเพลงิหรอืใช้ความรนุแรงต่างๆ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 

6) ท�าธุรกิจทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายควบคู่กัน เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตน เช่น น�าเงินจาก

การค้ายาเสพติดมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงิน เป็นต้น 7) มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยี 

โลจิสติกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ อาทิ การใช้โลกออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ เช่น  

สื่อลามกอนาจาร และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น (Shaw, 2008) 

ในภาพกว้าง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือแก๊งมาเฟียจะด�าเนินกิจกรรมผิดกฎหมายในสองลักษณะ 

ลกัษณะแรกคอืการขายสนิค้าและบรกิารทีผิ่ดกฎหมาย อาท ิยาเสพตดิ อาวธุ สนิค้าโจรกรรม การลกัลอบขนแรงงาน

ต่างด้าว การปลอมแปลงเอกสารบุคคล เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งคืออาชญากรรมประเภทอื่นที่ไม่เข้าข่ายการจัดหา

อุปทานสินค้าและบริการ เช่น การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการฉ้อฉลต่างๆ ส�าหรับ

อาชญากรรมประเภทแรก น้ัน แก๊งมาเฟียจะมต้ีนทนุทางธุรกิจทีต่�า่กว่าธุรกิจทัว่ไป เน่ืองจากไม่ต้องค�านึงถึงกฎเกณฑ์

หรือกติกาใดๆ เช่น ลักลอบน�าคนต่างด้าวเข้ามาขายแรงงานหรือบริการทางเพศในราคาที่ต�่ากว่าแรงงานท้องถ่ิน 

ท�าให้อาชญากรรมข้ามชาตเิตบิโตอย่างไม่หยดุยัง้ ส�าหรบัอาชญากรรมในลกัษณะทีส่อง มกัเป็นการท�าธุรกรรมแบบ

ฉ้อฉลต่างๆ เช่น ปลอมแปลงบัตรเครดิต ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และอื่นๆ โดยแก๊งมาเฟียรัสเซีย ไนจีเรีย และขบวนการ

อั้งยี่ชาวจีน จะมีความเชี่ยวชาญในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ โดยมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านไอทีและธุรกรรมการเงินเข้าร่วมขบวนการจ�านวนมาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาส�าคัญที่ยาก 

ต่อการสบืสวนปราบปราม เพราะเจ้าหน้าทีร่ฐัในหลายประเทศขาดความช�านาญในการสกัดก้ันธุรกรรมทางการเงิน

ที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายในปลายประเทศก็ตามไม่ทัน หรือมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับอาชญากรรม

ประเภทอื่น ท�าให้มาเฟียขนาดใหญ่สามารถฟอกเงินด้วยวิธีการต่างๆ หรือแม้แต่จัดตั้งธุรกิจเพื่อบังหน้ากิจกรรม 

ที่ผิดกฎหมาย ที่นิยมกันมาก คือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการเงิน ท�าให้การแยกแยะ

ระหว่างธุรกิจสเีทากับธุรกิจทีถู่กกฎหมายท�าได้ยาก เน่ืองจากเส้นทางการเงินมกีารผสมปนเปกัน ยิง่ไปกว่าน้ัน หัวหน้า

แก๊งมาเฟียหลายรายยังใช้องค์กรธุรกิจของตนเพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม หรือแม้กระทั่งก้าวเข้าสู ่การเป็น 

นักการเมืองอีกด้วย (Adamoli, Nicola, Savona, & Zoffi, 1998) 

อาชญากรรมข้ามชาติกับการท้าทายอ�านาจรัฐ

โดยทั่วไป มุมมองเชิงทฤษฎีทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอาจ 

แบ่งเป็นสามกลุ่มแนวคิดใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 

1. แนวคดิแบบ Realism ซึง่มองว่ารฐัและกลไกของรัฐมหีน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยและระบบความคดิ

ความเชือ่ โดยมเีป้าหมายเพือ่ผลประโยชน์ร่วมของสงัคม โดยรฐัมีหน้าทีต้่องลงโทษผู้กระท�าผิด และรกัษาสถานภาพ

ปัจจุบัน (Status quo) ของสังคม ซึ่งมีโครงสร้างเป็นล�าดับชั้น ส่วนระบบโลกน้ัน เป็นสภาพก่ึงอนาธิปไตย  

(Anarchical society) ที่ประเทศต่างๆ แก่งแย่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ท�าให้รัฐเป็นผู้มีบทบาทหลัก (Principal 

actor) ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนองค์กรนอกภาครัฐ (Non – state actors) นั้น ไม่มีขีดความสามารถ 

ที่จะท้าทายอ�านาจรัฐได้ แนวคิดนี้ จึงมององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นภัยคุกคามเพียงเล็กน้อย (Marginal 
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threat) ต่อระบบความมั่นคงระหว่างประเทศเท่าน้ัน (Zabyelina, 2009) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่องค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติมีการขยายวงเข้าไปเก่ียวข้องกับภัยความม่ันคงที่ส�าคัญต่างๆ เช่น การก่อการร้าย การค้า

อาวุธเถื่อน และการฟอกเงิน เป็นต้น 

2. แนวคิดแบบ Liberal institutionalism ซึ่งให้ความส�าคัญกับภาคประชาสังคมและการเคารพหลักสิทธิ

มนุษยชน ตามแนวคิดนี้ อาชญากรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้กระท�าความผิดเป็นผู้ที่เบี่ยงเบน

ออกจากสงัคม โดยสงัคมมลีกัษณะเป็นวงกลมทีซ้่อนกัน เน่ืองจากประกอบด้วยสถาบนัและองค์กรทางสงัคมจ�านวน

มากที่มีปฏิสัมพันธ์กัน แนวคิดนี้มองว่า ระบบระหว่างประเทศไม่ได้เป็นอนาธิปไตย แต่รัฐต่างๆ มาร่วมมือกันและ

สร้างกลไกเชิงสถาบันต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสังคมต่างๆ จะยึดถือสัญญาประชาคม (Social contract) 

เพื่อความสงบสุข อย่างไรก็ตาม แนวคิดน้ีก็มีข้อจ�ากัด เน่ืองจากไม่สามารถอธิบายถึงการเติบโตขององค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ และการเบี่ยงเบนทางสังคมขององค์กรนอกภาครัฐเหล่าน้ี ส่วนกลไกเชิงสถาบันและความ

ร่วมมือระหว่างประเทศก็ไม่สามารถสร้างระบบธรรมาภิบาลโลก (Global governance) เพื่อจัดการกับปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Zabyelina, 2009)

3. แนวคดิแบบ Constructivism ให้ความส�าคญักับปัจเจกบคุคลและความคดิสร้างสรรค์ของบคุคลเป็นหลกั  

โดยพจิารณาว่าโลกาภิวตัน์ได้ท�าให้บทบาทของรฐัลดลง และพรมแดนทางเศรษฐกิจและสงัคมค่อยๆ สลายลง ท�าให้

เกิดองค์กรนอกภาครัฐ (Non – state actors) จ�านวนมากที่เพิ่มบทบาทในระบบโลก อาทิ NGO บรรษัทข้ามชาติ 

และรวมถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิซึง่อาศยัโอกาสน้ีขยายกิจกรรมข้ามพรมแดน แม้ว่ารฐัจะไม่ยอมรบัองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติและมองว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมาย แต่โดยข้อเท็จจริง บทบาทขององค์กรอาชญากรรม 

ข้ามชาตินี้ก็มีอยู่จริง และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีบทบาทอื่นๆ ในระบบโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ (Zamora, 2015)

บทความน้ีต้องการเสนอแนวคิดว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก�าลังขยายบทบาทเป็นองค์กรนอกภาครัฐ 

ที่ท้าทายอ�านาจรัฐ และเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงในหลายประเทศ แม้บทบาทของรัฐในความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศยังคงมีความส�าคัญ แต่ระบบโลกก็ไม่ได้ครอบง�าโดยรัฐ ซึ่งต่างต่อสู้แย่งชิงผลประโยชน์กันดังแนวคิดแบบ 

Realism หรือร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคมโลกที่สันติโดยการสร้างกลไกระหว่างประเทศเพื่อก�าหนดกติกาโลกที่มี

ประสิทธิภาพ ดังแนวคิด Liberal institutionalism แต่เป็นการผสมผสานลักษณะทั้งสองด้านคือความขัดแย้งและ

ความร่วมมอืควบคูกั่น ขณะเดยีวกัน ก็ยอมรับข้อเสนอในเรือ่งการขยายบทบาทขององค์กรนอกภาครฐัในระบบโลก

ที่เพิ่มมากขึ้น ตามแนวคิด Constructivism โดยองค์กรนอกภาครัฐซึ่งรวมถึงองค์กรอาชญากรรมได้ขยายบทบาท

และความส�าคญัขึน้มา จนสามารถท้าทายอ�านาจรฐั และขยายเครอืข่ายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เน่ืองจากบทบาท

และขีดความสามารถของรัฐในระบบโลกที่ลดลงท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ Susan Strange (1996) เรียกว่า “ภาวะ

อนาธิปไตยข้ามชาติของมาเฟีย” (Transnational anarchical society of mafias) อย่างไรก็ตาม บทความนี้ 

ยังเห็นว่าบทบาทของรัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศยังมีความส�าคัญในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรม 

ข้ามชาตไิด้ในระดบัหน่ึง โดยอาเซยีนต้องยกระดบัความร่วมมอืระหว่างกันเพือ่ร่วมกันจัดการกับปัญหาข้ามพรมแดน 

และปรบัปรงุประสทิธิภาพของกระบวนการยติุธรรมของแต่ละประเทศ พร้อมกับประสานความร่วมมอืกับภาคประชา

สังคม เพื่อควบคุมมิให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นภัยคุกคามยิ่งขึ้นไปกว่าปัจจุบัน
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ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและอาเซียน เน่ืองจากภาครัฐ 

ในหลายประเทศไม่สามารถจัดการกับปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จนท�าให้ธุรกิจสเีทาต่างๆ เตบิโตขึน้  

จนกลายเป็นปัญหาความมัน่คงและปัญหาเศรษฐกิจ โดยภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น 2) การผลิตและค้ายาเสพติด 3) การค้าพืชพันธุ์และ

สัตว์ป่า และ 4) การค้าสินค้าปลอมแปลง 

การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น ประกอบด้วย 1) การขนย้ายแรงงานและผู้ย้ายถิ่นในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง (GMS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าที่เข้ามาท�างานในไทย คาดว่ามีการลักลอบขนย้ายคนเหล่าน้ี 

เข้ามาในไทยปีละกว่าห้าแสนคน โดยราวร้อยละ 5 หรือประมาณ 26,400 คน เป็นเหยือ่ของการค้ามนุษย์ 2) การลกัลอบ 

ขนคนต่างด้าวจากกลุม่ประเทศ GMS เข้ามาขายบรกิารทางเพศในไทยและกัมพชูา 3) การลกัลอบขนผู้ย้ายถ่ินจาก

เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรปและสหรัฐฯ โดยประเมินว่ามีการลักลอบน�าชาวจีนและ

เวียดนาม ราวปีละ 12,000 คน และเกือบ 1,000 คนตามล�าดับ เข้าไปยังสหรัฐฯ 4) การขนผู้ย้ายถิ่นจากเอเชียใต้

และเอเชียตะวันตก เช่น กลุ่มทมิฬจากศรีลังกา ชาวอิรัก และอื่นๆ ผ่านภูมิภาคอาเซียนเข้าไปยังออสเตรเลียและ

แคนาดา โดยในแต่ละปีจะมีผู้อพยพทางเรือเข้าไปยังออสเตรเลียราว 6,000 คน (UNODC, 2013)

การผลิตและค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 1) การค้าฝิ่นและเฮโรอีนจากพม่าและอัฟกานิสถานมายังเอเชีย

ตะวันออกและแปซิฟิก โดยส่วนใหญ่ส่งจากรัฐฉานในพม่าไปยังจีน และจากอัฟกานิสถานส่งมายังจีนและเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อล�าเลียงไปยังที่อื่นต่อ โดยฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส�าคัญไปยังสหรัฐฯ 2) การค้า 

แอมเฟตามีนและยาบ้าที่ผลิตจากพม่า จีนและประเทศใน GMS โดยส่งมาที่ไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดย 

ยาเสพติดที่ผลิตในพม่าและจีนจะถูกส่งต่อไปยังญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สหรัฐฯ ส�าหรับพม่า ชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดน

โดยเฉพาะกลุ่มว้าแดงและโกก้างเป็นผู้ผลิตและค้ายาเสพติดรายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีขบวนการค้ายาเสพติดชาวจีน

และชาวพม่าเชื้อสายจีนที่มีกองก�าลังคุ้มกันอย่างเข้มแข็ง (Adamoli et al., 1998)

การค้าพชืพนัธ์ุและสัตว์ป่า รวมถึงสารท�าลายโอโซนและขยะอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 1) การค้าสตัว์ป่า 

คุ้มครอง อาทิ ตัวน่ิม เสือ นอแรด และสัตว์ทะเล โดยมีตลาดในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีนและไทย โดยไทย 

เป็นประเทศทางผ่านของสินค้าที่มุ่งไปจีน 2) การค้าไม้เถ่ือนจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและประเทศอื่นในภูมิภาค 

ไปยังจีนและเวียดนาม ซึ่งส่วนหน่ึงจะถูกส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังต่างประเทศอีกทอดหน่ึง 3) การขนขยะ

อิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐฯ ยุโรปและญี่ปุ่นมายังเอเชียโดยเฉพาะจีน ไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม โดยใช้ฮ่องกง

และภาคเหนือของเวียดนามเป็นจุดขนถ่ายส�าคัญ 4) การลักลอบค้าสารท�าลายโอโซน (ODS) ซึ่งต้องยกเลิกตาม

พิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) โดยมีการขนสาร ODS จากจีนมายังไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเป็น

ส่วนใหญ่ ผ่านผู้น�าเข้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องท�าความเย็น (UNODC, 2013)

การค้าสินค้าปลอมแปลง ประกอบด้วย 1) สินค้าอุปโภคบริโภคปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่

ผลติจากเอเชยี โดยแหล่งผลติใหญ่คอืประเทศจีน 2) ยาปลอมซึง่ส่วนใหญ่ผลติจากจีนและอนิเดยี และน�าไปจ�าหน่าย

ในเอเชียและแอฟริกา เช่น ยาต้านมาเลเรียปลอม เป็นต้น (UNODC, 2013)
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มาเฟียข้ามชาติในอาเซียนและไทย

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตใินภูมิภาคอาเซยีนเก่ียวพนัอย่างใกล้ชดิกับขบวนการมาเฟียข้ามชาต ิโดยเฉพาะ

จากประเทศในเอเชียตะวันออก ที่เข้ามาท�าธุรกิจค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การเรียกค่าคุ้มครอง การพนนั การค้า

อาวธุเถ่ือน และการค้าบรกิารทางเพศ ส�าหรบัปัญหาการค้ามนุษย์ มาเฟียข้ามชาตไิด้เข้ามามีบทบาทมากขึน้เรือ่ยๆ 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจทีส่ร้างก�าไรงามแต่มคีวามเสีย่งต�า่ และการลงโทษทีไ่ม่รุนแรงเมือ่เทยีบกับอาชญากรรมประเภท

อื่น นอกจากเหยื่อที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้ว สตรีและเด็กจ�านวนไม่น้อยถูกล่อลวงให้ค้าบริการทางเพศ โดยสตรี

ชาวจีน ลาวและพม่า ถูกน�ามาขายบริการทางเพศในไทย และสตรีเวียดนามเข้าไปค้าบริการทางเพศในกัมพูชาและ

ถูกพาไปแต่งงานกับชาวจีนและชาวไต้หวัน ส่วนในธุรกิจค้ายาเสพติด มาเฟียข้ามชาติส�าคัญที่เข้ามาปฏิบัติการ 

ในประเทศอาเซียน ได้แก่ แก๊ง 14K จากฮ่องกง แก๊ง Bamboo Union จากไต้หวัน แก๊ง Big Circle Boys จากจีน 

แก๊งยากูซ่าจากญี่ปุ่น และขบวนการค้าโคเคนจากละตินอเมริกา เป็นต้น (Emmers, 2003)

ในกลุม่ประเทศอาเซยีน ฟิลปิปินส์ประสบปัญหาอาชญากรรมทีส่�าคญัคอื การค้าบรกิารทางเพศ การค้ามนุษย์ 

การเรียกค่าไถ่ การท�าลายป่า การค้าอาวุธ การพนัน การโจรกรรมรถยนต์ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนใน

เวียดนาม องค์กรอาชญากรรมขยายใหญ่มากจนเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงของประเทศ โดยธุรกิจส�าคัญคือ 

ค้ายาเสพติด การพนัน และโจรกรรม ส่วนในมาเลเซีย ธุรกิจฟอกเงินก�าลังเติบโตควบคู่กับการพัฒนามาเลเซีย 

ให้เป็นศนูย์กลางทางการเงินแห่งหน่ึงของภูมภิาค (Offshore financial center) ส่วนทีส่งิคโปร์ องค์กรอาชญากรรม

ใช้สิงคโปร์เป็นแหล่งฟอกเงินเช่นกัน เนื่องจากการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและความสะดวกในการ

เคลื่อนย้ายเงินตรา ส�าหรับพม่า ประสบปัญหาการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ สัตว์ป่า อัญมณี ไม้เถื่อน และสินค้า

เถื่อนอื่นๆ โดยมาเฟียกลุ่มใหญ่ในพม่าได้แก่ กองก�าลังว้า (The United Wa State Army: UWSA) กองทัพรัฐฉาน

ใต้ (Shan State Army – South: SSA – S) กองทัพรัฐฉานเหนือ (Shan State Army – North: SSA – N) กองทัพ

กะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย (Democratic Karen Buddhist Army: DBKA) และแก๊งอั้งยี่ชาวจีน (เช่น แก๊ง 14K) 

ซึ่งกลุ่มมาเฟียเหล่านี้มักท�าธุรกิจข้ามแดนที่เชื่อมโยงกับไทย จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา 

(Wyler, 2008)

ส�าหรับประเทศไทย องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาท�าธุรกิจค้ามนุษย์อย่างเป็นล�่าเป็นสัน เนื่องจากไทย

เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่านและประเทศปลายทางของแรงงานข้ามชาติ โดยองค์กรอาชญากรรมจะ

ด�าเนินการปลอมแปลงเอกสารบคุคลและลกัลอบน�าคนไทยและคนต่างด้าวผ่านไทยเข้าไปยงัประเทศต่างๆ โดยไทย

เป็นทางผ่านส�าหรับเหยือ่การค้ามนุษย์และผูย้้ายถ่ินจากเกาหลเีหนือ จีน เวยีดนาม ปากีสถาน และพม่า โดยมกีารน�า

พาผู้ย้ายถิ่นจากประเทศดังกล่าวผ่านไปยังมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย ยุโรปตะวันตก เกาหลีใต้ ฮ่องกง 

ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่วนคนต่างด้าวจากประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�า้โขงก็ถูกน�ามาเป็นแรงงานและค้าบริการทาง

เพศในไทย ซึง่รวมถึงผู้หญงิและเดก็ โดยการค้ามนุษย์ในลกัษณะแรงงานภาคประมงเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ทีส่�าคญั 

โดยเหยื่อเป็นคนไทยและคนต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน (นนท์ธนัย, 2556) นอกจากน้ี ภายหลังปัญหาความ 

ไม่สงบในรัฐยะไข่ในพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2555 ท�าให้ชาวโรฮีนจากลายเป็นผู้พลัดถ่ินจ�านวนนับแสนคน และส่วนหน่ึง 

ได้หนีภัยอันตรายไปยังต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้น�าชาวโรฮีนจาจากรัฐยะไข่

และบงักลาเทศ รวมถึงชาวบงักลาเทศทีป่ะปนมากับชาวโรฮนีจาเดนิทางมาไทย มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี โดยส่วนใหญ่ 

ใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยเหยื่อการค้ามนุษย์บางส่วนถูกน�าตัวไปกักขังและเรียกค่าไถ่ 
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หลายคนถูกทารณุกรรมจนเสยีชวีติในพืน้ทีป่ระเทศไทยและมาเลเซยี โดยมกีารพบหลมุศพชาวโรฮนีจาในหลายพืน้ที่ 

เช่น อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รวมถึงรัฐเปอร์ลิสในมาเลเซีย เป็นต้น (ไทยรัฐออนไลน์, 2558; 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2558)

ส�าหรับมาเฟียข้ามชาติที่มีบทบาทสูงในไทยประกอบด้วย
2
 1) แก๊งยากูซ่า ซึ่งธุรกิจหลักคือการพนันและ 

ฟอกเงิน พบในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา สมุย และภูเก็ต 2) มาเฟียยุโรป อาทิ มาเฟียรัสเซีย มาเฟียอังกฤษและมาเฟีย

เยอรมนี มักท�าธุรกิจฟอกเงิน กรรโชกทรัพย์ ค้ายาเสพติด และค้ามนุษย์ พื้นที่อิทธิพลคือพัทยา ภูเก็ต และสมุย  

3) แก๊งเงินด�าทีผ่ลติธนบตัรปลอมในพืน้ทีส่ขุมุวทิและสมทุรปราการ 4) แก๊งอัง้ยีช่าวจีน มกัเก่ียวพนักับการค้ายาเสพตดิ  

ค้าบรกิารทางเพศ ค้ามนุษย์และลกัลอบขนแรงงานเถ่ือน พืน้ทีห่ลกัคอืรชัดาภิเษก และห้วยขวาง 5) แก๊งคอลล์เซน็เตอร์  

ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่และภูเก็ต โดยมากเป็นชาวไต้หวัน แก๊งนี้เชื่อมโยง

กับกลุม่ “ม้าถอนเงิน” ชาวไต้หวนั มาเลเซยี และชาวไทยทีร่าบสงูทีส่ามารถพดูภาษาจีนได้ (กองบงัคบัการปราบปราม 

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, 2556) 6) มาเฟียจากเอเชียกลาง เช่น ซีเรีย ที่เกี่ยวพันกับ

การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ค้ายาเสพติด และค้ามนุษย์ 7) แก๊งลูกแมว เน้นการโจรกรรมของมีค่าและ 

ล้วงกระเป๋า เช่น แก๊งอาชญากรรมฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย กลุ่มน้ีมักเข้าไปโจรกรรมในโรงแรมและร้านอัญมณี  

8) มาเฟียค้าอาวุธในพื้นที่พัทยา ซึ่งประกอบอาชญากรรมอื่นๆ ด้วย เช่น กรรโชกทรัพย์ ค้าบริการทางเพศ และ

ปลอมแปลงบัตรเครดิต 9) ขบวนการมิจฉาชีพจากประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน เก่ียวข้องกับธุรกิจขอทาน  

โจรกรรม ตัดไม้หวงห้าม ขโมยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 10) แก๊งอาชญากรรมจากบังกลาเทศและศรีลังกา เน้นไปที่ 

การปลอมแปลงหนังสอืเดนิทาง 11) แก๊งอาชญากรรมชาวพม่า เน้นไปทีก่ารค้ามนุษย์และการค้ายาเสพตดิ นอกจาก

กลุม่มาเฟียและขบวนการเหล่าน้ีแล้ว ยงัพบชาวต่างชาตทิีท่�าธุรกิจสเีทาในประเทศไทยอกีจ�านวนมาก โดยอาจไม่ได้

รวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ชาวอังกฤษที่ท�าธุรกิจเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบไม่ถูกต้อง  

ชาวรัสเซยีทีเ่ข้ามาท�าธุรกิจร้านอาหารเพือ่ฟอกเงิน ชาวมาเลเซยีทีน่�าสนิค้าละเมดิลขิสทิธ์ิเข้ามาขายในไทย เป็นต้น

อาชญากรรมข้ามชาติอีกประเภทหน่ึงซึ่งก�าลังระบาดในไทยและเป็นปัญหาความมั่นคงอย่างมากต่อภูมิภาค

อาเซยีน คอืการปลอมแปลงเอกลกัษณ์บคุคล โดยประเทศไทยถูกใช้เป็นศนูย์กลางในการปลอมแปลงหนังสอืเดนิทาง

และเอกลักษณ์บุคคลของกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจ�านวนมาก อาชญากรรมประเภทน้ีได้รับความสนใจอย่างมาก 

จากนานาชาติ เม่ือทางการมาเลเซียตรวจพบว่ามีชาวอิหร่านถือหนังสือเดินทางปลอมที่ผลิตในไทยขึ้นเคร่ืองบิน  

MH 370 ซึ่งหายสาบสุญ หรือก่อนหน้าน้ัน ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ทางการไทยก็ได้จับกุมนาย Ahboor 

Rambarak Fath ชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ เน่ืองจากมีความเก่ียวพันกับการท�า

หนังสือเดินทางปลอมให้กับสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะฮ์ ที่วางระเบิดในสเปน ต่อมาในเดือนพฤษจิกายน ค.ศ. 2010 

ทางการไทยได้จับกุมชายชาวปากีสถานชือ่ Mohammad Ather ผู้ร่วมขบวนการ และตรวจพบหนังสอืเดนิทางทีถู่ก

โจรกรรมหรือปลอมแปลงจ�านวน 1,000 เล่ม โดยทางการไทยได้แถลงว่า ลูกค้าของกลุ่มมาเฟียน้ีคืออาชญากร 

ข้ามชาติในธุรกิจค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ และการก่อการร้าย นอกจากน้ี แก๊งมาเฟียข้ามชาติน้ียังส่งหนังสือเดินทาง 

ให้ขบวนการก่อการร้าย Lashkar – e – Taiba จากปากีสถานที่วางระเบิดนครมุมไบที่อินเดียเมื่อ ค.ศ. 2008 จนมี 

2 
รวบรวมจาก พงษ์นคร นครสันติภาพ. (ม.ป.ป.), นนท์ธนัย ตลับทอง (2556), ก้องเกียรติ อภัยวงศ์ (2546), Adamoli et al., 

(1998), Lintner (2002)
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ผู้เสยีชวีติถึง 164 คนด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 2012 กรมสอบสวนคดพีเิศษได้เข้าจบักุมกลุม่มาเฟียข้ามชาตอิกีกลุม่หน่ึง 

ซึ่งท�าการปลอมแปลงหนังสือเดินทางและวีซ่าจ�านวนราว 3,000 เล่มในช่วงห้าปี ซึ่งลูกค้าของกลุ่มมาเฟียน้ี 

ยังรวมถึงชาวอิหร่านสองคนซึ่งพยายามวางระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เพื่อมุ่งสังหาร 

นักการทูตอิสราเอลอีกด้วย (Gulf News, 2014)

สาเหตุที่ประเทศไทยตกเป็นเป้าหมายการปลอมหนังสือเดินทางของมาเฟียข้ามชาติก็เน่ืองมาจากการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ�านวนมาก ท�าให้สามารถโจรกรรมทรัพย์สินและเอกสารของเหยื่อ

ได้ง่าย ธุรกิจน้ีเริม่เกิดขึน้ในช่วงครศิตทศวรรษที ่1980 โดยพนักงานโรงแรม มคัคเุทศก์ และหญงิบรกิารได้โจรกรรม

ทรัพย์สินและเอกสารของนักท่องเที่ยว โดยในยุคน้ัน เช็คเดินทางเป็นเป้าหมายของการโจรกรรม ซึ่งกลุ่มมาเฟีย 

ข้ามชาติมีความช�านาญในการปลอมแปลงเอกสารบุคคลเพื่อใช้ขึ้นเงินเช็คเดินทางที่ถูกโจรกรรมมา ต่อมาเมื่อ 

บัตรเครดิตเป็นที่แพร่หลายแทนการใช้เช็คเดินทาง กลุ่มมาเฟียข้ามชาติก็ใช้ความเชี่ยวชาญในการปลอมแปลง

หนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยน�าหนังสือเดินทาง ใบขับขี่และบัตรประชาชนจาก 

ต่างประเทศเข้ามาปลอมแปลงและขายให้กับผู้ทีต้่องการ ซึง่รวมถึงอาชญากรข้ามชาต ิกรมสอบสวนคดพีเิศษประเมนิ

ว่า มีขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางในไทยไม่น้อยกว่า 20 ขบวนการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียใต้และ

ตะวันออกกลาง โดยขายในราคาเล่มละ 1,500 – 3,000 ดอลลาร์ โดยหนังสือเดินทางของอิสราเอลและแคนาดา 

จะได้ราคาสูงกว่าที่อื่น (Gulf News, 2014) ธุรกิจปลอมแปลงหนังสือเดินทางดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดการโจรกรรม

หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติในไทยจ�านวนมาก (Financial Times, 2014)

การแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของนานาชาติและอาเซียน

ในประเทศตะวันตก ได้มีความพยายามแก้ปัญหาองค์กรอาชญากรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายทศวรรษ

จนพัฒนามาเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยใน ค.ศ. 1952 สหรัฐฯ ได้ออกกฎหมาย Interstate 

and Foreign Travel or Transportation in Aid of Racketeering Enterprise Act เพือ่ควบคมุปัญหาอาชญากรรม 

เช่น การพนัน การวางเพลิง ต่อมาใน ค.ศ. 1970 ได้ออกกฎหมาย Organized Crime Control Act เพื่อควบคุม

ปัญหาอาชญากรรม โดยห้ามการขูเ่อาเงินต่างๆ (Racketeering activities) ในการทวงหน้ีหรอืท�าธุรกิจ นอกจากน้ี  

ทางการสหรัฐฯ ยังได้จดัระบบคุม้ครองพยาน (United States Federal Witness Protection Program) เพื่อความ

ปลอดภัยของพยานในการด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิด และหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐฯ (Federal Bureau of 

Investigation: FBI) ได้ให้ความส�าคัญกับการสอบสวนองค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายธุรกิจกว้างขวาง  

เพื่อคลี่คลายคดีต่างๆ ด้วย

ในระดับสากล ได้มีการก่อต้ังองค์การต�ารวจสากล (International Criminal Police Organization:  

Interpol) ตั้งแต่ ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นต้น

แบบความร่วมมือของ Europol ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1999 เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในยุโรป ส่วนกลุ่ม

ประเทศ G7 (ในอดตี) ก็ได้จัดตัง้หน่วยงานทีเ่รยีกว่า Financial Action Task Force (FATF) เพือ่จัดการกับปัญหา

การฟอกเงิน และต่อมาได้จัดตั้ง Lyon Group ขึ้นใน ค.ศ. 1995 เพื่อร่วมมือในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

(Shaw, 2008)
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ในเวทีสหประชาชาติ ได้มีการหารือเก่ียวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามล�าดับ โดยเร่ิมจากการหารือของ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด (UN Congress on the 

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) ต่อมา ได้มีการจัดตั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime 

Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 และส�านักงานสหประชาชาติเพื่อการควบคุม 

ยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรม (UN Office for Drug Control and Crime Prevention: UNODCCP)  

เมือ่ค.ศ. 1997 ก่อนทีจ่ะเปลีย่นชือ่เป็น ส�านักงานป้องกันยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UN Office on Drugs and Crime: UNODC) เมื่อ ค.ศ. 2002 รวมทั้งจัดท�าสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ เช่น 

อนุสัญญาต่อต้านการค้ายาเสพติดและสารที่มีผลต่อจิตใจที่ผิดกฎหมาย (UN Convention against the Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance) เมื่อ ค.ศ. 1988 เป็นต้น (Emmers, 2003)

ก้าวส�าคัญของความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติคือ การจัดประชุมระดับรัฐมนตรี 

ว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime)  

ที่เมืองเนเปิลส์ อิตาลี เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1994 ซึ่งที่ประชุมได้รับเอาแถลงการณ์ทางการเมืองและแผน 

ด�าเนินการระดบัโลกเพือ่ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ(Naples Political Declaration and Global Action 

Plan against Organized Transnational Crime) ต่อมาสมัชชาสหประชาชาติได้สนับสนุนแถลงการณ์ดังกล่าว 

ในปีเดยีวกัน และได้มกีารตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลเพือ่พจิารณายกร่างอนุสญัญาว่าด้วยการต่อต้าน 

อาชญากรรมข้ามชาตทิีก่ระท�าโดยองค์กรอาชญากรรม และพธีิสารทีเ่ก่ียวข้องอกีสามฉบบัเก่ียวกับเรือ่งการค้ามนุษย์

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Trafficking in Persons Especially Women and Children) เร่ืองการลักลอบ 

ขนผู้ย้ายถิ่น (Smuggling of Migrants) และเรื่องการลักลอบผลิตและค้าอาวุธ (Illicit Manufacturing of and 

Trafficking in Firearms) จนน�าไปสู่การจัดท�าอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง 

ในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) ใน  

ค.ศ. 2000 ซึง่เป็นความร่วมมือทีส่�าคญัในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตขิองประชาคมระหว่างประเทศ 

(กาญจน์, 2544) อนุสัญญาฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ในด้านการป้องกัน การสืบสวนและการด�าเนินคดีเกี่ยวกับ

ฐานความผิดที่ระบุในอนุสัญญาฯ 4 ฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สินที่ได้ 

มาจากการกระท�าผิด การทุจริตคอรัปชั่น และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ได้ระบุถึงการให้

ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี อาทิ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวนักโทษ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ทางอาญา เป็นต้น โดยอนุสัญญาฯ ฉบับน้ีมีภาคีสมาชิก 185 ประเทศ (จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558) ซึ่ง

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยเป็นภาคีสมาชิกล�าดับที่ 179
3
 

ส�าหรับประเทศอาเซยีนได้พจิารณาว่า ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตเิป็นภัยความมัน่คงนอกรปูแบบ (Non –  

traditional security) ประเภทหน่ึง นอกเหนือจากปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด และภัยธรรมชาต ิโดยเห็นพ้อง

ที่จะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงร่วมกัน (Common threats) ซึ่งรวมถึงภัยด้านความมั่นคง 

3
 กรมสารนิเทศ, กระทรวงการต่างประเทศ
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นอกรูปแบบ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติด้วย ทั้งน้ี ประชาคมการเมืองและความม่ันคงของอาเซียน (ASEAN  

Political and Security Community: APSC) ซึ่งเป็นหน่ึงในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้ระบุไว้ใน

พิมพ์เขียว (APSC Blueprint) โดยกล่าวถึงอาชญากรรมข้ามชาติ 6 ประเภท (นอกเหนือจากการก่อการร้าย) คือ

การลกัพาตวัและค้ามนุษย์ การค้ายาเสพตดิ การประมงผิดกฎหมาย การค้าอาวธุเถ่ือนขนาดเลก็ อาชญากรรมทาง

ไซเบอร์ และโจรสลัด โดยอาชญากรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศสมาชิกที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนน้ัน 

มี 3 ประเภทคือ การลักพาตัวและค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และโจรสลัด (ASEAN Secretariat, 2009)

ทีผ่่านมา อาเซยีนได้พฒันาความร่วมมอืทีเ่ก่ียวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตมิาเป็นล�าดบั โดยเริม่จาก

ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด จากน้ันก็ได้มีการหารือประเด็นความมั่นคงที่เก่ียวกับปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาตใินกรอบการประชมุต่างๆ เช่น การประชมุระดบัรัฐมนตรีอาเซยีน (ASEAN Ministerial Meetings: AMM) 

เป็นต้น ต่อมาใน ค.ศ. 1977 ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial  

Meeting on Transnational Crime: AMMTC) ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ

อาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Declaration on Transnational 

Crime) ซึง่ถือเป็นความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรมครัง้แรก โดยค�าประกาศดงักล่าวได้ก�าหนดให้มีกลไกความร่วมมอืต่างๆ 

เช่น การประชมุ AMMTC ทกุสองปี การประชมุประจ�าปีของเจ้าหน้าทีอ่าวโุสอาเซยีนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ 

(ASEAN Senior Officials on Transnational Crime: SOMTC) เป็นต้น ต่อมาในการประชุม AMMTC ครั้งที่ 

3 เมื่อ ค.ศ. 2001 ได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Work Programme to  

Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ขึ้น (กรมอาเซียน, 2555)

แผนปฏิบัติการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) พัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือ 

ของภูมิภาคเพื่อป้องกัน ควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 2) ร่วมมือกันในขั้นตอนการสืบสวนฟ้องร้อง

และพิพากษาคดี และการฟื้นฟูผู้ก่ออาชญากรรม 3) ส่งเสริมการประสานงานกลไกต่างๆ ของอาเซียน 4) พัฒนา

ขีดความสามารถขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของอาเซียนในการจัดการกับปัญหา 5) พัฒนาความร่วมมือ 

ด้านกฎหมายและความตกลงของภูมิภาคที่เก่ียวกับขบวนการยุติธรรม ส�าหรับกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ  

ของแผนปฏิบัติการฯ น้ีประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย  

การฝึกอบรม การพัฒนาองค์กร และความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียน (Association of Southeast 

Asian Nations, n.d.) 

นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเองแล้ว อาเซียนยังพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ 

นอกกลุ่มด้วย โดยเฉพาะกับญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ เช่น ความร่วมมือกับญี่ปุ่นเรื่องปัญหาโจรสลัด โดยญี่ปุ่น 

ได้รับความเดือดร้อนจากการแผ่ขยายอิทธิพลของโจรสลัดในทะเลจีนใต้ จึงจัดการประชุมเรื่องภัยจากโจรสลัด 

ใน ค.ศ. 2000 เพือ่ร่วมมอืกับประเทศสมาชกิอาเซยีนในการแก้ปัญหาดงักล่าว พร้อมทัง้เชญิตวัแทนจากประเทศอืน่ๆ 

เช่น จีน ฮ่องกง อินเดีย และศรีลังกา เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อมาได้มีการลงนามข้อตกลง Regional Cooperation 

Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) ใน ค.ศ. 2004 

โดยรัฐบาลญี่ปุ ่นสนับสนุนเงินทุนและการฝึกอบรมให้หน่วยงานในประเทศอาเซียน เพื่อต่อต้านอาชญากรรม 

ทางทะเลจากโจรสลัด และช่วยให้อาเซียนสามารถร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น (พรรณชฎา, 2556)
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ส�าหรบัประเทศไทย ได้มคีวามพยายามในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิโดยก�าหนดนโยบายตามแนวทาง

ความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ เวทีระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยได้ออก  

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาต ิพ.ศ. 2556 แต่ใช้เวลาออกกฎหมายนานมาก เน่ืองจากไทยได้ลงนามในอนุสญัญาสหประชาชาติ

เพือ่ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจั่ดตัง้ในลกัษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational  

Organized Crime: UNTOC) เม่ือ 13 ธันวาคม 2543 ส�าหรับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม 

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติน้ัน มีบทลงโทษที่รุนแรง โดย ม.25 ก�าหนดให้ผู้มีส่วนร่วมในการกระท�าความผิด  

แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายแต่หากรับงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ มีโทษจ�าคุก 4 – 15 ปี และปรับต้ังแต่ 

80,000 – 300,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปมีส่วนร่วมกับการกระท�าผิด ต้องระวางโทษ 

เป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ ส่วนเจ้าพนักงานที่มีอ�านาจใช้กฎหมายน้ี หากกระท�าผิดเอง ต้องระวางโทษเป็น 

สามเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดนั้นๆ 

ในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

มากขึน้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ เน่ืองจากประเทศไทยถูกกดดนัจากนานาชาตจิากปัญหา

การค้ามนุษย์ในธุรกิจประมงและปัญหาการค้ามนุษย์ของผู้หนีภัยชาวโรฮนีจา โดยเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2558 รฐับาล

ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ (รัฐบาลไทย, 2558) และต่อมาเมื่อวันที่  

28 เมษายน พ.ศ. 2558 รฐับาล คสช. ได้ออกกฎหมายส�าคญัสองฉบับเพือ่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ คอื พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในการประมง ขอทาน และแรงงาน

ต่างชาต ิและออก พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 เพือ่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง โดยก่อนหน้าน้ี สหภาพ

ยุโรปได้ขึ้นบัญชีไทยเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และ 

ไร้การควบคุม โดยสหภาพยุโรปจะให้เวลาไทย 6 เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว (โพสต์ทูเดย์, 2558)

ปัญหาและอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

แม้ไทยและอาเซยีนจะมนีโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตแิละพฒันาความร่วมมอืระหว่างกัน

เพิม่ขึน้ตามล�าดบั ตลอดจนจัดตัง้กลไกความร่วมมอืทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น AMMTC แต่อาจกล่าวได้ว่า ไทยและอาเซยีน

ประสบปัญหาและข้อจ�ากัดในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และไม่อาจควบคุมการเติบโตของแก๊งมาเฟีย

ข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อจ�ากัดต่างๆ ได้แก่ 

1) ข้อจ�ากัดในความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคง และการขาดกลไกในระดับ

ปฏิบตักิารร่วมกันของอาเซยีน ความร่วมมือของอาเซยีนมุง่เน้นกิจกรรมด้านการฝึกอบรม การปรบัปรงุประสทิธิภาพ

ของหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนางานด้านยุติธรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อผลระยะยาวเป็นหลัก มากกว่า 

การพัฒนากลไกเพื่อจัดการกับปัญหาในปัจจุบัน 

2) ธรรมเนียมปฏิบัติที่เรียกว่า “วิถีอาเซียน” (The ASEAN Way) ที่ประเทศอาเซียนระมัดระวังไม่ก้าวก่าย

กิจการภายในของกันและกัน และใช้วิธีการเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ในความร่วมมือต่างๆ แต่ปัญหา

อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วมกันของอาเซียนและเก่ียวพันกับกิจกรรมข้ามพรมแดน การแก้ไขปัญหาน้ี 
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ต้องใช้มาตรการเชงิรกุ ดงัน้ัน อาเซยีนจ�าเป็นต้องปรบัวธีิการท�างาน โดยไม่มองว่าการหารอืในปัญหาข้ามพรมแดน

เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และเพิ่มบทบาทให้กับเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary 

General) มากขึ้นในการจัดการกับปัญหาร่วมกันของอาเซียน นอกจากน้ี อาเซียนอาจร่วมมือกันในด้านอื่นๆ  

เพิ่มเติมอีก เช่น ร่วมมือกันในด้านการสืบสวนสอบสวน เพื่อให้ทั้งสิบประเทศใช้มาตรการสอบสวนคดีอาชญากรรม

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากน้ี อาเซียนควรมีกรอบประสานทางอาญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่รวดเร็วและ 

มปีระสทิธิภาพ (นนท์ธนัย, 2556) และร่วมมอืกันพฒันาระบบฐานข้อมูลและการแลกเปลีย่นข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมลู

องค์กรอาชญากรรม และการแจ้งเบาะแสกิจกรรมข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมายระหว่างกัน เป็นต้น

3) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และมีคุณลักษณะเด่นที่ยากต่อการปราบปราม  

เช่น ความผูกพันและความจงรักภักดีของสมาชิกท�าให้ยากต่อการเจาะถึงระดับแกนน�า การด�าเนินธุรกิจของแก๊ง

มาเฟียมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนจ�านวนมาก เช่น ร้านทอง บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ท�าให้ตรวจสอบธุรกรรมได้ยาก นอกจากน้ัน กลุ่มอาชญากรมีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย เช่น เรดาร์หรือ 

เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ในทางกลับกัน มาตรการปราบปรามของหน่วยงานรัฐ 

เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างท�า ขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง มีข้าราชการและนักการเมืองให้ความร่วมมือ 

กับขบวนการอาชญากรรม และมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศของหลายประเทศ 

ยงัไม่ก้าวหน้ามากเท่าทีค่วร นอกจากน้ัน ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ มกัเก่ียวข้องกับหน่วยงานจ�านวนมาก ท�าให้ขาด

หน่วยงานหลักที่เข้มแข็ง (ก้องเกียรติ, 2546) 

จากปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดต่างๆ ข้างต้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนและไทย 

ที่มีประสิทธิภาพจ�าเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงทั้งระบบกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

ซึ่งภาครัฐควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรม 

ข้ามชาติ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ เนื่องจากหลายประเทศมีประสบการณ์และบทเรียนที่เป็นประโยชน์

กบัไทยอย่างมาก นอกเหนอืจากภาครัฐแล้ว จติส�านกึในเรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ภาคเอกชนก็เป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะลดธุรกิจสเีทาลง หรอืไม่ให้ความร่วมมอืกับธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

นอกจากน้ี หน่วยงานทีก่�ากับดแูลองค์กรภาคเอกชนก็มีบทบาทส�าคญัในการควบคมุธุรกรรมทีผิ่ดกฎหมาย ส่วนภาค

ประชาสงัคมก็มีบทบาทในการตรวจสอบทัง้หน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชนให้ท�าหน้าทีข่องตนอย่างถูกต้อง

เหมาะสม และเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ 

สรุป

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างมากหลังยุคสงครามเย็น โดยการขับเคลื่อนของโลกาภิวัตน์  

ส่งผลกระทบทัง้ด้านความมัน่คง เศรษฐกิจและความสงบสขุในสงัคม และเป็นปัญหาความมัน่คงนอกรูปแบบทีท้่าทาย

อ�านาจรัฐ โดยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก

และอาเซยีนก�าลงัเป็นเป้าหมายทีส่�าคญัขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิอาชญากรรมทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัในอาเซยีน

ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าพืชพันธุ์และสัตว์ป่า การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และโจรสลัด 

โดยกลุ่มมาเฟียข้ามชาติจ�านวนมากเข้ามาท�าธุรกิจข้ามแดนในอาเซียน เช่น ขบวนการยากูซ่า แก๊งอั้งยี่ มาเฟีย
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รัสเซียและยุโรป เป็นต้น แม้อาเซียนจะมีการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  

แต่ความร่วมมือระหว่างกันก็มีขอบเขตจ�ากัดและขาดประสิทธิภาพในการจัดการเชิงรุกเพื่อควบคุมและปราบปราม

อาชญากรรม ความตื่นตัวของอาเซียนและการร่วมมือกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จะช่วยให้สามารถรับมือกับ

ภัยคุกคามจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ค้นหาปัจจัยทีส่่งผลต่อความสขุของผู้สงูอายตุ่างวยัในภาพรวม ตัง้แต่เร่ิมสงูอายุ

และผู้ที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป (ศตวรรษิกชน) ในสังคมตะวันตกและประเทศไทย โดยใช้วิธีทบทวนวรรณกรรมและ

วิเคราะห์จากเอกสารที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานสากล เช่น SCOPUS  

หรอืศนูย์ดชันีการอ้างองิวารสารไทย (TCI) พบว่า ในสงัคมตะวนัตกผู้สงูอายมุคีวามสขุมากขึน้ตามอายทุีเ่พิม่มากขึน้  

และผู้สูงอายุชายมีความสุขมากกว่าหญิง การมีคู่มีความสุขมากกว่าไม่มีคู่ ในขณะที่ประเทศไทยยังสรุปไม่ได้เช่นนั้น 

ส่วนปัจจัยบ่งชี้ความสุขที่เหมือนกันไม่ว่าจะอายุหรือวัฒนธรรมใด ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ ศาสนา และเครือข่าย

ทางสังคม อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้สูงอายุไทยให้ความส�าคัญต่อครอบครัวมากกว่าเพื่อน ขณะที่ผู้สูงอายุในสังคม

ตะวนัตกให้ความส�าคญักับเพือ่นมากกว่าครอบครัว ส่วนปัจจัยบ่งชีค้วามสขุของศตวรรษิกชนในสงัคมไทยและสงัคม

ตะวันตกที่เหมือนกัน คือ ความทรงจ�าที่มีความสุข หรือความพึงพอใจในชีวิตในอดีตส่งผลถึงความสุขในปัจจุบัน  

และบทความนี้ได้น�าเสนอผลที่ตามมาของความสุขไว้ด้วย
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Happiness Diversity among Older people  

in Different Cultures

Rossarin Gray*, Rungthong Kramanon**, Jettapon Sangkla** 

Abstract 

The objective of this paper was to explore the determinants of happiness among older people 

as a whole in the context of being regarded as “old” or centenarians in Western society and Thai-

land. Documentary research was applied. The articles used are mainly from international databases 

such as SCOPUS or the national database – Thai – Journal Citation Index Centre (TCI). The results 

reveal that, in Western society, happiness increases with age; male older people are happier than 

their female counterparts; and married older people are happier than the unmarried. These findings, 

as applied to Thailand are, however, inconclusive. The same predictors for both societies are health, 

economics, religion, and social networks. The difference in social networking is that the family is 

more important than friends in Thai society, but the inverse is found in Western society. The same 

predictor among centenarians in Thailand and Western society is past satisfaction with life linked 

to current feeling of happiness. Some consequences of happiness are also discussed.

Keywords: Centenarians, Happiness, Older people 
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บทน�า

การศกึษาเก่ียวกับความสขุมีมาอย่างยาวนาน และเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิโดยเมือ่วนัที ่28 มถุินายน 

พ.ศ. 2555 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้มีมติก่อตั้ง “วันความสุข

สากล” (The International Day of Happiness) ก�าหนดให้ตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี โดยตระหนัก 

ถึงความสขุอนัเป็นเป้าหมายพืน้ฐานของมนุษยชน และเรยีกร้องให้แต่ละประเทศผลกัดนันโยบายสาธารณะทีจ่ะเพิม่

ความสุขให้แก่ประชาชนทุกๆ คน โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องมาพร้อมกับพัฒนาทางด้านอื่นๆ เช่น สังคม

และสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้บรรลุความสุขของโลก (United Nations, n.d.) 

การศกึษาถึงปัจจัยทีท่�าให้ประชาชนมคีวามสขุเพิม่มากขึน้จึงเป็นสิง่ส�าคญั เน่ืองจากทกุคนต้องการมคีวามสขุ

และการมคีวามสขุเกิดประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้สงูอาย ุเน่ืองจากเป็นวยัทีม่คีวามเปลีย่นแปลง

ในชีวิตอย่างมากและมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วยทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การที ่

ผู้สูงอายุมีความสุข ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ และการตายลดลง (Collins, Goldman, & 

Rodriguez, 2008; Lyyra, Törmäkangus, Read, Rantanen, & Berg, 2006; Maier & Smith, 1999; Ostir, 

Markides, Black, & Goodwin, 2000)

ส�าหรับปัจจัยทีส่่งผลต่อความสขุของประชาชนมีความเหมือน และแตกต่างกันไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรม เช่น ผู้ที่อยู่ในสังคมตะวันตก หรือสังคมที่ร�่ารวย การที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ท�าให้ประชาชน 

ในประเทศเหล่าน้ีมคีวามสขุเพิม่ขึน้มากเท่ากับประเทศทางตะวนัออก หรือประเทศทีไ่ม่ได้ร�า่รวยเท่า (Layard, 2005)

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุในภาพรวมและวัย

ปลาย ส�าหรับผู้สูงอายุในภาพรวม ถึงแม้จะมีการก�าหนดอายุมาตรฐานตามหลักสากลเป็นอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ 

65 ปีขึ้นไป กล่าวคือโดยทั่วไปในประเทศตะวันตกใช้ 65 ปี ประเทศทางตะวันออกใช้ 60 ปี เป็นจุดตัดของ 

การแบ่งประชากรสงูอายอุอกจากวยัท�างาน และวยัอืน่ๆ (รศรินทร์ อมุาภรณ์ เฉลมิพล และเรวดี, 2556) แต่พบว่า  

ในการศึกษาเก่ียวกับผู้สูงอายุมีการใช้อายุที่ต่างกันไป แต่อย่างต�่าคือ 50 ปี และผู้สูงอายุวัยปลายในการศึกษาน้ี 

ใช้อายุ 100 ปีขึ้นไป ที่เรียกว่าคนร้อยปี หรือศตวรรษิกชน (ปราโมทย์ ปัทมา และสุภาณี, 2550) นอกจากน้ี  

การศึกษาน้ีได้เปรียบเทียบระหว่างสังคมตะวันตก และตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย เพื่อหาข้อสรุป 

และการวิจัยในอนาคต

ระเบียบวิธีศึกษา

ทบทวนและวิเคราะห์จากเอกสารที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานสากล เช่น 

SCOPUS หรือศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai – Journal Citation Index Centre: TCI) ซึ่งแยกให้เห็น

ความแตกต่างระหว่างสงัคมตะวนัตก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา และสงัคมตะวนัออกในทีน้ี่ 

คอืประเทศไทย ในบางกรณทีีเ่ป็นการศกึษาแบบ Meta – analysis ทีร่วมบทความไว้เป็นจ�านวนมาก ไม่สามารถระบุ

ประเทศทีศ่กึษาได้ จะเขยีนก�ากับไว้ชดัเจน ส�าหรับความสขุของคนร้อยปีน้ันยงัไม่มกีารศกึษาโดยตรงในประเทศไทย 

จึงได้มีการวิเคราะห์ในรายละเอียดจากเอกสารเก่ียวกับคนร้อยปีที่ปรากฏอยู่ ซึ่งสะท้องถึงความสุขของคนร้อยปี 

ในประเทศไทยได้
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ผลการศึกษา

น�าเสนอการศึกษาเป็น 4 ส่วนหลัก คือ 1) แนวคิดความสุขและวิธีวัดความสุข 2) ความสุขของผู้สูงอายุ  

ในภาพรวมจ�าแนกตามอายุ เพศ สุขภาพ สถานภาพสมรส เศรษฐกิจ เครือข่ายการสนับสนุนทางสังคม และศาสนา 

3) ผลที่ตามมาของความสุข และ 4) ความสุขของศตวรรษิกชน หรือผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวคิดความสุขและวิธีวัดความสุข

ค�าว่า “ความสขุ (Happiness)” “ความพงึพอใจในชวีติ (Life satisfaction)” ความผาสกุทางใจ (Psychological  

well – being) และ “ความอยู่ดีเชิงอัตวิสัย (Subjective well – being)” มักถูกใช้แทนกันเสมอๆ (George, 2010) 

ถึงแม้ว่าแนวคดิจะมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างความสขุและความพงึพอใจในชวีติ กล่าวคอื ความสขุน้ันมคีวามไว 

ต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่มากระทบความรู้สึก ส่วนความพึงพอใจ

ในชีวิตน้ัน มีความคงที่มากกว่าความสุข เน่ืองจากเป็นผลจากกระบวนการประเมินชีวิตของตนเองในทุกด้าน  

แล้วตัดสินใจว่าตนเองมีความพึงพอใจในชีวิตมากน้อยเพียงใด (Nettle, 2005) อย่างไรก็ตาม ความสุขและ 

ความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธ์กันสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Easterlin, 2006) กล่าวคือเมื่อคนเรา

มคีวามพงึพอใจในชวีติมากย่อมมคีวามสขุมากตามไปด้วย และตวัแปรทีใ่ช้ท�านายความสขุหรอืความพงึพอใจในชวีติ

มีความคล้ายคลึงกัน (Gray, Rukumnuaykit, Kittisuksathit & Thongthai, 2008) ในผลของการศึกษาครั้งนี้  

ได้เลือกใช้ค�าที่ตรงกับบทความเดิม

การวัดระดับความสุขมี 3 แบบ คือแบบที่ 1 การใช้ค�าถามเดียว (Single question) หรือที่เรียกว่า ค�าถาม

สากล (Global question) แบบที่ 2 ใช้หลายค�าถาม (Multiple questions) ที่แสดงถึงอารมณ์ และแบบที่ 3  

องค์ประกอบ (มิต)ิ ของความสขุแต่ละด้านรวมกัน (Multidimensional questions) ซึง่พบว่าแบบที ่1 การใช้ค�าถาม

เดียวมีการใช้กันมาก เน่ืองจากพบว่าสามารถเปรียบเทียบกันได้ดี ส่วนใหญ่ใช้ในการส�ารวจระดับนานาชาติ เช่น 

General Social Survey (GSS), World Value Survey (WVS) และ European Social Survey (ESS) รวมถึง 

USA Gallup Polls แล้วจึงศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสุข ส�าหรับการส�ารวจผู้สูงอายุระดับชาติปี 2557  

ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ ใช้ค�าถามเดียวด้วยเช่นกัน “ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาให้.....(ชื่อ)…..ประเมินว่าตนเอง 

มีความสุขในระดับใด”

แบบที่ 2 ใช้หลายค�าถาม เช่น Life satisfaction index มี 3 ค�าถาม ได้แก่ “ฉันมีความสุขเท่าๆ กับตอน 

เป็นเด็ก” “ชีวิตของฉันไม่สามารถมีความสุขมากไปกว่าปัจจุบัน” และ “ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงปีที่ดีที่สุดในชีวิตฉัน”  

(Neugarten, Havinghurst & Tobin, 1961) ส่วนแบบที่ 3 (องค์ประกอบของความสุขแต่ละด้านมารวมกัน)  

ถึงแม้ว่าจะท�าให้เห็นชดัเจนว่าองค์ประกอบของความสขุคอือะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบอาจมคีวามสมัพนัธ์กันเองสงู  

หรือเป็นตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบในเครื่องมือเดียวกัน (George, 2010) เช่นเครื่องมือวัดสุขภาพจิตคนไทย 

ฉบับสั้น (อภิชัย และคนอื่นๆ, 2552) ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพจิตใจทางบวกและลบ (Mental state)  

2) สมรรถภาพของจิตใจ (Mental capacity) 3) คุณภาพของจิตใจ (Mental quality) และ 4) ปัจจัยสนับสนุน 

ด้านครอบครัว (Family supporting factors) ซึ่งองค์ประกอบที่ 4 นี้เป็นปัจจัยบ่งชี้ความสุข หรือความพึงพอใจ

มากหรือน้อยหรือสภาพจิตใจในองค์ประกอบที่ 1
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ความสุขของผู้สูงอายุในภาพรวม จ�าแนกตามอายุ เพศ สุขภาพ สถานภาพสมรส เศรษฐกิจ เครือข่าย

การสนับสนุนทางสังคม และศาสนา

อายุ การที่ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น การสูญเสียความสัมพันธ์ทางสังคม จากการตายของคนใกล้ชิด 

เช่น คนในครอบครัว เพื่อน ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้น น�าไปสู่ความคาดหมายที่ว่าความสุขจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  

แต่กลับพบว่าในสังคมตะวันตก ความสุขเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่สูงขึ้น เช่น การศึกษาของคนยุโรปและอเมริกัน 

แบบตัดขวาง (Gaymu & Springer, 2010; Stone, Schwartz, Broderick & Deaton, 2010) จากการศึกษา 

คนอเมริกันของ Stone et al. (2010) พบว่า ความสัมพันธ์ของอายุและความพึงพอใจในชีวิตเป็นรูปตัว U โดยที่

หลังจากอายุ 50 ปี ความพงึพอใจในชวีติจะเพิม่ขึน้แบบเส้นตรงเช่นเดยีวกับการศกึษาของ Yang (2008) ทีใ่ช้ข้อมูล

ตดัขวาง 32 ปี ระหว่างปี 1972 – 2004 ของคนอเมริกัน ก็ได้ข้อค้นพบท�านองเดียวกัน คือความพึงพอใจในชีวิต 

เพิม่ขึน้ตามอายทุีส่งูขึน้ ในท�านองเดยีวกันการศกึษาในฝรัง่เศสแบบระยะยาว 8 ปี พบว่าความพงึพอใจในชวีติเพิม่ขึน้ 

ตามอายทุีเ่พิม่ขึน้ (Gana, Bailly, Saada, Joulain & Alaphilippe, 2013) ส�าหรับการศกึษาความอยูด่เีชงิอตัวสิยั 

ของ Pinquart & Sörensen (2000) โดยวิธี Meta – analysis จากบทความ 286 เรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษและ

เยอรมัน ได้ข้อค้นพบท�านองเดียวกัน ซึ่งอาจอธิบายได้โดยแนวคิดการเจริญเติบโตหรือความเป็นผู้ใหญ ่ 

(Maturation perspective) ที่เกิดจากกระบวนการสูงอายุ กล่าวคือ การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพและอารมณ์ 

จะดีขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การตระหนักรู้ตนเอง ความภูมิใจในตนเอง และความสามารถในการควบคุม

อารมณ์จะเติบโตขึ้นตามอายุ ดังนั้น ความสุขจึงเพิ่มขึ้นตามอายุ (Gove, Ortega, & Style, 1989) หรือเป็นเพราะ

เมื่อมีอายุสูงขึ้น ผู้สูงอายุตระหนักดีว่าเข้าใกล้ความตายมากขึ้นเร่ือยๆ เป้าหมายในชีวิตจึงมุ่งไปที่ความสัมพันธ ์

ทางสงัคมทีท่�าให้เกิดความสขุ สนุกสนาน หรือกิจกรรมทีใ่ห้ความหมายแก่ชวีติ มีประสบการณ์ในการพฒันาอารมณ์

ตนเองมากขึ้น (Holahan, Holahan, Velasquez & North, 2008) หรืออาจเป็นเพราะว่าในสังคมตะวันตก  

ซึ่งเป็นประเทศที่ร�่ารวยและมีระบบสวัสดิการที่ดี วัยสูงอายุเป็นวัยที่หมดภาระจากการท�างาน ท�าให้มีสุขภาพจิต 

ที่ดีขึ้น มีโอกาสได้พักผ่อน ท่องเที่ยวจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นจึงมีความสุขมากขึ้นตามไปด้วย

เพศ ส�าหรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายหรือหญิงกับความสุขน้ัน น่าจะต้องพิจารณาอายุควบคู่ไปด้วย  

จากการศึกษาคนอเมริกัน พบว่า ความสุขของหญิงมากกว่าชายในวัยก่อนกลางคน หลังจากนี้ผู้หญิงจะมีความสุข

น้อยกว่าชาย (Yang, 2008; Plagnol & Easterlin, 2008) ในท�านองเดียวกัน จากการวิเคราะห์ผลจากการศึกษา 

300 บทความ (Meta – analysis) ที่เป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และรัสเซีย พบว่า ผู้สูงอายุชายมีความ

ผาสกุทางใจมากกว่าผู้สงูอายหุญงิ (Pinquart & Sörensen, 2001) ซึง่อธิบายได้ว่า ในช่วงก่อนทีจ่ะเป็นผู้สงูอายน้ัุน  

ผู้หญงิมคีวามสขุมากกว่าผู้ชาย แต่ความสขุของผู้หญงิลดลงเมือ่อยูใ่นวยัสงูอาย ุเน่ืองมาจากผลกระทบด้านลบของ

การเป็นหม้ายและสุขภาพที่ดีน้อยกว่าชาย ส่วนผู้ชายนั้นได้รับผลกระทบด้านบวกมากกว่าหญิง เนื่องจากการได้รับ

ได้รับประโยชน์หลงัเกษียณมากกว่าหญงิ (โดยทัว่ไปผู้ชายมหีน้าทีก่ารงานทีม่ั่นคงกว่าผู้หญงิ) และสขุภาพทีแ่ขง็แรง

กว่าเพศหญิง (Easterlin, 2003; Shmotkin, 1990) โดยอัตราการเจ็บป่วยของหญิงสูงกว่าชาย (Jette, 1996)  

ดังนั้น ผู้สูงอายุหญิงจึงต้องการการดูแลมากกว่าผู้สูงอายุชาย แม้ว่าผู้หญิงจะอายุยืนกว่าผู้ชายก็ตาม แต่มีจ�านวน

ปีที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างเจ็บป่วย หรือภาวะทุพพลภาพนานกว่าชาย (Katz et al.,1983) และผู้สูงอายุหญิงมักจะ 

ถูกมองว่ามีรูปลักษณ์ที่ด้อยกว่าผู้สูงอายุชาย และถูกให้คุณค่าน้อยกว่าเพศชาย (Sontag, 1972) แต่อย่างไรก็ตาม 

ผู้หญิงอาจได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรหลานมากกว่าผู้ชาย
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ส�าหรับประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความสุขยังหาข้อสรุปไม่ได้ (รศรินทร์ ประเวช และเรวดี, 

2553; รศรนิทร์ อภิชาต ิปราโมทย์ และอมุาภรณ์, 2555; Gray et al., 2008) เช่นเดยีวกันกับความแตกต่างระหว่าง

เพศ ข้อค้นพบจากงานวจัิยทีผ่่านมา พบว่า ชายมคีวามสขุมากกว่าหญงิ (รศรินทร์ และคนอืน่ๆ, 2553) หญงิมคีวามสขุ 

มากกว่าชาย (รศรินทร์ และคนอื่นๆ, 2555) และไม่พบความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและหญิงอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (Gray et al., 2008) อาจเนื่องมาจากใช้ข้อมูลคนละชุดกัน เก็บข้อมูลคนละช่วงเวลา และวิธีการทางสถิติ

ที่ใช้ต่างกัน

สุขภาพ เป็นตัวแปรสากลที่มีความส�าคัญกับทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมถอยทาง

ร่างกาย จากการศึกษา Meta – analysis ของ Pinquart & Sörensen (2000) พบว่า สุขภาพส่งผลต่อความอยู่ดี

เชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ ซึ่งการศึกษาส่วนใหญ่ใช้การประเมินสุขภาพตนเอง (Self – rated health) มีส่วนน้อย 

ที่ใช้การท�าหน้าที่ของร่างกายหรือภาวะทุพพลภาพ (Disability) ส�าหรับประเทศไทยพบว่า มีการศึกษาหลายเรื่อง 

ที่พบว่าภาวะทุพพลภาพมีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาของ Gray et al. (2008)

ความสขุมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกับความเครยีด เป็นทีช่ดัเจนว่าโรคมีความสมัพนัธ์กับความเครียด โรคเรือ้รัง 

เช่น มะเร็ง ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ (Stroke) โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) และ

ความเครียดมีความสัมพันธ์กับภาวะทุพพลภาพ [ดูการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องนี้จาก Ostir et al. (2000)]

สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา Meta – analysis ของ Pinquart & Sörensen (2000) พบว่า  

การศึกษาและรายได้ส่งผลต่อความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ โดยที่รายได้ส่งผลมากกว่าการศึกษา ส�าหรับ 

การศึกษาในประเทศไทย พบว่า มีการศึกษาหลายเร่ืองที่พบว่า ฐานะทางเศรษฐกิจมีผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ 

เช่น ผู้ทีม่รีายได้มากกว่า และภาระการเป็นหน้ีสนิน้อยหรือไม่เป็นหน้ีส่งผลให้ความสขุของผู้สงูอายเุพิม่ขึน้ (รศรินทร์ 

และคนอื่นๆ, 2555; Gray et al., 2008)

เครือข่ายและการสนับสนุนทางสังคม เครือข่ายทางสังคมนับว่า มีความส�าคัญต่อความสุขของผู้สูงอายุ 

เนื่องจากผู้สูงอายุจะได้รับการสนับสนนุ หรือเกื้อหนุนจากเครือข่ายเหล่านี้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในเวลาทีม่คีวามจ�าเป็นทีต้่องการความช่วยเหลอื เครอืข่ายน้ีหมายรวมถึงครอบครวั เพือ่น เพือ่นบ้าน ชมุชน 

และองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรทีผู่ส้งูอายสุามารถเข้าไปร่วมท�างานอาสาสมัคร ส�าหรบัเครอืข่ายทีเ่ป็นคนในครอบครวั

นั้นจะเป็นรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับสถานภาพสมรสของผู้สูงอายุด้วย

จากการศึกษา Meta – analysis จ�านวน 300 เรื่อง ของ Pinquart และ Sörensen (2001) พบว่าผู้สูงอายุ

ที่มีคู่มีความผาสุกทางใจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีคู่ ทั้งนี้ เนื่องจากการมีคู่นั้นมีการเกื้อหนุนทางอารมณ์และเศรษฐกิจ

ระหว่างกัน ส�าหรับการศึกษาในประเทศไทยยังสรุปไม่ได้ว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์เช่นไรกับความสุข  

กล่าวคอืบางการศกึษาพบว่า ผู้สงูอายทุีม่คีูม่คีวามสขุมากกว่าผู้สงูอายทุีไ่ม่มคีู ่(รศรินทร์ และคนอืน่ๆ, 2553; รศรินทร์ 

และคนอื่นๆ, 2555) หรือไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างความสุขและสถานภาพสมรส (Gray et al., 2008)

ส�าหรับเครือข่ายทางสังคมในประเทศทางตะวันตก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งเครือข่ายทาง

สังคมออกได้เป็น 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่หลากหลาย (Diverse network) 2) รูปแบบที่เน้นครอบครัว (Family 

focused network) 3) รูปแบบที่เน้นเพื่อน (Friend focused network) และ 4) รูปแบบที่มีเครือข่ายจ�ากัด  

(Restricted network) (Fiori, Antonucci & Cortina, 2006)
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รูปแบบที่หลากหลาย หมายถึง รูปแบบที่ได้รับการเกื้อหนุนจากทุกกลุ่มในระดับสูง ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน 

เพื่อนบ้าน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมบ่อยๆ ส�าหรับรูปแบบที่เน้นครอบครัว หมายถึง เครือข่ายที่เน้น

ความส�าคัญกับสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก เช่น คู่สมรส ลูก พี่น้อง แต่มีการติดต่อกับเพื่อนน้อย และการมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย ในขณะที่รูปแบบที่เน้นเพื่อน มีคุณลักษณะที่มีการติดต่อกับเพื่อนและเพื่อนบ้าน 

บ่อยๆ แต่ติดต่อกับครอบครัวน้อย หรือไม่มีความผูกพันกับญาติพี่น้อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย 

ส�าหรับรูปแบบที่มีเครือข่ายจ�ากัดน้ันมีความผูกพันทางสังคมต�่าในทุกกลุ่มและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย 

(Fiori et al., 2006)

ในสังคมตะวันตก การสนับสนุนจากเพื่อนมีความส�าคัญต่อความสุขของผู้สูงอายุมากกว่าครอบครัว เช่น  

งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา (Adams & Blieszner, 1995; Fiori et al., 2006) ในอิสราเอล (Litwin, 2001) และ 

ในแคนาดา (Zunzunegui et al., 2004) และสอดคล้องกับการศกึษา Meta – analysis ของ Pinquart & Sörensen 

(2000) 

ในสังคมตะวันออก จากการศึกษาผู้สูงอายุจีนในฮ่องกง (Cheng, Lee, Chan, Leung & Lee, 2009) พบว่า 

สามารถแบ่งเครือข่ายออกได้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบที่หลากหลาย (Diverse network) 2) รูปแบบที่เน้น

ครอบครัวสายตรง เช่น พ่อแม่ คู่สมรส ลูก ลูกเขย สะใภ้ (Immediate – family focused network) 3) รูปแบบ 

ที่เน้นครอบครัวสายห่าง เช่น พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง และเขยสะใภ้ของกลุ่มนี้ (Distant – family focused network) 

4) รูปแบบที่เน้นเพื่อน (Friend focused network) และ 5) รูปแบบที่มีเครือข่ายจ�ากัด (Restricted network)  

โดยรูปแบบที่มีผลต่อความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยมากที่สุดคือ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่หลากหลาย และรูปแบบที่ 2 ที่เน้น

ครอบครัวสายตรง ส่วนรูปแบบที่เน้นครอบครัวสายห่าง (Distant – family focused network) และรูปแบบที่เน้น

เพื่อน (Friend focused network) มีผลต่อความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยใกล้เคียงกัน ในขณะที่รูปแบบที่มีเครือข่ายจ�ากัด 

(Restricted network) มีผลท�าให้ความอยู่ดีเชิงอัตวิสัยต�่าที่สุด ดังนั้น นโยบายจึงควรให้ความส�าคัญกับเครือข่าย 

ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดถึงแม้จะเป็นญาติห่างๆ ในการเก้ือหนุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ม ี

ลูกหลานและเพื่อน

ส�าหรับการศึกษาในประเทศไทย ยังไม่มีการจ�าแนกรูปแบบเครือข่ายทางสังคมท�านองเดียวกันน้ี แต่พบว่า 

การมีเครือข่ายทางสังคมกับเพื่อน หรือเพื่อนบ้านที่ดีส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข (Gray et al., 2008) และพบว่า 

การได้รับการสนับสนุน และเก้ือหนุนจากทั้งเพื่อนและครอบครัว ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุ แต่การเก้ือหนุน

จากลูกมีความส�าคัญมากกว่าเพื่อน (Thanakwang, Ingersoll – Dayton, & Soonthorndhada, 2012) ซึ่งมี 

ความคล้ายคลึงกับสังคมจีนแต่มีความแตกต่างจากสังคมตะวันตก

ฟิโอริ และคณะ (Fiori, Antonucci, & Akiyama, 2008) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า ความสัมพันธ์ในสังคมตะวันตก 

มีฐานมาจากความรัก และความสมัครใจ ในขณะที่สังคมตะวันออกความสัมพันธ์และความเก้ือหนุนมีฐานมาจาก

หน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น ลูกต้องรับผิดชอบดูแลพ่อแม่และครอบครัว โดยเฉพาะลูกชายในสังคมจีน ดังนั้น 

การศกึษาเร่ืองเครือข่ายทางสงัคมจึงต้องอยูบ่นฐานของบรบิทความแตกต่างทางวฒันธรรมของตะวนัตกและตะวนัออก

การที่มีรูปแบบเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งครอบครัว และเพื่อนย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

เน่ืองจากครอบครัวและเพื่อนให้การเก้ือหนุนต่อผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามความต้องการ กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีกับ
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ครอบครัวมักเป็นกิจกรรมประจ�าวัน ซึ่งเป็นความเคยชินไม่น่าสนใจ แต่กิจกรรมที่ท�ากับเพื่อนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม

ที่มีความสนใจร่วมกัน น�าความสบายใจมาให้ผู้สูงอายุ (Larson, Mannell, & Zuzanek, 1986)

ศาสนา ศาสนากับความสขุของผู้สงูอายมุกีารศกึษากันทัง้ในตะวนัตกและตะวนัออก โดยการศกึษาในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาเปรียบเทยีบความเชือ่ทางศาสนาของคนผิวสแีละคนผิวขาว พบว่า ความเชือ่ทางศาสนามีความสมัพนัธ์

สูงกับความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และการมองโลกในแง่ดี ทั้งกับคนผิวสีและผิวขาว แต่จะมี

ความสัมพันธ์ที่สูงกว่ากับคนผิวสี (Krause, 2003)

ส�าหรับประเทศไทย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ คือ การไป

ท�าบญุตกับาตร และฟังธรรมทีว่ดัทกุวนัพระทีจ่ะมีขึน้เดอืนละ 4 วนั นอกจากน้ี ยงัมีกิจกรรมทางศาสนาในวนัส�าคญั

ทางศาสนา เช่น เข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น ส�าหรับผู้สูงอายุ การเข้าวัด ฟังธรรม และถือศีลเป็นประจ�า

ทุกวันพระ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาเนิ่นนาน โดยการเข้าวัดเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น เพื่อเป็นการฝึกท�าใจยอมรับ

ร่างกายที่ร่วงโรย เสื่อมถอย เกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นอนิจจังของชีวิต หากผู้สูงอายุเข้าใจและยอมรับธรรมชาติ

ของชวีติได้ จะท�าให้ผู้สงูอายมุคีวามสขุ และมผีลต่อความอยูด่มีีสขุของผู้สงูอายทุางบวก (Paonil & Sringernyuang, 

2002; Sasiwongsaroj, Pornsiripongse, Burasith, Ketjamnong & Koosakulrat, 2012) นอกจากนี้ การที่ 

ผู้สูงอายุเข้าวัดอยู่เป็นประจ�า ฟังค�าสั่งสอนทางศาสนา ร่วมกิจกรรมส�าคัญในวันส�าคัญทางศาสนา จะช่วยให้ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่ังสมาธิสามารถผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินช่วยลดความเครียด 

(Tooley, Aemastrong, Norman, & Sali, 2000) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาเรื่องประชากรสามวัย 

ได้อะไรจากการสวดมนต์ (ภาณ ีรศรนิทร์ ณัฐจีรา และเจตพล, 2558) ทีผู้่สงูอายไุด้แสดงความคดิเห็นว่า การสวดมนต์ 

เป็นสิ่งที่ดี ผู้สูงอายุจะสวดมนต์ด้วยความศรัทธาและเชื่อว่ามีคุณค่าทางจิตใจ อานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดมนต์  

คือ การมีสติ มีสมาธิในขณะที่สวดมนต์ จิตใจสงบ และเกิดความสุข เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจในช่วงบั้นปลายชีวิต

ผลของความสุข

ในการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น เป็นการค้นหาปัจจัยทีส่่งผลต่อความสขุ ขณะเดยีวกันความสขุเป็นปัจจัยชี้

วัดได้ด้วยเช่นกัน เช่น การตาย และการเกิดภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุ โดยจากการศึกษาแบบระยะยาวของ 

OCTO – Twin study ในประเทศสวีเดนในช่วง 10 ปี พบว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจในชีวิตในช่วงปีฐานมากกว่า  

มโีอกาสทีจ่ะตายน้อยกว่าเป็น 2 เท่าของผู้ทีม่คีวามพงึพอใจในชวีติน้อยกว่าในอกี 10 ปีข้างหน้า (Lyyra et al., 2006)  

ผลที่ได้คล้ายกับการศึกษาระยะยาว 3 – 5 ปีของ Berlin Aging Study (Maier & Smith, 1999) นอกจากน้ี  

Collins et al. (2008) ได้ศึกษาระยะยาว 8 ปีของผู้สูงอายุในไต้หวัน พบว่าผู้ที่มีความสุขในปีฐานมากกว่ามีโอกาส

ที่จะเกิดภาวะทุพพลภาพน้อยกว่า ซึ่งคล้ายกับข้อค้นพบของการศึกษาในช่วงระยะเวลา 2 ปี ชาวอเมริกันเชื้อสาย

เม็กซิกัน (Ostir et al., 2000)

นอกจากน้ี ความสขุยงัสามารถแพร่กระจายไปยงัผู้อืน่ได้ จากการศกึษาระยะยาวกว่า 20 ปีของ Framingham 

Heart Study พบว่า เครือข่ายทางสังคมมักเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกที่มีความสุขเหมือนกัน หรือไม่มีความสุขเหมือนกัน 

จะไม่ปะปนกันระหว่างผู้ที่มีความสุขและไม่มีความสุข นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีเครือข่ายทางสังคมที่มีความสุข ผู้นั้น

ก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันผู้ที่มีเครือข่ายทางสังคมที่ไม่มีความสุขก็จะเป็นผู้ไม่มีความสุขไปด้วย (Fowler 

& Christakis, 2008)
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ความสุขของศตวรรษิกชน

จากการศกึษาทีผ่่านมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมตะวนัตก พบว่าผู้สงูอายมุคีวามสขุเพิม่ขึน้ตามอายทุีส่งูขึน้  

และการที่คนเรามีความสุขจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการตาย ดังน้ัน ผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวจนถึงวัยปลาย หรือ  

100 ปีขึ้นไปน่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

จากการศกึษาเชงิปรมิาณโครงการ Georgia Centenarian Study ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตวัอย่างประกอบ

ด้วย หญิง 124 คน ชาย 34 คน มีอายุเฉลี่ย 99.82 ปี (อาจเป็นเพราะตัวอย่างบางคนอายุไม่ถึง 100 ปี) พบว่า 

ปัจจัยที่ท�าให้คนร้อยปีมีความสุขทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตที่เกิดขึ้นในอดีต 

การรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ภาวะเศรษฐกิจ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคม (Bishop, Martin, MacDonald  

& Poon, 2010)

ส�าหรับการศึกษาในสังคมตะวันออกของคนร้อยปีจีนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  

โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกชาย 3 คน หญิง 3 คน อายุเฉลี่ย 101 ปี (ต�่าสุด 98 ปี สูงสุด 108 ปี) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อความผาสกุทางใจ คอืการมีความสมัพนัธ์ทีด่กัีบครอบครวัและเพือ่นบ้าน โดยให้ความส�าคญักับครอบครวัมากกว่า

ความทรงจ�าในอดีตที่มีความสุข การปล่อยวางกับอนาคต และการมีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิต (Wong et al., 2014)

ส�าหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของคนร้อยปีโดยตรง แต่สามารถ

สังเคราะห์ได้จากข้อมูลเก่ียวกับคนร้อยปีที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากหนังสือ “คนห้าแผ่นดิน ประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต” 

ของปราโมทย์ และคณะ (2550) และข้อมลูคนร้อยปีจากเวบ็ไซต์ศนูย์ศตวรรษิกชน สถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.ป.ป.) ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญที่รวบรวมข้อมูลของคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งร้อยปีขึ้นไป 

โดยข้อมูลในหนังสือดังกล่าว มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป จ�านวน 4 คน ส่วนข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลศูนย์ศตวรรษิกชนมีการรวบรวมและบันทึกของคนร้อยปีจากจังหวัดต่างๆ ไว้ จ�านวน 9 คน ข้อมูลที่มีอยู่

สามารถสะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมี “ความสุข” ของคนร้อยปีในยุคปัจจุบันได้

คนร้อยปีที่เป็นตัวอย่างการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ชาย 2 คน หญิง 11 คน) อายุต�่าสุด 100 ปี  

สูงที่สุด 108 ปี ทุกคนเป็นหม้าย เนื่องจากคู่สมรสเสียชีวิตแล้ว มีครอบครัวที่มีลูกหลานหลายรุ่นอายุ (ลูก หลาน 

เหลน ลื่อ
1
) คนร้อยปีส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น อาบน�้า แต่งตัว รับประทานอาหารเอง เป็นต้น  

บางคนยงัสามารถท�างานบ้านและสามารถสือ่สารพดูคยุได้เป็นอย่างด ีอาศยัอยูใ่นจังหวดัพษิณโุลก เชยีงราย สโุขทยั 

บึงกาฬ ชลบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 1 คน และกรุงเทพมหานคร 2 คน ชุมพร 2 คน

ความสขุของผู้สงูอายไุทยทีมี่อายรุ้อยปีขึน้ไป สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเดน็ คอื 1) ความสขุจากการมสีขุภาพ

ร่างกายแข็งแรงและยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 2) ความสุขจากการมีสุขภาพจิตใจที่ดี อารมณ์ดี 3) ความสุข

จากการพูดคุยเรื่องราวในอดีตที่มีความสุขและประทับใจ และ 4) ความสุขจากการได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น

ความสุขจากการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้สูงวัยที่มีอายุร้อยปี 

ขึ้นไป ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในระดับที่สามารถช่วยตนเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน เช่น การอาบน�้า 

1 
ลื่อ หมายถึง ลูกของเหลน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 หน้า 1065) ไม่ใช่โหลนอย่างที่เข้าใจกัน
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แต่งตวั รับประทานอาหารเองได้ เป็นต้น ในขณะทีบ่างคนยงัสามารถท�างานบ้านได้ตามปกต ิเช่น หุงข้าว ท�าอาหาร 

และปลกูผัก อาหารทีนิ่ยมบรโิภค คอื ผักและเน้ือปลา ไม่นิยมทานสตัว์ใหญ่ และไม่ชอบทานอาหารทีม่นัและมีรสจัด 

ในเร่ืองการสื่อสารพูดคุย พบว่า ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้ดี พูดได้ชัด สายตายังมองเห็นดี มีบางคนเท่าน้ัน 

ที่มีปัญหาในเรื่องสายตาฝ้าฟางและมีอาการหูตึง เวลาพูดคุยต้องพูดเสียงดัง และหลงลืมบ้าง

“กินผักอย่างเดียวของฉีดยาของเขาอย่าเอามา ไม่กิน มีผักอยู่ตามรั้วเยอะแยะ เมื่อก่อนผักเยอะแยะ 

จะกินอะไรแฟงเอยน�้าเต้าเอยปลูกทุกอย่าง ท�าได้ทุกอย่าง”

(ยายทิบ อายุ 105 ปี)  

(ศูนย์ศตวรรษิกชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.)

“กินอยู่ให้สมบูรณ์ ไม่กินเหล้าเมายา”

(คุณตาเกรียงไกร อายุ 100 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)

การที่ศตวรรษิกชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันเองได้และสามารถสื่อสารพูดคุย

กับคนอื่นได้ปกติ เป็นสิ่งที่สะท้อนภาวะความสุขในการด�ารงชีวิตของผู้ที่มีอายุร้อยปีได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษารูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้สูงวัยอายุเกิน 100 ปี จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า การที่ผู้สูงวัยไม่มีความสุข 

ในการด�ารงชีวิต เกิดมาจากการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และในภาพรวมพบว่า ผู้สูงวัยที่ช่วยตัวเองได้จะมีความสุข

มากกว่าผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (สมโภชน์ และกชกร, 2548)

ความสุขจากการมสุีขภาพจิตด ีอารมณ์ด ีผู้สงูวยัอายรุ้อยปีขึน้ไปทกุคนมลีกัษณะเป็นผู้ทีอ่ารมณ์ด ีมอีารมณ์

ขนั ชอบพดูคยุกับลกูหลานและบคุคลอืน่ๆ บางครัง้มทีายปัญหาอะไรเอ่ย ซึง่ดเูหมอืนว่าในการพดูคยุทกุครัง้ สามารถ

สร้างรอยยิม้และความสขุให้กับคูส่นทนารวมทัง้ตวัคนร้อยปีเองได้เสมอ อย่างเช่น เมือ่ถามผู้สงูวยัอายรุ้อยปีคนหน่ึง

ว่า ท�าอย่างไรถึงอายุยืน ย่าทวดยิ้มหัวเราะและตอบเบาๆ ว่า 

“ก็ไม่รู้เหมือนกัน” 

(ย่าทวดหนู อายุ 104 ปี)  

(ศูนย์ศตวรรษิกชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.)

หรือในการสัมภาษณ์ผู้สูงวัยอายุร้อยปีคนหนึ่ง หลังจากได้พูดคุยกันสักพัก คุณยายก็ถามนักวิจัยว่า

“เบื่อฉันยัง” 

(ยายทิบ อายุ 105 ปี)  

(ศูนย์ศตวรรษิกชน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป.)

หรือเมือ่นักวจัิยถามผูส้งูวยัอายรุ้อยปีถึงการเล่นดนตร ีและขอให้ฮมัเพลงทีผู่ส้งูวยัเล่นดนตรี ผู้สงูวยัหัวเราะ

“ใครจะจ�าได้” ......... “มีคนมาก็สนุกสนานไป ไม่มีใครมาก็นอน”

(คุณย่าทรัพย์ อายุ 108 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)
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ความสุขที่ได้จากการพูดคุยเรื่องในอดีตที่มีความสุขและประทับใจ ผู้สูงอายุมักชอบเล่าเร่ืองราวต่างๆ  

ในอดตีให้ลกูหลานหรือบคุคลอืน่ฟัง ศตวรรษิกชนบางคนชอบเล่าเรือ่งทีเ่ป็นความภูมใิจของครอบครัว เช่น การเลีย้ง

ลูกได้ดี ลูกสามารถเรียนจบในระดับที่สูงและได้ท�างานรับราชการทุกคน บางคนเล่าถึงความสามารถในการเป็น 

แม่บ้านแม่เรือน การท�าอาหาร งานฝีมือของตนเอง และบางคนเล่าประสบการณ์ความส�าเร็จที่ได้จากการท�างาน

“ต้องพาไปให้เห็นตัวอย่างที่ดี ทวดเคยพายายเต๋อไปโน้น ใต้สะพานพุทธ เห็นเค้านอนกันระเนระนาด 

นอนกับพื้นเอาเสื่อปู เห็นไหมลูก ท�าไมเค้าถึงเป็นอย่างนั้น ไม่รู้เรื่อง นั่นแหล่ะเพราะว่าเค้าไม่อยาก

เรียนหนังสือ เค้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ หนังสือก็ไม่เรียน เค้าถึงได้เป็นอย่างนั้น กลับมาขยันเรียนหนังสือ” 

(คุณยายอนงค์ อายุ 103 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)

“ตอนประกวดมีโล่ด้วยท�าหลายอย่าง ประกวดบ้านก็ได้รางวัลบ้านสะอาด ท�าอะไรก็ดีหมด… 

(แข่งแบดมินตัน) ได้ทั้งคณะ ตัวเองยกคณะไปเล่น ชนะ ได้ถ้วยอยู่ในตู้…ซักผ้า เย็บผ้า ท�าเอง เย็บเอง 

ให้ลูกไม่ต้องไปซื้อใคร กระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยที่จะไปจ้างใคร ลูกเข้าจุฬา ก็เย็บเสื้อเชิ้ตให้ เย็บปัก ไปดู

เค้าท�ามา ไม่มีใครสอน ลักจ�า”

(คุณย่าทรัพย์ อายุ 108 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)

นอกจากเรื่องราวในครอบครัวและการท�างาน บางคนได้เล่าถึงเหตุการณ์ทางสังคมสมัยก่อนที่มีความส�าคัญ

ต่อชีวิต เทิดทูนพระมหากษัตริย์ที่ได้พัฒนาของบ้านเมืองให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

“คุณย่า (ย่าของยายอนงค์) ท่านก็เล่าว่า ใครที่ไม่มีเงิน เอาลูกเอาหลานไปไว้ คนมีเงินเค้าก็ใช้ไป  

แต่หมดหนี้หักกันไป พ่อแม่ไม่มีเงินก็มาขึ้นเงินเอาอีก แล้วก็เอาลูกมาเป็นทาสอีก พระเจ้าอยู่หัวท่าน

ขึ้นครองราชย์ ท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มีทาส ต่อจากนี้ไปให้เลิกทาส ทุกคนก็สบาย เป็นการดีมาก” 

(คุณยายอนงค์ อายุ 103 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)

เหตุการณ์ที่ศตวรรษิกชนได้เล่าน้ัน ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจ�าและมีความสุขทุกครั้ง 

ที่ได้ถ่ายทอดออกมา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพในฮ่องกง (Wong et al., 2014) และเชิงปริมาณ 

ของคนร้อยปีอเมริกัน (Bishop et al., 2010) ที่กล่าวแล้วข้างต้น

ความสุขที่ได้จากการได้อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น เน่ืองจากข้อมูลคนร้อยปีที่ได้น�ามาวิเคราะห์ในครั้งน้ี  

ทุกคนอยู่ในครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงท�าให้ส่วนใหญ่สะท้อนข้อมูลให้เห็นว่า ชีวิตในช่วงปัจจุบันน้ีไม่ได ้

ยึดติด ไม่วิตกกงัวลกบัอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะบตุรหลานทุกคน มีหน้าที่การงานที่ดี มั่นคง 

เป็นข้าราชการ

“ผู้หญิงเป็นครู เป็นทุกคน…ลูกผู้ชายเข้าจุฬา ลูกเค้าก็ดีไม่เกเร ต้ังหน้าตั้งตาเรียน เด๋ียวน้ีเค้าเป็น

นายพล” 

(คุณย่าทรัพย์ อายุ 108 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)
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การที่ผู้สูงอายุร้อยปีส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ�าวันได้ และได้อาศัยอยู่ในครอบครัว 

ที่มีบุตรหลานคอยดูแล คอยให้ความรักความห่วงใย มีลูกหลานหลายรุ่นอยู่ในครอบครัว และการได้เห็นหน้าพูดคุย 

ได้อวยพร และอบรมสั่งสอนให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตแก่ลูกหลาน สิ่งเหล่าน้ีท�าให้รู้สึกภูมิใจที่ตนมีอายุยืนยาวและ 

เป็นบุคคลต้นแบบที่มีคุณค่าในครอบครัว เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลาน (พูดให้ข้อคิดวัยรุ่น) 

“ขอให้อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ พ่อแม่จะได้ไม่เหนื่อย ไม่หนักใจ…เลี้ยงลูกไม่ต้องตามใจ ต้องคอยห้าม

ปราม อธิบายให้ฟังว่านี่ไม่ดีนะ สิ่งนี้ดีนะ ให้เลือกเอา” 

(คุณยายอนงค์ อายุ 103 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550) 

“ขอให้แข็งแรง อายุยืน มีความสุขสดชื่นแจ่มใสตลอดไป”

(คุณย่าทรัพย์ อายุ 108 ปี) (ปราโมทย์ และคณะ, 2550)

ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวจะค่อยๆ สร้างความผูกพันกัน ก่อท�าให้เกิดความสุขขึ้นภายในครอบครัว  

เช่นเดียวกับผลการศึกษารูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้สูงวัยเกินร้อยปีในจังหวัดชลบุรี ที่พบว่าผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือ

ตนเองได้ จะท�ากิจกรรมที่เคยชื่นชอบและประทับใจในอดีต ออกก�าลังกายอย่างง่ายๆ ดูแลสุขภาพทั่วไปของตนเอง 

มีความรู้สึกภูมิใจและมีความอบอุ่นทุกคร้ังเม่ือลูกหลานมาหา และมีความภูมิใจที่ตนเองอายุยืนยาว (สมโภชน์  

และกชกร, 2548)

ศตวรรษิกชนเมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายย่อมชราและเสื่อมลง ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยได้บ่อยและง่ายขึ้น  

ดังน้ัน การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจการได้พูดคุยเร่ืองราวต่างๆ ที่มีความประทับใจ เป็นสิ่งที่คนร้อยปีต้องการ 

เพราะการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงย่อมสามารถช่วยเหลือตนเองในการท�ากิจวัตรในแต่ละวันได้ สามารถท�ากิจกรรม

ต่างๆ ได้ และสขุภาพใจทีด่ ีย่อมสร้างก�าลงัใจ และเห็นคณุค่าของตนเองในการด�ารงชวีติ นอกจากเร่ืองสขุภาพแล้ว 

สถาบันครอบครัวถือว่าเป็นหน่ึงตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้คนร้อยปีมีความสุขในการใช้ชีวิต เพราะการได้อาศัยอยู่ใน

ครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกหลานคอยดูแลและเอาใจใส่ด้วยความรักและความห่วงใย ได้พูดคุยเรื่องต่างๆ ในอดีต  

สิ่งเหล่านี้จะท�าให้ผู้สูงวัยที่มีอายุร้อยปีรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเองและมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นได้

สรุป

จากการทบทวนวรรณกรรม และวิเคราะห์เอกสารที่มีอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดในเรื่องความครอบคลุม 

ครบถ้วน และความแตกต่างในวธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู (แบบตดัขวางหรอืระยะยาว การเลอืกตวัอย่างเชงิปริมาณ

หรือคุณภาพ) และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ แต่ก็สามารถสรุปให้เห็นได้ว่า ปัจจัยที่ชี้วัดความสุขของผู้สูงอายุ 

คล้ายกันมากระหว่างผู้สูงอายุต่างวัย คือผู้สูงอายุในภาพรวมตั้งแต่เริ่มสูงอายุและผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และ 

ข้ามวฒันธรรม ระหว่างสงัคมตะวนัตกและตะวนัออก ปัจจัยหลกัทางประชากรทีพ่บแน่ชดัทางตะวนัตก คอืความสขุ

ของผู้สงูอายเุพิม่ขึน้ตามอายทุีส่งูขึน้ และเพศชายมีความสขุมากกว่าเพศหญงิ และผู้ทีมี่คูมี่ความสขุมากกว่าผู้ทีไ่ม่มี

คู่ ในขณะที่ในสังคมตะวันออกยังไม่มีข้อสรุปทั้งเพศ อายุ และสถานภาพสมรส
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ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของผู้สูงอายุที่เหมือนกัน คือ สุขภาพ การท�าหน้าที่ของร่างกาย (Activity 

daily living: ADL) หรือภาวะทุพพลภาพ เศรษฐกิจ ศาสนา และเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน  

เพือ่นบ้าน ทีเ่ก้ือหนุนผู้สงูอายทุางอารมณ์และร่างกาย แต่มคีวามแตกต่างกันในรายละเอยีดของเครือข่ายทางสงัคม 

โดยพบว่าในสังคมตะวันตกผู้สูงอายุให้ความส�าคัญเพื่อนมากกว่าครอบครัว ในขณะที่ผู้สูงอายุสังคมตะวันออกให้

ความส�าคญัครอบครวัมากกว่าเพือ่น ส�าหรับคนร้อยปีน้ัน ปัจจัยบ่งชีค้วามสขุในปัจจุบนัสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นคน

ร้อยปีในสังคมตะวันตกหรือสังคมไทย คือความสุขที่เกิดจากความทรงจ�าในอดีตที่มีความสุขหรือความพึงพอใจ 

ในชีวิต

จากการที่กระบวนการสูงอายุเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีผลมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ ปัจจุบันหญิงไทย 

มีลูกโดยเฉลี่ย 1.6 คน และคาดว่าน่าจะมีลูกน้อยลงไปอีกในอนาคต และการครองโสดที่เพิ่มมากขึ้น นักวิจัยจึงควร

ให้ความส�าคัญในการศึกษาถึงบทบาทของญาติ เพื่อน เพื่อนบ้านให้มากขึ้น เช่น การสร้างเครือข่ายกับญาติพี่น้อง 

เช่น มีบ้านอยู่ใกล้กัน การพบปะสังสรรค์ระหว่างเครือญาติ เพื่อน และเพื่อนบ้าน ซึ่งกลุ่มน้ีสามารถเป็นแหล่ง 

เกื้อหนุนที่น่าเชื่อถือได้ในยามวิกฤติ นอกเหนือไปจากคู่สมรสและลูก

ส�าหรบัการวจัิยในอนาคต ควรเน้นในเรือ่งทีย่งัไม่มข้ีอสรุปในประเทศไทย เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างอาย ุเพศ 

และความสุข และบทบาทของเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ใช่คนในครอบครัว นอกจากน้ีควรมีการเก็บข้อมูลระยะยาว 

เพือ่ศกึษาถึงผลทีไ่ด้จากการทีผู้่สงูอายมุคีวามสขุ ซึง่ค่อนข้างชดัเจนในสงัคมตะวนัตก คอืความสขุท�าให้มอีายยุนืยาวขึน้ 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ลดความเสี่ยงการเกิดภาวะทุพพลภาพ) และคนที่มีความสุขท�าให้คนรอบข้างมีความสุข

ไปด้วย 
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Abstract 

This article aims to explore perspectives in the social and cultural context about Buddhist 

prayers, patterns, blessings, and applying the benefits to daily life. Data were collected using 

in – depth interviews with people from three generations (8 adolescents, 13 working – age and 8 

older persons) who participated in the Buddhist prayer ceremony during the New Year’s Eve event 

of 2014 and prayed regularly in the previous year. Findings suggest that the social and cultural 

context regarding prayer of the three population groups is similar and can be classified into three 

dimensions: Family indoctrination regarding prayer from a young age, experiencing critical life events 

which led them to value prayer, and learning about the Buddha’s teachings which encourages their 

interest in and intention to practice by themselves. Every generation believes that prayer is good. 

However, practitioners should pray with faith and believe that prayer is valuable for their mind and 

heart. In their prayers, most ask for happiness and health of their family as a first priority. It is 

noticeable that some of the adolescent and working – age informants felt that prayer alone might 

not help them in their studies or work and, to be effective, prayer must be put into action. All three 

generations stated that the most common benefit they obtained from praying is mindfulness during 

prayer which brings them calmness and happiness. In addition, informants of all three generations 

felt that they are applying the benefits of prayer to their daily life properly, and feel that praying  

is appropriate for people of all generations.

Keywords: Prayer, Three – generation population, Benefits of Buddhist prayer 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การสวดมนต์ในพระพทุธศาสนา ถือได้ว่าเป็นประเพณเีพือ่สบืทอดอายพุระพทุธศาสนามาตัง้แต่ครัง้พทุธกาล 

ส�าหรบัในประเทศไทย การสวดมนต์ในพระพทุธศาสนาเริม่ในสมัยสโุขทยั (สภุาพรรณ, 2529) เป็นธรรมเนียมประเพณี

ที่ชาวสุโขทัยพึงปฏิบัติกันทุกๆ วันพระ วันส�าคัญทางศาสนา รวมถึงงานมงคลเฉลิมฉลองต่างๆ (ทัศนา, 2552)  

ในสมัยอยุธยา การสวดมนต์มีความแตกต่างจากสมัยสุโขทัย โดยมีการผสมผสานคติความเชื่อและการปฏิบัติของ

ศาสนาพราหมณ์กับพระพทุธศาสนาเข้าด้วยกัน โดยศาสนาพราหมณ์จะมีพธีิสวดทีส่่งเสรมิอ�านาจบารมีของกษัตริย์

ให้ดูน่าเกรงขาม ควรเคารพยกย่อง เช่น พระราชพิธีราชาภิเษกและพระราชพิธีถือน�้าพิพัฒน์สัตยา ส่วนพระพุทธ

ศาสนา มีการน�าเอาพุทธมนต์ในพระไตรปิฎกมาสวด เพื่อปลุกใจและสร้างความกล้าหาญในการสู้รบศึกสงครามแก่

ประชาชน บางครัง้ปรากฏในรปูของการปลกุเสกมนต์คาถา มาถึงพธีิสวดมนต์ในสมยักรุงธนบุรี และกรงุรตันโกสนิทร์ 

พบว่า มคีวามสอดคล้องกับคตคิวามเชือ่กับพธีิสวดเช่นเดยีวกับในสมยัอยธุยา ในรชักาลที ่2 มกีารสงัคายนาบทสวด

มนต์ แปลพระปรติรทัง้หลายออกเป็นภาษาไทย ผลจากการแปลบทสวดเป็นภาษาไทย ท�าให้ประชาชนรูค้วามหมาย

บทสวดที่มีสาระและถูกต้องตามหลักพุทธธรรม การสังคายนาน้ีก่อให้เกิดประเพณีสวดมนต์แปลขึ้นเป็นคร้ังแรก  

สวดทั้งค�าบาลีและค�าแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งต่อมาเป็นธรรมเนียมนิยมและปฏิบัติต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  

(ทัศนา, 2552)

งานวจัิยเชงิปริมาณเก่ียวกับการสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 กรณศีกึษา 5 จังหวดั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  

ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น พะเยา และสงขลา ศึกษาประเด็นที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์โดยทั่วไป และการเข้าร่วม

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,741 ราย ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมสวดมนต์เกือบทุกคน  

(ร้อยละ 99.2) คดิว่าการสวดมนต์มปีระโยชน์ในชวีติประจ�าวนั และเม่ือถามว่าการสวดมนต์มีประโยชน์ในชวีติประจ�า

วันอย่างไร มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ การสวดมนต์ช่วยให้มีสติปัญญามากที่สุดถึงร้อยละ 72.9 ช่วยให้มีจิตตั้งมั่น 

เป็นสมาธิ ร้อยละ 69.4 มีความเป็นสิริมงคล ร้อยละ 54.9 จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา ร้อยละ 48.7 และเกิดความรู้สึก

ผ่อนคลาย ร้อยละ 44 (รศรินทร์ ภาณี ณัฐจีรา และเจตพล, 2557) อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้สะท้อนได้เพียง

ภาพรวมกว้างๆ ไม่สามารถตอบค�าถามในเชงิลกึ หรืออธิบายเหตผุลและนัยความหมายของการสวดมนต์ได้ งานวจิยั

ข้างต้นจึงได้ศกึษาเชงิคณุภาพเพิม่เตมิในประเดน็บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รปูแบบ

การสวดมนต์ การอธิษฐานขอพร ตลอดจนการน�าประโยชน์และอานิสงส์จากการสวดมนต์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�า

วัน โดยเน้นเปรียบเทียบประชากรสามกลุ่มวัย (วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ) เฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ท�าการศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับการสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

อาศัยข้อมูลจากโครงการวิจัยข้างต้น บทความน้ีต้องการน�าเสนอมุมมองบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ รูปแบบการสวดมนต์ การอธิษฐานขอพร ตลอดจนการน�าประโยชน์และอานิสงส ์

จากการสวดมนต์ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน ของประชากรสามกลุ่มวัย คือ วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ
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ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการสวดมนต์

การสวดมนต์เป็นการน�าพระธรรมค�าสอน สาระ หรอืแก่น หรอืหลกัของพระพทุธศาสนามาสวดเพือ่ก่อให้เกิด

สตปัิญญา สูก่ารปฏิบตัเิพือ่มุ่งหวงัผลอนัสงูสดุคอืการดบัทกุข์ตามคตคิวามเชือ่ (พนิิจ, 2548) ดงัน้ัน การทีผู้่สวดมนต์

จะได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์จ�าเป็นต้องเข้าใจความหมายของเน้ือหาค�าสอนที่อยู่ในบทสวดหรือข้อธรรมน้ันๆ  

เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม อัครเดช ญาณเตโช (ม.ป.ป.) มีความเห็นว่า การสวดภาษาบาลีโดยไม่รู้ความหมาย  

ไม่ได้หมายความว่าจะไร้ผลแต่ช่วยให้ผู้สวดมนต์มีจิตใจที่สงบเย็นขึ้นมาได้ และหากสวดโดยรู้ความหมายและสาระ

ส�าคญัของบททีส่วดจะยิง่ท�าให้ผู้สวดมนต์เกิดความศรัทธาเชือ่มัน่ในบทสวดมากขึน้ ย่อมส่งผลให้ได้รบัอานิสงส์จาก

การสวดมนต์ 2 ด้านพร้อมๆ กัน คือความสงบของจิตใจ และแสงสว่างทางปัญญา สามารถน�าหลักธรรมในบทสวด

มนต์ไปปฏิบัติตามได้ 

จากการทบทวนวรรณกรรม ประโยชน์หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์ แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) การปรับใช้การสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา 2) การปรับใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

โดยสวดมนต์เพื่อบ�าบัดความเจ็บป่วย ดังนี้

การปรับใช้การสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา

ประโยชน์หรอือานิสงส์ทีเ่กิดจากการสวดมนต์ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ (สมเดจ็พระพฒุาจารย์ พรหมรังส,ี 

ม.ป.ป.) ประการแรก คือประโยชน์ที่เกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง ประการที่สอง คือประโยชน์ที่เกิดในจิตของผู้อื่น

ที่ได้ยินเสียงสวดมนต์

1) ประโยชน์ที่เกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง เสียงในการสวดมนต์ของผู้สวดจะกลบเสียงภายนอกไม่ให้ 

เข้ามารบกวนจิต ซึ่งจะท�าให้ผู้สวดเกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ โดยผู้สวดต้องสวดเสียงดังให้หูได้ยินเสียง

ตวัเอง และจิตใจต้องจดจ่ออยูกั่บเสยีงสวด เม่ือใจไม่ฟุง้ไปทีอ่ืน่ใจอยูกั่บเสยีงสวดมนต์ จะท�าให้เกิดสมาธิ เพราะขณะ

ที่สวดมนต์ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง เพื่อเอาชนะความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย รวมทั้งอารมณ์ฝ่ายต�่าที่จะ

เข้ามากระทบจิตใจ ท�าให้เกิดความเกียจคร้าน ยิ่งสวดบ่อยๆ ความอดทนก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น (สุภาพ, 2554) เมื่อจิต

เป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้นและเกิดปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวด ถ้าผู้สวดมนต์รู้ค�าแปลและ

ความหมายจะท�าให้มีความเลื่อมใสศรัทธา เพราะบทสวดของทุกศาสนาเป็นเรื่องของความดีงามจิตใจจะบริสุทธิ์ขึ้น

อ่อนโยนมีเมตตา เป็นการยกระดับจิตใจของผู้สวด และย่อมท�าให้ผู้สวดได้ความรู้และปัญญา (จุฑาทิพย์, 2552)

2) ประโยชน์ในจิตของผู้อื่นที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ ผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้ความรู้  

เกิดปัญญามีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วย ผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยการให้ทาน (สมเด็จพระพุฒาจารย์ พรหมรังสี, 2557) 

ยิ่งกว่านั้น การสวดมนต์ยังเป็นการสร้างความสุข และเกิดความสามัคคีในครอบครัว หากครอบครัวใดที่สวดมนต์

เป็นประจ�าจะมีความสงบสุข เกิดสิริมงคลกับครอบครัว (สุภาพ, 2554) 



การปรับใช้การสวดมนต์ในการสร้างเสริมสุขภาพ

นอกจากประโยชน์หรืออานิสงส์ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันยังมีผู ้ศึกษาและวิจัยที่เก่ียวกับประโยชน์ของ 

การสวดมนต์ โดยใช้การสวดมนต์บ�าบัดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการสวดมนต์ท�าให้มีสุขภาพจิตดีอันส่งผลต่อ

การมีสุขภาวะที่ดีของผู้สวดมนต์ (พินิจ, 2548)

นอกจากนี้ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หรืออานิสงส์ของการสวดมนต์ พบว่า มีการน�า

ประโยชน์หรอือานิสงส์ของการสวดมนต์มาใช้ในการบ�าบดัรกัษาผู้ป่วยโรคเร้ือรงั ดงัรายละเอยีดผลการศกึษาต่อไปน้ี

ผลการวิจัยก่ึงทดลองการสวดมนต์เพื่อบ�าบัดความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็ง

เต้านม โดยการติดตามผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา จ�านวน 10 ราย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล

ของผู้ป่วยก่อนสวดมนต์เท่ากับ 61.3 คะแนน (SD = 2.79) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังสวดมนต์ซึ่งเท่ากับ 53 คะแนน 

(SD = 3.43) และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การสวดมนต์มีผลในการช่วยลดความวิตก

กังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ส่วนคะแนนเฉลี่ยความผาสุกทางจิตวิญญาณหลังสวดมนต์เท่ากับ 53.4 คะแนน  

(SD = 0.84) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนสวดมนต์ ซึ่งเท่ากับ 51.3 คะแนน (SD = 2.58) และแตกต่างกันอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการสวดมนต์ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายท�าให้รู้สึกเป็นสุขสงบ ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ว่าการสวดมนต์ช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้ (พรทิพย์ และ

ทิตยา, 2555)

จากผลการวจัิยก่ึงทดลองโปรแกรมการจัดการอาการทีเ่น้นการสวดมนต์ช่วยลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็ง

ระยะสดุท้ายจ�านวน 60 ราย โดยแบ่งออกเป็นกลุม่ทดลอง (ผู้ป่วยทีไ่ด้รบัโปรแกรมการจัดการอาการทีเ่น้นการสวด

มนต์) และกลุม่ควบคมุ (ผู้ป่วยทีไ่ม่ได้รบัโปรแกรมการจัดการอาการ) พบว่า ค่าเฉลีย่อาการปวดภายหลงัการทดลอง

ของทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาการปวดภายหลังการทดลอง 4 วัน

และ 7 วัน ของกลุ่มทดลอง น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ยิ่งกว่านั้น อาการปวดของกลุ่มทดลอง

ภายหลัง 4 วันและ 7 วัน พบว่าลดลงจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ แสดงว่าโปรแกรม 

การจัดการอาการทีเ่น้นการสวดมนต์ช่วยลดอาการปวดของผู้ป่วยมะเรง็ระยะสดุท้ายได้ (เบญมาศ และสรุพีร, 2555)

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลจากโครงการ “การศึกษาสถานการณ์การสวดมนต์ในประเทศไทย: กรณีศึกษากิจกรรม

การสวดมนต์ข้ามปี” ในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) กลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวนหน่ึงจากบคุคลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 – 2557 จังหวดัฉะเชงิเทรา โดยมรีายละเอยีด 

ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

1) เป็นผู้ที่สวดมนต์ทุกวันหรือเกือบทุกวันในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา (นับย้อนหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

เพือ่ให้ได้ข้อมลูและรปูแบบเกีย่วกบัการสวดมนตท์ีช่ัดเจนกวา่ผูท้ีส่วดมนตน์านๆ ครัง้ หรอืสวดมนต์เฉพาะวันส�าคัญ

ทางศาสนา/วันพระ

ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์  273
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2) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2556 – 2557 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จ�านวน 29 ราย โดยกระจายตามเพศ (ชาย 12 ราย และหญิง 17 ราย) และช่วงวัย ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่น  

อายุ 15 – 24 ปี จ�านวน 8 ราย 2) กลุ่มวัยแรงงานอายุ 25 – 59 ปี จ�านวน 13 ราย และ 3) กลุ่มวัยสูงอายุ  

อายุ 60 ปีขึ้นไป จ�านวน 8 ราย

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือแนวค�าถามเจาะลึก ซึ่งทีมวิจัยได้น�าข้อเสนอแนะ ที่ได้จาก 

ผู้เชี่ยวชาญในการเสวนาให้ค�าปรึกษา “ความหมาย คุณค่า และวิธีการสื่อสารของการสวดมนต์ เพื่อเชื่อมโยงสู ่

การพฒันาจิต” (Consultative meeting) มาพฒันาเป็นแนวค�าถามเฉพาะประเดน็ทีต้่องการเจาะลกึ เพือ่ให้ได้ข้อมลู

ที่ลุ่มลึก ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความสนใจ ประโยชน์และอานิสงส์ของการสวดมนต์ได้อย่าง 

ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

การเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงคุณภาพ

การศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บข้อมูลจ�านวน 3 คร้ัง ในระหว่างช่วงเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง 

การนัดหมายเก็บข้อมูลจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการในวันหยุดสุดสัปดาห์ และนอกเวลาราชการ โดยติดต่อ

ผ่านทางโทรศัพท์ก่อนเพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกให้สัมภาษณ์ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายมีภารกิจ 

ในการประกอบอาชีพ เช่น เป็นข้าราชการ พนักงานเอกชน และบางส่วนเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

นักวจัิยหลกัและนักวจัิยร่วม เป็นผู้เก็บข้อมลูภาคสนามด้วยตนเอง โดยมผู้ีช่วยนักวจัิยร่วมในกระบวนการเก็บ

ข้อมลูทกุขัน้ตอน และนักวจัิยได้ใช้การสงัเกตบรบิทของครอบครวัและชมุชนในขณะสมัภาษณ์ด้วย และสามารถถาม

ซัก (Probe) ในประเด็นที่สนใจที่ถูกหยิบยกมากล่าวโดยผู้ให้ข้อมูลได้

อน่ึง ชื่อที่ปรากฏอยู่ในบทความน้ีเป็นเพียงนามสมมุติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการจริยธรรมในการท�าวิจัย 

ในคน ที่ทีมวิจัยจะไม่เปิดเผย ชื่อ – นามสกุลจริงของผู้ให้ข้อมูล 

ผลการศึกษา

จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ พบว่า มุมมองของผู้สวดมนต์ทั้งสามกลุ่มวัยในเรื่องบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมและรูปแบบการสวดมนต์มีความคล้ายคลึงกัน ส่วนการอธิษฐานขอพร รวมถึงการน�าประโยชน์และ

อานิสงส์จากการสวดมนต์ไปปรับใช้ในชีวิตของประชากรสามกลุ่มวัย พบว่ามีความแตกต่างระหว่างสามช่วงวัย  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลักษณะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่การสวดมนต์

มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ของประชากรทั้งสามกลุ่มวัยมีความเชื่อมโยงกัน  

กล่าวคือ การสวดมนต์ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก และได้ปฏิบัติมากขึ้นตามประสบการณ์ชีวิต จ�าแนกได้เป็น  



3 มิติ คือ 1) การได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว 2) เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต และ  

3) การเรียนรู้หลักธรรมโดยเริ่มจากความสนใจ และตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง 

1) การได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว ทั้งสามช่วงวัยมีพื้นฐานการสวดมนต์ โดยได้รับ 

ปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัวตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทางศาสนาตามความเชือ่และความศรทัธาจากคนในครอบครวัทีอ่าศยัอยูด้่วยเป็นหลกั และจากการมพ่ีอแม่ ปูย่่าตา

ยาย หรือญาติพี่น้องพาเข้าวัดท�าบุญ ตักบาตร สวดมนต์อยู่เป็นประจ�า

“สวดค่ะ ก่อนนอน แต่ก่อนนอนกับยาย ยายจะพาสวดก่อนนอน…ยายก็สวดยาว เค้าก็ให้อยู ่

กับเค้า น่ังสวดด้วยกัน…และก็น่ังพนมมืออยู ่ข้างๆ อันไหนได้เราก็พูดตาม…ยายสอนบอกว่า 

ให้แผ่เมตตาด้วย เวลาสวดมนต์” 

(น้องดี เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

“ที่บ้านก็จะเคร่งเรื่องการสวดมนต์ ท�าวัตร…เค้าจะให้สวดมนต์ตลอด พอถึงวันพระเค้าจะให้ 

สวดมนต์”…“สวดก่อนนอนทุกวัน ท�ามาตั้งแต่เด็ก คล้ายๆ กับว่าพ่อแม่สอนมาแบบนี้” 

(น้องบอย เพศชาย อายุ 20 ปี, ท�างานแล้ว)

2) เหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต ซึ่งท�าให้หันมาสนใจในเรื่องการสวดมนต์ พบว่า วัยแรงงานและ

วยัสงูอายจุะสะท้อนภาพดังกล่าวได้ชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่วยัแรงงานเป็นวยัทีม่กีารก่อร่างสร้างตวั ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของการเริ่มเข้าสู่การท�างาน หรือการเร่ิมสร้างครอบครัว ซึ่งต้องมีการปรับตัว กระบวนการต่างๆ เหล่าน้ี  

ท�าให้มีโอกาสพบเจอเหตุการณ์ส�าคัญ หรือปัญหาที่เป็นวิกฤติของชีวิต เช่น ปัญหาในการท�างาน ความทุกข ์

จากชีวิตครอบครัว การสูญเสียบุคคลที่รัก เป็นต้น ท�าให้คนเหล่าน้ีหันมาใช้วิธีการสวดมนต์เป็นที่พึ่งทางใจ  

เพื่อคลายความทุกข์ 

“ตอนที่สวดมนต์น่าจะเป็นช่วงเสียน้องชาย ประมาณ 10 ปีที่แล้ว คิดท�าสิ่งที่ดีๆ ให้เกิดกับเค้า  

โดยการนั่งปฏิบัติธรรม ท�าบุญใส่บาตร นึกถึงเค้าทุกครั้งที่เราใส่บาตร แล้วการสวดมนต์เป็นการท�าดี 

โดยที่ไม่ต้องลงทุนสูง น่ังอยู่ในห้องก็ได้ไม่จ�าเป็นต้องมาที่วัด สวดมนต์ที่บ้านก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

วันพระใหญ่”

(พี่แอ๋ว เพศหญิง อายุ 49 ปี, ข้าราชการ)

“ตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกัน คือหนูก็เริ่มแบบว่าความทุกข์เริ่มเข้ามาเยอะ ต้องท�าให้หนูรับผิดชอบอะไร

เยอะขึ้น ต้องเป็นตัวแทนของน้อง และเป็นลูกคนโตด้วย จะท�าอย่างไรให้เรารู้สึกดีขึ้น ไม่อยากให้เรา

เครียด หนูต้องด�าเนินชีวิตต่อไป …ก็เลยเลือกใช้วิธีการสวดมนต์”

(น้องฟาง เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

นอกจากน้ี การหมดภาระจากหน้าทีก่ารงาน หรือหมดความกังวลเก่ียวกับลกู เพราะลกูมอีาชพีการงานทีม่ัน่คง

หรือมีครอบครัว ยังเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของกลุ่มวัยสูงอายุที่ท�าให้เริ่มสวดมนต์ หรือเลือกไปท�าบุญ 

และถือศีลที่วัดอย่างสม�่าเสมอในวันพระมากขึ้น
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“รู้สึกว่าสวดมนต์จริงจัง ตั้งแต่เราออกจากข้าราชการครูมา …อายุมากขึ้น เราก็มาเอาทางพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ์ช่วย”

(ป้าแดง เพศหญิง อายุ 70 ปี, ข้าราชการบ�านาญ)

3) การเรียนรู้หลักธรรมจากความสนใจและตั้งใจศึกษาหลักธรรมด้วยตนเอง เห็นความส�าคัญของ 

การสวดมนต์ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้

“โดยส่วนตัว ผมศึกษาค�าสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของหลักธรรม เราไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอก เรารู้

แต่ส่วนที่จ�าเป็นที่เป็นแก่นจริงๆ …การสวดมนต์จะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังจากน้ัน เพราะว่าเหมือนกับ

เป็นกิจกรรม หรือว่าเป็นจารีตประเพณีที่เรามีความศรัทธา มีความเคารพแล้วเราก็ต้องมีการเคารพ

บูชาประมาณนี้มากกว่า”

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)

“ตั้งใจสวด คือ สวดก็คิดว่าท�าแล้วก็ดี ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าชีวิต สวดก่อนนอนทุกคืน น่าจะเป็น

ผลดี...ไปท�าบุญที่วัดเห็นพระเค้าพูดว่าให้สวดมนต์ก่อนนอน ตอนท�าใหม่ๆ ไม่ได้คิดอะไร สวดบ้าง  

เว้นบ้าง ถ้าสวดได้ก็สวดไป มันก็ดี เป็นอะไรที่เราคิดของเราเอง” 

(พี่อ้น เพศหญิง อายุ 52 ปี, ธุรกิจส่วนตัว)

จากข้อมลูดงักล่าว พบว่า มติเิรือ่งการเรียนรูห้ลกัธรรมด้วยตนเอง พบเฉพาะในวยัแรงงานเท่าน้ันทีไ่ด้สะท้อน

ข้อมูลดังกล่าวนี้ แต่นับว่าเป็นข้อมูลที่มีความส�าคัญที่ควรน�ามากล่าวถึง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลนี้ ได้รับการปลูกฝังมา

ตั้งแต่วัยเด็กเช่นกัน แต่เม่ือเติบโตขึ้นสนใจศึกษาจากพระอาจารย์ หรือศึกษาเพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือ  

เพื่อศึกษาหลักธรรมด้วยตัวเอง ท�าให้มีความศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการที่ได้รับ

การปลูกฝังและถ่ายทอดจากครอบครัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยใดก็ย่อมได้ หากคนๆ นั้นสนใจศึกษาด้วยตนเอง

การสวดมนต์ต้องเริ่มต้นด้วยความศรัทธา

รูปแบบการสวดมนต์ของทั้งสามกลุ่มวัยมีความคล้ายคลึงกัน คือ เห็นว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี ต้องสวด 

ด้วยความศรัทธาและเชื่อว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจจึงจะเกิดผลดีต่อตนเอง

“การสวดมนต์ ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่น คือ น้อมจิตระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ต้องมีสมาธิในทุก

ขั้นตอนในการปฏิบัติ การมีสมาธิในการปฏิบัติหรือทุกขั้นตอนของการสวดจะช่วยให้เรามีสมาธิขึ้น” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)

“การสวดมนต์มันเหมือนว่าถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธา เราสวดไปก็ไม่สบายใจ…เราต้องศรัทธาตลอด 

การสวดมนต์ คือเราจะต้องเชื่อว่าที่เราสวดไปเราต้องได้…เชื่อว่าที่เราท�าต้องเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดี 

เพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อ เราสวดไปก็ไม่มีประโยชน์”

(น้องเก้า เพศชาย อายุ 16 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)



การสวดมนต์ถือเป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ท�าเป็นประจ�า จนเกิดความเคยชิน ส่วนใหญ่จะสวดช่วงก่อนนอน 

ในเวลากลางคืน เพราะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เงียบ ถ้าหากไม่ได้สวดมนต์จะเกิดความรู้สึกกังวลในจิตใจหรือบางคน

ท�าให้นอนไม่หลับ

“เรานึกในใจว่าวันนี้เมื่อยตัวเหลือเกิน จะนอนแต่วัน พอปูที่นอนเสร็จล้มหัวถึงหมอน คือไม่สวดมนต์

ไม่ได้แล้ว เหมือนว่าเราเคยท�าแล้วจะไม่ท�าไม่ได้ ก็เหมือนเป็นกิจวัตร”…“ถ้าหากว่าวันไหนเราไม่สวด

ก็เหมือนจะนอนไม่หลับ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราสวดมนต์จะนอนหลับ” 

(ป้าแดง เพศหญิง อายุ 70 ปี, ข้าราชการบ�านาญ)

ส่วนใหญ่จะสวดเสียงดังในระดับที่ตนเองได้ยิน เพื่อให้จิตใจไม่วอกแวก อยู่กับบทสวดมนต์ที่ก�าลังสวด 

ตลอดเวลา

“สวดมนต์ออกเสียงทุกครั้ง จะไม่พยายามพูดในใจเลย ถ้าเกิดพูดในใจปั๊ป มันท�าให้หนูไม่มีสติ ถ้าหนู

พูดในใจมีสิทธ์ิคิดเรื่องอื่น แต่ถ้าหนูพูดออกมาเลย คือสติจะอยู่กับเสียง สติจะอยู่กับปาก”…“คือ 

บทสวดมนต์เค้าบอกว่าถ้าเรายิ่งจดจ่อ แล้วก็ท่องบทน้ัน ก็ยิ่งเพิ่มยกระดับ เพิ่มความศรัทธา  

ความเลื่อมใส ก็เหมือนข้อสอบ ถ้าเรายิ่งท่อง ยิ่งจ�าหลายๆ รอบก็ยิ่งท�าให้เราจ�าได้”

(น้องฟาง เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

ผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออกจะใช้วิธีสวดแบบท่องจ�า และสวดตามผู้น�าสวดมนต์หากสวดตามไม่ทันหรือ 

จ�าบทสวดไม่ได้

“อันไหนสวดไม่ได้ก็จะนั่งเงียบ แต่จะไม่หลับ คือเราตั้งใจฟัง พระพูดอะไรใจเราก็ไปกับเค้า…เราสวด

ไม่ได้ก็ตามเค้าในใจ…ก็จะจ�าได้เป็นบางที หัวท้ายจะได้เลย…แต่ก็เออหัวท้ายก็ช่างมันเถอะ” 

(ป้าสาม เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

ภาษาที่สวดเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวไม่มีบทแปล และทั้งสามช่วงวัยเห็นว่า การสวดมนต์จ�าเป็นต้องรู ้

และเข้าใจความหมายของแต่ละบทที่สวด เพราะบทสวดแต่ละบทมีค�าสอนและหลักธรรมของพระพุทธเจ้า

“ถ้าพูดถึงรู้ค�าแปลก็ดีนะ เพราะค�าแปลท�าให้เรารู้หมดเลยว่าพระพุทธเจ้าท�าอะไร ท�าเหมือนเปี๊ยบ…

ก็ยงับอกกับแฟนว่าพระพทุธเจ้าสวดมนต์กับค�าแปลเหมอืนกันเลยในชวีติของคนเรา ท่านสอนดีมาก”

(ป้าน้อย เพศหญิง อายุ 69 ปี, ค้าขาย)

“โดยส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเราเข้าใจความหมายอยู่แล้วในขณะที่เราสวด บางคร้ังเราไม่ต้องแปลก็ได้ 

แต่เราจะระลึก เรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่า โอเคเราสวดอะไรอยู่ ความหมายคืออะไร เราสวดเพื่ออะไร” 

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)
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“หนูว่าค�าแปลมีส่วนส�าคัญ สวดไปรู้แต่ว่า อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา แต่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร 

แล้วสวดไปเหมือนกับนกแก้ว นกขุนทอง โดยที่ไม่รู้เลยว่าสวดไปได้อะไร…ถ้าเราได้รู้ความหมาย และ

ท�าให้เราสามารถ focus ได้ว่าเราอยากได้อะไร เราก็ focus บทสวดนั้น” 

(พี่แอ๋ว เพศหญิง อายุ 49 ปี, ข้าราชการ)

ส่วนระยะเวลาของการสวดมนต์ พบว่า แต่ละคนใช้เวลาไม่เท่ากัน ซึง่ขึน้อยูกั่บบทสวดมนต์ เป็นบทสวดแบบ

สั้นหรือยาว และความเหนื่อยล้าหลังจากการท�ากิจกรรมในแต่ละวัน

“วันไหนเราท�างานล้าๆ ก็บอกว่าวันน้ีจะไม่สวดมนต์ พอหัวถึงหมอน ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาสวดก็ไม่รู ้

ว่าเป็นอะไร แต่ว่าคือเราก็สวดแบบง่ายๆ ไม่ต้องยาวมาก” 

(ป้าแดง เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สวดมนต์ทั้งสามช่วงวัย ในบางรายมีการแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ครอบครัว เจ้ากรรม

นายเวร และญาติที่ล่วงลับหลังสวดมนต์เสร็จ 

“เวลาก่อนที่จะสวดจบ พระก็พาแผ่เมตตาให้คนโน้น คนน้ี แค่น้ีก็สบายใจแล้ว…ชอบๆๆ กลัวว่า 

คนที่ตายไปแล้ว กลัวจะไม่ได้ ก็จะชอบตรงนี้” 

(ป้าสาม เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

”ถ้าหากว่าสวดมนต์เสร็จ ถ้าหนูน่ังสมาธิเสร็จก็คือจะอโหสิกรรม ต่อด้วยแผ่เมตตาให้ญาติ พ่อแม่…

ยายบอกว่าแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเราด้วย คนที่คิดไม่ดีกับเรา ก็จะเลิกร้ายต่อกันไป”

(น้องดี เพศหญิง อายุ 17 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

การอธิษฐานขอพรหลังการสวดมนต์

การอธษิฐานขอพรหลังจากการสวดมนต์ พบวา่ สว่นใหญท่กุกลุม่วัยจะอธษิฐานขอพร โดยให้ความส�าคญักบั

ครอบครวั หรือบคุคลในครอบครัวเป็นล�าดบัแรก จากข้อค้นพบสะท้อนให้เห็นว่า สถาบนัครอบครัวน้ัน มคีวามส�าคญั

ส�าหรบัคนในทกุช่วงวยั เป็นสถาบนัทีส่ร้างความผูกพนัระหว่างคนในครอบครวัให้ใกล้ชดิกัน ส่วนใหญ่เป็นการอธิษฐาน

ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุยืนนาน ส่วนการขอพรให้ตนเอง จะขอให้มีสุขภาพแข็งแรง 

การเรียนและการท�างานราบรื่น มีความก้าวหน้าและประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้งใจ

“เวลาที่สวดเสร็จได้มีการอธิษฐานทุกวัน …ก็จะอธิษฐานให้คุณพ่อคุณแม่ก่อน ให้มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย แล้วก็จะอธิษฐานให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี” 

(น้องเจ เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)



“ก็ใจนึกอยากสวด อยากให้ลูกสบาย…ตัวเองด้วย และครอบครัว…ยังไงก็ต้องให้ลูกก่อน…ก็อยากให้

ลูกดี ขอให้ลูกดีอย่างเดียว” 

(ป้าน้อย เพศหญิง อายุ 69 ปี, ค้าขาย)

การขอพรของกลุม่วยัรุ่นและวยัแรงงานในเรือ่งการเรยีนและท�างานน้ัน เป็นทีน่่าสงัเกตว่า กลุม่น้ีตระหนักดว่ีา 

ต้องไม่ขอพรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงมือกระท�าด้วยจึงจะประสบผลส�าเร็จได้จริง รวมถึงการขอพรให้ตนเอง 

อยู่รอดปลอดภัย ไม่มีอันตราย ก็เห็นว่าต้องอยู่ที่การกระท�าของตนเองด้วย

“เร่ืองการเรียนขอให้เราเรียนให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิม …เราก็อ่านด้วย ไม่ใช่ว่า

อาศัยแต่เรื่องอย่างนี้อย่างเดียว ถ้าเราไม่อ่านหนังสือก็สอบไม่ได้”

(น้องเจ เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ) 

“ขอให้พระคุ้มครอง ใช่พระคุ้มครอง แต่ท่านจะคุ้มครองตอนที่เราประพฤติตนเป็นคนดี ถ้าเรา

ประพฤติไม่ดี ท่านไม่คุ้มครอง เพราะพุทธศาสนาของเรา คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่ง 

แห่งตน ตนต้องช่วยเหลือตนเองด้วย” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)

นอกจากนี้ยังพบว่า วัยสูงอายุบางคนไม่ได้อธิษฐานหรือขอพร เพราะได้ศึกษาหลักธรรม และมีความเชื่อมั่น

ว่า ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง เห็นว่าศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาแห่งการร้องขอ 

“ศาสนาพุทธไม่ได้เป็นศาสนาแห่งการร้องขอ ไม่ใช่สวดมนต์แล้วขอให้ได้โน่นได้นี่…เมื่อเราคิดดี พูดดี 

ท�าดี ผมว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น และถ้าอยากให้ชีวิตมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นควรจะเริ่มจากการสวดมนต์”… 

“การอธิษฐานถ้าตามศาสนาพุทธจริงๆ เค้าก็บอกว่าไม่ได้เท่าไหร่ แต่ก็ไม่รู้ว่าเราไปแอนตี้หรือเปล่า 

อย่างหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ บอกว่าในศาสนาพุทธไม่มีจงดลบันดาล ขออ�านาจบารมีที่หลวงพ่อ

โสธร หรือว่าใครๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้..ไม่มีในศาสนา” 

(ลุงสี่ เป็นผู้สูงอายุ เพศชาย, ข้าราชการบ�านาญ)

อย่างไรก็ตาม พบว่า คนที่ไม่ได้ขอพรหรืออธิษฐานดังข้างต้น แต่กลับมีมุมมองน่าสนใจ เช่น ในการสวดมนต์ 

หรือท�ากิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ในแต่ละคร้ัง จะค�านึงถึงหลักความเป็นจริงว่าท�าไปเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร 

ท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น นึกถึงว่าการสวดมนต์ เป็นการสวดเพื่อเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนา  

ซึ่งมุมมองน้ีสะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าของการสวดมนต์หรือท�ากิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา ไม่ได้ถูกจ�ากัดเพียงเรื่อง 

ของการขอพร หรืออธิษฐานให้เป็นไปตามที่ใจมุ่งหวังเท่านั้น 

“ไม่ได้ขอเหมือนอย่างที่คนอื่นเค้าขอ ...เพราะเราจะนึกถึง อย่างเวลาที่เราสวดมนต์ ใส่บาตร ท�าบุญ 

เราท�าเพื่ออะไร เช่น ผมนึกว่าใส่บาตร เราก็ใส่ให้พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาได้ด�ารงชีพอยู่ เพื่อ

ปฏิบัติธรรม เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา และพุทธศาสนาที่ท่านรักษาไว้ก็เป็นพระพุทธศาสนา 

ของพระพุทธเจ้า”

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)

ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์  279
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ประโยชน์หรืออานิสงส์จากการสวดมนต์

ทุกกลุ่มวัยได้สะท้อนให้เห็นว่า การสวดมนต์ท�าให้ได้รับประโยชน์หรืออานิสงส์ส�าคัญที่เหมือนกัน คือ  

การมีสติในขณะที่สวด 

“การสวดมนต์ ท�าให้เรามีสติ มีความระลึกรู้ทัน คือเราทุกคนผมเข้าใจว่าก็ต้องมีจิตคิดชั่วกันบ้าง 

ทุกคน วันหน่ึงอาจจะก่ีครั้ง หรือว่านับไม่ถ้วนก็มีบ้าง แต่ว่าก็ท�าให้เรามีสติ…ถ้าเราท�ากรรมไม่ดี  

กรรมที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้กับเรา”

(พี่บอล เพศชาย อายุ 27 ปี, พนักงานของรัฐ)

ภายหลังจากการสวดมนต์จะท�าให้เกิดความสบายใจ มีจิตใจสงบ และเกิดความสุข 

“สวดแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจ รู้สึกว่าเราท�าทุกวันก็ดีกับตัวเอง จิตใจผ่องใส”

(น้องเก้า เพศชาย อายุ 16 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

นอกจากนี้ การสวดมนต์ยังเป็นการพัฒนาจิต ท�าให้มีสมาธิ และเกิดปัญญา 

“การสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิแล้ว ปัญญาจะเกิดขึ้นตามมาเอง” 

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)

ผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มวัยได้น�าอานิสงส์จากการสวดมนต์ดังกล่าว มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม 

ภายใต้บริบทที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นได้น�าประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรับใช ้

ในการเรียน เช่น การท�าสมาธิก่อนสอบ เพื่อช่วยให้มีสติและใจจดจ่อในขณะที่สอบ 

“สามารถท�าให้เราคิดถึงการมีสติ มีสมาธิ และมีใจจดจ่ออยู่ที่ข้อสอบนั้น และสามารถนึกถึงบทเรียน 

หรือที่อาจารย์สอนมาได้แน่วแน่ ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น” 

(น้องแอล เพศหญิง อายุ 22 ปี, ก�าลังเรียนหนังสือ)

ส่วนวัยแรงงานได้น�าประโยชน์จากการสวดมนต์มาปรับใช้ในการท�างาน และการใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่าง

เห็นได้ชัด เช่น การใช้สติพิจารณาใคร่ครวญ สิ่งที่ได้กระท�ามาอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม ท�าให้เกิดความมั่นใจ

ในงานที่ตนเองได้ท�า 

“มันต้องสัมผัสและท�าด้วยตัวเอง ถึงผมบอกไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่า ความรู้สึกเป็นยังไง เพราะ 

การสวดมนต์ช่วยในเรื่องที่ท�าให้เรามีสติมากขึ้น เวลาท�างานเราก็เอาประสบการณ์จากการสวดมนต์

มาใช้ในการท�างาน คือ รู้ว่าเราท�าอะไรอยู่ เหมือนกับเป็นการเชื่อมโยงกัน อย่างเช่นเราสวดมนต ์

เราก็ต้องจดจ่อกับค�าสวด มันก็เริ่มมาจากตรงน้ี เหมือนกับการท�างาน เราก็รู ้ว่าเราท�าตรงน้ี 

อยู่นะ ไม่ใช่เราดูตรงนี้อยู่แต่ใจลอยไปที่อื่น”

(น้องเอ เพศชาย อายุ 23 ปี, ท�างานแล้ว)



รวมถึงการใช้สติในการควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการท�างาน 

“การสวดมนต์ช่วยในการท�างานได้ค่ะ ช่วยได้เยอะเลย…ด้วยนิสัยของตัวเองเป็นคนใจร้อน  

เป็นคนพูดจาไม่ได้คิด แต่พอสวดมนต์ก็ท�าให้เราใจเย็นลง ท�าอะไรก็มีสติ ท�าให้คิดก่อนท�า” 

(พี่หนึ่ง เพศหญิง อายุ 26 ปี, พนักงานบริษัทเอกชน)

ผู้สูงอายุจะให้ความส�าคัญกับการสวดมนต์ในฐานะเป็นสิ่งยึดเหน่ียว และมีคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อให้เกิด 

ความสบายใจและความสขุในช่วงบัน้ปลายของชวีติ เน่ืองจากผู้สงูอายไุด้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในชวีติทัง้ทางด้าน

บวกและด้านลบมาตลอดช่วงชวีติ จากข้อมลูทีเ่ก่ียวกับประโยชน์หรืออานิสงส์ทไีด้กล่าวมาข้างต้น มคีวามสอดคล้อง

กับอานิสงส์ของการสวดมนต์ตามความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ซึ่งเกิดกับจิตของผู้สวดมนต์เอง (สมเด็จ

พระพุฒาจารย์ พรหมรังสี, ม.ป.ป.) เพราะขณะสวดมนต์จิตจะจดจ่อกับบทสวด สมองจะปลอดโปร่งไม่คิดในเรื่อง 

ที่ท�าให้เครียด จึงท�าให้อารมณ์ผ่อนคลาย (สุภาพ, 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุท�าให้มองโลกในแง่ดี

และปล่อยวาง

“คือเราก็ปลงไปเอง แล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองด้วย คือเมื่อก่อนล�าบากมาก แต่เราก็ไม่ได้

มองคนอื่นว่าท�าไมเค้าถึงรวย ท�าอย่างไรเค้าถึงรวย มันก็บุญวาสนาของเรา ถ้าไม่มีวาสนาก็ล�าบาก

อยู่อย่างนั้น ท�าจนตายก็ไม่รวย” 

(ป้าสาม เพศหญิง อายุ 60 ปี, รับจ้างทั่วไป)

“สวดแล้วสบายใจ …ก็ท�างานไป ดีไป ไม่เหนื่อยไม่ล้า …มันมีก�าลังใจ อะไรที่เราท�าไว้มันก็ดี ไม่เห็นมัน

ก็ดี อะไรๆ ก็ท�าดีไว้ ก็บอกให้ท�าดี ท�าชั่วก็ได้ชั่ว ท�าดีก็ได้ดี” 

(ลุงยิ้ม เพศชาย อายุ 68 ปี, ธุรกิจส่วนตัว)

และเป็นข้อน่าสังเกตว่า ผู้สูงอายุได้สะท้อนให้เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของการสวดมนต์ทางด้านจิตใจ  

ช่วยยึดเหน่ียวเพื่อให้เกิดความสุข ความสบายใจในช่วงบั้นปลายของชีวิต มากกว่าการน�าไปปรับใช้ในเร่ืองของ 

การท�างานหรือเร่ืองอื่นๆ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงวัย ทั้งทางด้านบวกและด้านลบ 

มาแล้วมากมาย จนถึงช่วงชีวิตในปัจจุบัน

ถึงแม้การสวดมนต์จะมีประโยชน์และอานิสงส์ดังได้กล่าวข้างต้น แต่การสวดมนต์ควรกระท�าอยู่เสมอ จึงจะ

ได้รับประโยชน์ที่เป็นมงคลแก่ตนเองอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่ใช่สวดมนต์เพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้น 

“ไม่ใช่สวดมนต์แค่วันน้ี แต่ในชีวิตประจ�าวันไม่ได้ท�า หรือว่ายังประพฤติตนที่ไม่ดีอยู่ ถึงท�าไปก็ไม่มี

ประโยชน์ในความคิดของผม มงคลอาจจะเกิดกับตัว แต่จะเกิดบางครั้งบางคราวเท่านั้น แต่ถ้าอยาก

จะให้มงคลเกิดกับตัวเองต่อเนื่อง ต้องท�าบ่อยๆ”

(พี่จี เพศชาย อายุ 43 ปี, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว)
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บทสรุปและอภิปรายผล

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการสวดมนต์ของประชากรทั้งสามวัย เปรียบเสมือน  

การก้าวเดนิตามบนัไดแห่งชวีติ เริม่ตัง้แต่การได้รับการปลกูฝังและถ่ายทอดการสวดมนต์จากครอบครวัตัง้แต่วยัเดก็ 

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ ความศรัทธาจากคนในครอบครัวที่อาศัย

อยู่เมื่อเวลาผ่านไปแต่ละช่วงวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าวัยแรงงานจะสะท้อน

ภาพดังกล่าวได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง มีการก่อร่างสร้างตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่ม

เข้าสู่การท�างาน การเริ่มสร้างครอบครัว ซึ่งต้องมีการปรับตัว ท�าให้มีโอกาสพบเจอเหตุการณ์ส�าคัญ หรือปัญหา 

ทีเ่ป็นวกิฤตขิองชวีติ ท�าให้คนเหล่าน้ีหันมาใช้เลอืกวธีิการสวดมนต์ เพือ่เป็นทีพ่ึง่ทางใจ อย่างไรก็ตาม ยงัมวียัแรงงาน

ส่วนหนึ่งที่สนใจในเรื่องการสวดมนต์ เพราะเห็นความส�าคัญของการสวดมนต์ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�า

วนัได้จรงิ ในขณะทีว่ยัสงูอายเุป็นวยัทีผ่่านประสบการณ์ในการใช้ชวีติและได้ซมึซบัเรือ่งราวทางสงัคมและวฒันธรรม

มากมาย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท�างาน จนถึงช่วงบั้นปลายชีวิต หมดภาระครอบครัว ต้องการปล่อยวางจากเรื่องต่างๆ 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะการสวดมนต์ จงึเป็นกิจกรรมทีผู้่สงูอายสุ่วนใหญ่ใช้เป็นทีพ่ึง่และยดึเหน่ียว

ทางจิตใจ 

ประชากรทั้งสามกลุ่มวัยมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดี ต้องสวดด้วยความศรัทธา 

และเชือ่ว่ามคีณุค่าทางด้านจิตใจจึงจะเกิดประโยชน์ การสวดมนต์ถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจวตัรประจ�าวนัทีท่�าเป็นประจ�า 

ถ้าหากไม่ได้สวดมนต์จะเกิดความรู้สึกกังวลในจิตใจ หรือบางคนท�าให้นอนไม่หลับ ส่วนใหญ่จะสวดช่วงก่อนนอน 

เพราะเป็นช่วงเวลาที่เงียบ และจะสวดเสียงดังในระดับที่ตนเองได้ยิน เพื่อให้จิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุภาพ หอมจิตร (2554) ที่กล่าวว่าการสวดมนต์จะเกิดประโยชน์แก่จิตของผู้สวดมนต์

เอง เสียงในการสวดมนต์ของผู้สวดจะกลบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิต ซึ่งจะท�าให้ผู้สวดเกิดความสงบ 

อยู่กับบทสวดมนต์นั้นๆ และผู้สวดต้องสวดเสียงดังให้ได้ยินในหูของตนเอง เพื่อให้จิตจดจ่ออยู่กับเสียงสวดมนต์ จึง

ท�าให้เกิดสมาธิ (สมเดจ็พระพฒุาจารย์ พรหมรงัส,ี ม.ป.ป.) ทัง้สามช่วงวยัเห็นว่า การสวดมนต์จ�าเป็นต้องรูแ้ละเข้าใจ

ความหมายของแต่ละบททีส่วด เพราะบทสวดแต่ละบทมีค�าสอนและหลกัธรรมของพระพทุธเจ้า ซึง่หากรู้และเข้าใจ

อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้จริง สอดคล้องกับข้อมูลจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนา 

ทีช่ีว่้า หากผู้สวดรูค้�าแปลจะยิง่ท�าให้ผู้สวดมนต์เกิดศรทัธาเชือ่มัน่ในบทสวดมากขึน้ ส่งผลให้ได้รับความสงบในจิตใจ 

และแสงสว่างทางปัญญา สามารถน�าหลักธรรมในบทสวดมนต์ไปปฏิบัติตามได้ (อัครเดช, ม.ป.ป.)

การอธิษฐานขอพรหลังจากการสวดมนต์ เป็นที่น่าสนใจว่าผู้สวดมนต์ในกลุ่มวัยรุ่น และวัยแรงงานส่วนหนึ่ง

สะท้อนมมุมองในเรือ่งการเรยีนและท�างานให้เห็นว่า การขอพรเพยีงอย่างเดยีวไม่ช่วยให้ส�าเร็จได้ หากแต่ต้องลงมอื

กระท�าด้วยจึงจะประสบผลส�าเร็จได้จริง ผู้สวดมนต์ทั้งสามกลุ่มวัยส่วนใหญ่จะอธิษฐานขอพรให้กับครอบครัว  

หรือบุคคลในครอบครัวเป็นล�าดับแรก โดยส่วนใหญ่ขอให้คนในครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงและ

มีอายุยืนนาน ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทย สถาบันครอบครัวยังมีความส�าคัญส�าหรับคน 

ในทุกช่วงวัย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



ผู้สวดมนต์ทั้งสามวัยมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าประโยชน์หรืออานิสงส์ส�าคัญที่ได้รับจากการสวดมนต์ 

คือการมีสติในขณะที่สวดมนต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จิตใจจะสงบและเกิดความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของสมเด็จ 

พระพุฒาจารย์ พรหมรังสี (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่าผู้สวดมนต์จะซึมซับการสวดมนต์จากการฟังเสียง ท�าให้มีสติและ 

เกิดความรูส้กึสบายใจ ได้ความรู้ เกิดปัญญามีจิตสงบลกึซึง้ตามไปด้วย นอกจากน้ี ผู้สวดมนต์แต่ละกลุม่วยัได้สะท้อน

ข้อมลูส�าคญัในการน�าประโยชน์จากการสวดมนต์ดงักล่าว มาปรับใช้ในวถีิชวีติประจ�าวนัอย่างเหมาะสม ภายใต้บริบท

ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย โดยกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน ได้น�าประโยชน์จากการสวดมนต์ไปปรับ

ใช้ในการท�าสมาธิก่อนสอบ และมีสตขิณะสอบ สอดคล้องกับผลการศกึษาของฐติว ีแก้วพรสวรรค์ และคณะ (2555) 

เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นผู้มีสติของวัยรุ่นไทย เพื่อวัดลักษณะความเป็นผู้มีสติในกลุ่มนักเรียนหญิงและชาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 658 ราย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่นักเรียนที่สวดมนต์ที่บ้านทุกวัน หรือเกือบทุกวันจะเห็น

ประโยชน์ของการมสีต ิสงูถึงร้อยละ 90.8 และมคีวามต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกสตถึิงร้อยละ 60.1 จากข้อมูล

ดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดว่า การสวดมนต์มีส่วนในการสร้างสติและสมาธิได้เป็นอย่างดี ส่วนวัยแรงงานได้น�าประโยชน์

จากการมีสติมาปรับใช้ในการควบคุมอารมณ์ในการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน และผู้สูงอายุจะให้ความส�าคัญ

กับการสวดมนต์ ในฐานะเป็นสิง่ทีค่อยยดึเหน่ียวและมคีณุค่าทางจิตใจ เพือ่ให้เกิดความสบายใจและความสขุ ในช่วง

บั้นปลายของชีวิต สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรรณวิสาข์ ไชยโย (2555) ที่ศึกษาทรรศนะเร่ืองความสุขใน 

ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาบ้านวัยทองนิเวศน์ พบว่า ก่อนนอนผู้สูงอายุมักจะสวดมนต์ ไหว้พระทุกคืน เพราะเมื่อปฏิบัติ

แล้วท�าให้เกิดความสุขและความสงบภายในจิตใจ 

จากข้อค้นพบดังกล่าว การสวดมนต์อาจถือเป็นกิจกรรมทางเลือกที่สามารถท�าได้ที่บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เหมาะส�าหรับทุกกลุ่มวัย และเหมาะส�าหรับทั้งผู้มีปัญหา และไม่มีปัญหาในการด�ารงชีวิต ซึ่งผู้ที่สนใจอาจทดลอง 

น�าการสวดมนต์ไปใช้ในวิถีประจ�าวัน อาจเกิดประโยชน์หรืออานิสงส์เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ี 

ศึกษาเฉพาะผู้สวดมนต์ที่สวดเป็นประจ�าหรือบ่อยครั้งเท่าน้ัน ดังน้ัน ในการวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาปัจจัย 

ที่ส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคในการสวดมนต์ โดยศึกษาทั้งกลุ่มคนที่สวดและไม่ได้สวดมนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบปัญหา

และอุปสรรคของการสวดมนต์ เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเผยแพร่

กิจกรรมการสวดมนต์ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประชากรสามกลุ่มวัยได้อะไรจากการสวดมนต์  283



284  

เอกสารอ้างอิง

จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. (2552). ต�านานบทสวดมนต์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสาร. 

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์, กมรพร แก้วสวรรค์, และถิรพร ตั้งจิตติพร. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นผู้มีสติของวัยรุ่นไทย. วารสาร

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 57(4): 403 – 412.

ณรงค์ ฤทธิวาจา. (2555). สาระความรูใ้กล้ตวั: ผู้สงูวยั. สบืค้นเมือ่ 13 ตุลาคม 2557, จาก http://vgi – intra.vgi.co.th/vgi – intra/

LinkWebpage/มุมนี้ดีมีสาระ/Information/020512/K77 – HB.pdf 

ทศันา จิรสริธิรรม. (2552). ศกึษาการสวดมนต์แปลเพือ่การบรรเทาทกุข์ทางใจ: กรณีศกึษาผู้เข้าร่วมโครงการอยูเ่ยน็เป็นสขุพ้นทกุข์

ร่วมกัน ณ เสถียรธรรมสถาน [วทิยานิพนธ์ปริญญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ]. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย.

เบญมาศ ตระกูลงามเด่น และสุรีพร ธนศิลป์. (2555). ผลของโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการสวดมนต์ต่ออาการปวดของ 

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย. วารสารส�านักการแพทย์ทางเลือก. 5(2): 30 – 42.

พรทิพย์ ปุกหุต และทิตยา พุฒิคามิน. (2555). ผลของการสวดมนต์บ�าบัดต่อความวิตกกังวลและความผาสุกทางจิตวิญญาณ 

ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะรับการรักษา. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 30(2): 

122 – 130.

พินิจ รัตนกุล. (2548). สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนา รักษาโรคได้. นครปฐม: มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

รศรินทร์ เกรย์, ภาณี วงษ์เอก, ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์ และเจตพล แสงกล้า. (2557). รายงานผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

การสวดมนต์ข้ามปี 2556 – 2557: กรณีศึกษา 4 ภาค. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วรรณวิสาข์ ไชยโย. (2555). ทรรศนะเรื่องความสุขในผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาบ้านวัยทองนิเวศน์. มนุษยศาสตร์สาร. 13(1): 16 – 30. 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ พรหมรังสี. (ม.ป.ป.). อมตะธรรม: ประวัติการสวดมนต์. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2557, จาก http://www.

kanlayantam.com/sara/sara/64.htm 

สุภาพ หอมจิตร. (2554). สวดมนต์อานิสงค์ครอบจักรวาล. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเซียง.

สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2529). วิวัฒนาการงานเขียนภาษาบาลีในประเทศไทย: จารึก ต�านาน พงศาวดารสาส์น ประกาศ. 

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัครเดช ญาณเตโช. (ม.ป.ป.). ประโยชน์ของการสวดมนต์. สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม 2557, จาก http://www.stou.ac.th/study/

sumrit/1 – 56%28500%29/page1 – 1 – 56%28500%29.html 



การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น  

ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น

กีรติ จงแจ่มฟ้า
*
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บทคัดย่อ

การศกึษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศกึษาเชงิปริมาณ มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงของภาวะสขุภาพจิต 

รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น โดยใช้ข้อมูลทุติยภมูิจาก

โครงการย้ายถ่ินกับสขุภาพในพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัทางประชากรกาญจนบุร ีซึง่เป็นการศกึษาระยะยาวทีด่�าเนินการเก็บข้อมลู 

โดยสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล เมือ่ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษา

วิจัยครั้งนี้ คือประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 – 31 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 1,175 ราย ผลของการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

สุขภาพจิตระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 พบว่า 3 ใน 5 ของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน  

มีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางลดลง โดยแต่ละมิติขององค์ประกอบภาวะสุขภาพจิตมีความแตกต่างกัน 

กล่าวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ผู้ก�าลังย้ายถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตดีขึ้นในมิติของความมีชีวิตชีวา  

แต่แย่ลงในมิติของบทบาททางอารมณ์ ส่วนผู้ย้ายถ่ินกลับเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น พบการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 

ในมติขิองหน้าทีท่างสงัคม แต่ลดลงในมิตขิองความมชีวีติชวีา อย่างไรก็ตาม ผู้ย้ายถ่ินทัง้สามกลุม่มกีารเปลีย่นแปลง 

แย่ลงด้านมติิสขุภาพจิตในสดัส่วนทีส่งูมาก ส�าหรบัปัจจัยทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงสขุภาพจิต ได้แก่ การเปลีย่นแปลง 

สุขภาพกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ย้ายถ่ินทั้งสามกลุ่มประเภท และยังพบว่า 

การเปลีย่นแปลงการสนับสนุนทางสงัคมส่งผลทางบวกต่อการเปลีย่นแปลงด้านสขุภาพจิตของผูก้�าลงัย้ายถ่ิน ส�าหรับ

ผู้ย้ายถ่ินกลับ พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวก แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการท�างานมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต ขณะที่การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนทางสังคม และการไม่ใช้เวลา

ว่างที่ไร้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ไม่ย้ายถิ่น

ค�าส�าคัญ: สุขภาพจิต การย้ายถิ่น วัยแรงงาน การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต 

*
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Changes of Mental Health Status  

among Current Migrants, Return Migrants  

and Non – Migrants
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*
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**

Abstract 

This study was conducted as quantitative research with the purposes of investigating the 

changes of mental health conditions and the factors affecting the changes of mental health  

conditions among migrants, return migrants, and non – migrants. This longitudinal study was carried 

out using secondary data gathered from the Kanchanaburi Demographic Surveillance System project 

“Migration and Mental Health”. The data were collected by the Institute for Population and Social 

Research, Mahidol University during the period from 2005 – 2007. The population consisted of 1,175 

persons aged between 15 – 31 years old. The results of the study showed that three – fifths of the 

three types of migrant are worse off in terms of mental health. Nevertheless, the data for each  

dimension of mental health indicator show that the current migrants are better off than other types 

of migrants in terms of vitality, but they are worse off in terms of role – emotional condition. The 

return migrants are better off than other types of migrants in terms of social functioning, but they 

are worse off for vitality. However, all three types of migrants have worsened mental health. The 

factors affecting changes of mental health conditions include the changes of physical health, which 

showed a significantly positive relationship in regard to the changes of mental health condition  

of the migrants, return migrants, and non – migrants. In addition, social support changes had a 

positive relationship with changes of mental health of current migrants. Income and job functional 

changes correlated in a substantially positive direction with the changes of mental health of return 

migrants. Changes in social support and the ineffectiveness of time usage had a direct relationship 

with the changes in the mental health of non – migrants at a statistically significant level.

Keywords: Mental health, Migration, Workforce age, Mental health changes 
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บทน�า

ด้วยเหตทุีป่ระชากรวยัแรงงานต้องมหีน้าทีร่บัผิดชอบด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประชากรกลุม่อืน่ๆ 

ท�าให้ต้องเผชิญกับภาวะความเครียดต่างๆ จากรายงานสถานการณ์สุขภาพจิต ใน พ.ศ. 2551 พบว่า ร้อยละ 18 

ของประชากรช่วงอายุ 15 – 24 ปี และร้อยละ 16 ของประชากรช่วงอายุ 25 – 59 ปี มีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่า

คนทั่วไป (อภชิาติ ปราโมทย์ และปัญญา, 2553) นอกจากนี้ จากข้อมูลการย้ายถิน่ของประชากรของส�านักงานสถติิ

แห่งชาติ พบว่า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยแรงงาน จากรายงานการส�ารวจการย้ายถ่ิน ของประชากร  

พ.ศ. 2554 ชี้ว่า ผู้ย้ายถิ่นประมาณครึ่งหนึ่งให้เหตุผลของการย้ายถิ่นเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว รองลงมาคือ 

ต้องการกลับภูมิล�าเนา ซึ่งกลับกันกับรายงานการส�ารวจการย้ายถ่ิน พ.ศ. 2556 ที่พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการกลับ

ภูมิล�าเนา และรองลงมา คือเหตุผลติดตามครอบครัว (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ก; ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2557) ในกระแสการย้ายถิ่นจึงมีทั้งผู้ที่ก�าลังย้ายถิ่น และผู้ย้ายถิ่นกลับ ซึ่งเป็นผู้ที่เคยย้ายถิ่นแต่ได้ตัดสินใจกลับคืน

สู่ถิ่นเดิมของตน เหตุผลของการย้ายถิ่นกลับส่วนใหญ่ คือความต้องการกลับมาท�างานที่บ้าน/ท�านา ถูกเลิกจ้างงาน 

หรือรายได้ไม่ดีในถิ่นปลายทางที่ย้ายถิ่นไป รวมถึงความผูกพัน/คิดถึงบ้านเกิด (ปราโมทย์ และพิมลพรรณ, 2542; 

สุวรรณ สมศักดิ์ และส�าเริง, 2534; Kangsasitian, 2004) 

การย้ายถ่ินอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อตวัผู้ย้ายถ่ิน อนัเป็นผลจากการเครยีดจากการท�างาน การด�ารงชวีติ 

การปรับตัวในถ่ินปลายทางที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งมีผลต่อทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจ จากการส�ารวจของส�านักงาน 

สถิติแห่งชาติ พบว่า เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผู้ย้ายถ่ินและไม่ย้ายถ่ินแล้ว ผู้ย้ายถ่ินถึงร้อยละ 23 มีคะแนน 

สุขภาพจิตต�่ากว่าคนทั่วไป ซึ่งหมายความว่า มีภาวะสุขภาพจิตที่แย่กว่าคนทั่วไป ส่วนผู้ไม่ย้ายถิ่นเพียงร้อยละ 15  

มีคะแนนสุขภาพจิตน้อยกว่าคนทั่วไป (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ข) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

เปรียบเทียบสุขภาพจิตของประชากรที่เป็นผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์สองประการคือ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของ 

ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะ

สุขภาพจิตของของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น 

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของโครงการย้ายถ่ินกับสุขภาพในพื้นที่เฝ้าระวังทาง

ประชากรกาญจนบรุ ีซึง่เป็นข้อมลูการศกึษาระยะยาว (Longitudinal study) ด�าเนินการเก็บข้อมลูโดย สถาบนัวจัิย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 2 ช่วงปี คือ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2550 เป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว

อย่างต่อเน่ืองจากบุคคลเดิม ซึ่งท�าให้สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของชีวิตบุคคลทั้งด้านสังคม  

เศรษฐกิจ สขุภาพกาย สขุภาพจิตและพฤตกิรรมการต่างๆ หน่วยของการวเิคราะห์ คอืบคุคลทีม่อีายรุะหว่าง 15 – 31 ปี 

โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน จ�านวนทั้งสิ้น 1,175 ราย 
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สามารถจ�าแนกได้เป็นผู้ที่ก�าลังย้ายถิ่นจ�านวน 218 ราย ผู้ย้ายถิ่นกลับ จ�านวน 250 ราย ผู้ไม่ย้ายถิ่น 707 ราย 

ส�าหรับนิยามผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น เป็นดังนี้คือ

ผู้ก�าลงัย้ายถิน่ หมายถงึ ผู้มีภมูิล�าเนาอยู่จงัหวดักาญจนบุร ีแตใ่น พ.ศ. 2550 ย้ายถิ่นออกจากภมูิล�าเนาเดิม

มาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาลของจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร หรือเขตเทศบาล

ของจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ย้ายถ่ินกลับ หมายถึง ผู้ที่เคยย้ายถ่ินออกจากภูมิล�าเนาเดิม (จังหวัดกาญจนบุรี) ระหว่าง พ.ศ. 2548  

ถึง 2549 แต่ย้ายกลับมาภูมิล�าเนาเดิมใน พ.ศ. 2550

ผู้ไม่ย้ายถิ่น หมายถึง ผู้ไม่เคยย้ายถิ่นออกจากภูมิล�าเนาเดิม (จังหวัดกาญจนบุรี) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรตาม คือ การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง พ.ศ. 

2548 และ 2550 โดยภาวะสุขภาพจิตได้จากชุดค�าถามภาวะสุขภาพ SF – 36 (The Short Form 36 Health  

Survey) (Ware & Gandek, 1998) ในส่วนของแบบประเมินสุขภาพจิต ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 

มิติที่ 1 ความมีชีวิตชีวา (Vitality) เป็นค�าถามที่ถามระดับของความรู้สึกด้านความมีชีวิตชีวา ทั้งทางบวก

และลบ ซึ่งประกอบด้วยค�าถามเชิงบวก 2 ข้อ (รู้สึกมีชีวิตชีวา รู้สึกกระฉับกระเฉง) และค�าถามเชิงลบ 2 ข้อ  

(รู้สึกหมดเรี่ยวแรง รู้สึกเหนื่อย) แต่ละค�าถามมีค�าตอบที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน ได้แก่ ตลอดเวลา = 5 

เป็นส่วนใหญ่ = 4 บ่อยๆ = 3 บางครั้ง = 2 นานๆ ครั้ง = 1 และไม่เคย = 0 ซึ่งในการวิเคราะห์ จะกลับค่าคะแนน

ส�าหรับค�าถามเชิงลบ

มิติที่ 2 มิติหน้าที่ทางสังคม (Social functioning) ประกอบด้วยค�าถาม 2 ข้อ ดังนี้ 1) ในช่วง 1 เดือนที่

ผ่านมาสขุภาพกาย หรอืปัญหาด้านอารมณ์ของคณุ มผีลรบกวนกิจกรรมทางสงัคมตามปกตขิองคณุทีม่กัีบครอบครัว 

เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน หรือกลุ่มอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน และ 2) ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา บ่อยแค่ไหนที่สุขภาพกายหรือ

ปัญหาด้านอารมณ์ของคุณมีผลรบกวนกิจกรรมทางสังคมของคุณ ทั้งสองค�าถามน้ีมีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับ  

คือ ไม่มีเลย = 4 เล็กน้อย = 3 ปานกลาง = 2 ค่อนข้างมาก = 1 และมากที่สุด = 0

มิติที่ 3 มิติบทบาททางอารมณ์ (Role emotional) เป็นค�าถามว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีปัญหาต่างๆ  

ในการท�างานหรอืท�ากิจวตัรประจ�าวนัอืน่ๆ ทีม่ผีลมาจากปัญหาด้านอารมณ์หรือไม่ โดยมคี�าถาม 3 ข้อ คอื 1) จ�าเป็น

ต้องลดระยะเวลาทีใ่ช้ในการท�างานหรอืกิจกรรมอืน่ๆ 2) ท�างานหรอืกิจวตัรประจ�าวนัอืน่ๆ ส�าเรจ็ได้น้อยกว่าทีต้่องการ 

และ 3) ท�างานหรือกิจกรรมอื่นๆ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งสามค�าถามนี้มีค�าตอบให้เลือก 2 ระดับ คือ ไม่มี = 1  

และ มี = 0 

มิติที่ 4 มิติสุขภาพจิต (Mental health) เป็นค�าถามระดับของความรู้สึกด้านสุขภาพจิต ทั้งทางบวกและลบ 

ซึ่งประกอบด้วยค�าถามเชงิบวก 2 ขอ้ (รูส้ึกใจเย็นและสงบ/มคีวามสุข) และค�าถามเชิงลบ 3 ขอ้ (วิตกกงัวลเกนิกวา่

เหตุ/รู้สึกหดหู่จนไม่มีอะไรที่จะท�าให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้/รู้สึกท้อแท้และซึมเศร้า) แต่ละค�าถามมีค�าตอบที่มีค่าคะแนน

ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน คือ ตลอดเวลา = 5 เป็นส่วนใหญ่ = 4 บ่อยๆ = 3 บางครั้ง = 2 นานๆ ครั้ง = 1 และ ไม่เคย 

= 0 ซึ่งในการวิเคราะห์ จะกลับค่าคะแนนส�าหรับค�าถามเชิงลบ

ภาพรวมภาวะสุขภาพจิต คือ คะแนนของทั้ง 4 มิติรวมกัน ซึ่งมีพิสัยอยู่ระหว่าง 0 – 56 คะแนนดังน้ัน  

การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต คือ ผลต่างของคะแนนภาพรวมของสุขภาพจิตระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 



ส�าหรับ ตัวแปรต้น ประกอบด้วย

ปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ (ชาย หรือหญิง) อายุ (อายุเต็มปี ใน พ.ศ. 2550) นอกจากนี้ ปัจจัยบุคคลอื่นๆ 

เป็นการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ

สมรส (เหมือนเดิมโดยยังคงไม่มีคู่/เหมือนเดิมโดยคงมีคู่/เปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบันไม่มีคู่/เปลี่ยนแปลงโดยปัจจุบัน 

มคีู)่ การเปลีย่นแปลงระดบัการศกึษา (เท่าเดิม และเพิม่ขึน้) การเปลีย่นแปลงการท�างาน (เหมือนเดมิยงัคงไม่ท�างาน

และเปลี่ยนแปลงแย่ลง/เหมือนเดิมยังคงท�างานและเปลี่ยนแปลงดีขึ้น) และการเปลี่ยนแปลงการมีรายได้ (เหมือน

เดิมยังคงไม่มีรายได้และเปลี่ยนแปลงแย่ลง/เหมือนเดิมยังคงมีรายได้และเปลี่ยนแปลงดีขึ้น)

ปัจจัยสุขภาพกาย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสุขภาพกายระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยใช้ผลต่าง 

ของคะแนนรวมสุขภาพกายระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 นั่นคือคะแนนสุขภาพกาย พ.ศ. 2548 ลบด้วยคะแนน

สุขภาพกาย พ.ศ. 2550 ซึ่งคะแนนสุขภาพกายทั้งสองช่วงเวลา วัดจากการประเมินสุขภาพด้วยตนเอง ดังนี้ ตอนนี้

ดีกว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 4 ตอนนี้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 3 คล้ายๆ กับเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 2 ตอนนี้ 

ค่อนข้างแย่กว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 1 และตอนนี้แย่กว่าเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา = 0 

ปัจจัยพฤตกิรรม ตวัแปรปัจจัยเหล่าน้ีเป็นการเปรยีบเทยีบระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยมีตวัแปรด้าน

ปัจจัยพฤติกรรม ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ (สูบเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงแย่ลง/ไม่สูบเหมือนเดิม

และเปลี่ยนแปลงดีขึ้น) 2) การเปลี่ยนแปลงการดื่มสุรา (ดื่มเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงแย่ลง/ไม่ดื่มเหมือนเดิม 

และเปลี่ยนแปลงดีขึ้น) 3) การเปลี่ยนการไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์ ใช้ผลต่างของคะแนนรวมการไม่ท�ากิจกรรม

ที่ไร้ประโยชน์ระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 จากกิจกรรม 4 อย่าง คือ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ แชทในอินเตอร์เน็ต

หรือสื่อออนไลน์ ขับขี่/ซ้อนมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์เที่ยว และไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน โดยแต่ละกิจกรรม 

มีการให้คะแนน 3 ระดับ คือ ท�าประจ�า = 1 ท�าบางครั้ง = 2 และ ไม่ท�าเลย = 3 4) การเปลี่ยนแปลงการพักผ่อน 

(มกีารพกัผ่อนไม่เพยีงพอและเปลีย่นแปลงแย่ลง/มกีารพกัผ่อนทีเ่พยีงพอและเปลีย่นแปลงดขีึน้) และ 5) การเปลีย่นแปลง 

การออกก�าลังกาย (ไม่มีการออกก�าลังกายเหมือนเดิมและเปลี่ยนแปลงแย่ลง/มีการออกก�าลังกายเหมือนเดิมและ

เปลี่ยนแปลงดีขึ้น)

ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนทางสังคมระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยใช้ 

ผลต่างของคะแนนรวมการสนับสนุนทางสงัคมระหว่าง พ.ศ. 2548 และ 2550 โดยใช้แบบวดัความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

10 ข้อ ดังนี้ 1) มีคนพร้อมจะรับฟังในเวลาที่ต้องการพูดคุยกับใครสักคน 2) มีคนพร้อมให้ค�าแนะน�าดีๆ ในเวลาที่

ประสบปัญหา 3) มีคนคอยห่วงใยแสดงความรักความปรารถนาดี 4) มีคนคอยช่วยงานประจ�าวัน 5) มีคนคอยให้

ก�าลังใจในยามที่ต้องการ 6) ได้พูดคุยหรือติดต่อกับคนที่รู้สึกว่าใกล้ชิด เชื่อใจ ไว้วางใจ 7) มีคนที่มั่นใจว่าสามารถ

ช่วยเหลือท่านในด้านการเงิน 8) มีคนพร้อมจะดูแลคุ้มครองให้ท่านรู้สึกปลอดภัย 9) มีเพื่อนบ้านที่ท่านเชื่อใจและ

รู้สึกพึ่งพาได้ และ 10) มีคนคอยให้การดูแลในยามที่ท่านเจ็บป่วย โดยทั้ง 10 ข้อมีค�าตอบให้เลือก 5 ระดับคะแนน 

คือ ตลอดเวลา = 4 เป็นประจ�า = 3 เป็นบางเวลา = 2 นานๆ ครั้ง = 1 และไม่มีเลย = 0

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของตัวแปร  

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำาลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น  289
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ผลการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต

ตัวชี้วัดภาวะสุขภาพจิต แบ่งเป็น 4 มิติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละมิติของตัวชี้วัด มีดังนี้ (ตาราง 1)

มติคิวามมชีวีติชวีา (Vitality) พบว่า ในภาพรวมแล้วประชากรทัง้สามกลุม่ มีการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพ

จิตในมิติความมีชีวิตชีวาที่เป็นบวกและลบอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.8) ของผู้ก�าลังย้าย

ถิ่นมีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ความมีชีวิตชีวาในกลุ่มผู้ไม่ย้ายถิ่นดีขึ้นมากกว่า 2 ใน 5  

ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นกลับ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในมิติความมีชีวิตชีวาในทางตรงกันข้าม โดยผู้ย้ายถิ่นกลับมีสัดส่วน 

ของการเปลี่ยนแปลงมิติความมีชีวิตชีวาที่เป็นลบมากกว่าเป็นบวก 

มติหิน้าทีท่างสังคม (Social functional) พบว่า ผู้ก�าลงัย้ายถ่ินมกีารเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตในมติหิน้าที่

ทางสงัคมทางลบมากกว่าทางบวก โดยผู้ก�าลงัย้ายถ่ินมสีดัส่วนของการเปลีย่นแปลงทางลบมากทีส่ดุ (ร้อยละ 35.3) 

เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรอีกสองกลุ่ม ในขณะที่ผู้ย้ายถ่ินกลับและผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในมิติหน้าที่ทางสังคมทางบวกมากกว่าทางลบ (ร้อยละ 40.0 และร้อยละ 37.5 ตามล�าดับ) 

มิติบทบาททางอารมณ์ (Role emotional) พบว่า จากภาพรวมของประชากรผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ

และผู้ไม่ย้ายถ่ิน มากกว่าคร่ึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติน้ี แต่เม่ือพิจารณาตามประเภทของการย้ายถ่ิน พบว่า  

ผู้ก�าลังย้ายถิ่นมากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 64.7) มีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในมิติบทบาททางอารมณ์ทางลบ

อย่างชัดเจน ขณะที่ผู้ย้ายถ่ินกลับมากกว่าคร่ึงหน่ึงและผู้ไม่ย้ายถ่ิน 3 ใน 5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในมิติบทบาท 

ทางอารมณ์ 

มิติสุขภาพจิต (Mental health) พบว่า ผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน ส่วนใหญ่มีการ

เปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจติในมิตภิาวะสขุภาพจิตไปในทางลบ โดยผู้ย้ายถ่ินกลบัและผู้ไม่ย้ายถ่ินมกีารเปลีย่นแปลง

ทางลบในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน (ประมาณร้อยละ 80) ขณะที่ผู้ก�าลังย้ายถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต 

ในทางลบน้อยกว่ากลุ่มผู้ยายถิ่นกลับและผู้ไม่ย้ายถิ่น (ร้อยละ 78.4)

ตาราง 1 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามมิติภาวะสุขภาพจิตและประเภทผู้ย้ายถิ่น

ตัวแปร

ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ ผู้ไม่ย้ายถิ่น รวม

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

มิติความมีชีวิตชีวา (Vitality)

 แย่ลง 78 35.8 113 45.2 310 43.8 501 42.6

 เหมือนเดิม 27 12.4 29 11.6 75 10.6 131 11.1

 ดีขึ้น 113 51.8 108 43.2 322 45.5 543 46.2

มิติหน้าที่ทางสังคม (Social Function)

 แย่ลง 77 35.3 82 32.8 226 32.0 385 32.8



 เหมือนเดิม 65 29.8 68 27.2 216 30.6 349 29.7

 ดีขึ้น 76 34.9 100 40.0 265 37.5 441 37.5

มิติบทบาททางอารมณ์ (Role Emotional)

 แย่ลง 141 64.7 49 19.6 110 15.6 300 25.5

 เหมือนเดิม 35 16.1 136 54.4 435 61.5 606 51.6

 ดีขึ้น 42 19.3 65 26.0 162 22.9 269 22.9

มิติสุขภาพจิต (Mental Health)

 แย่ลง 171 78.4 201 80.4 570 80.6 942 80.2

 เหมือนเดิม 20 9.2 15 6.0 38 5.4 73 6.2

 ดีขึ้น 27 12.4 34 13.6 99 14.0 160 13.6

รวม 218 100.0 250 100.0 707 100.0 1,175 100.0

การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต (ภาพรวมทุกมิติ) 

ตาราง 2 แสดงการเปลีย่นแปลงภาพรวมของภาวะสขุภาพจติ (ทกุมติ)ิ พบว่า การเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิต 

ของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดมกีารเปลีย่นแปลงในทางแย่ลงอย่างชดัเจนในสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 64.7 โดยผู้ก�าลงัย้ายถ่ิน 

และผู้ไม่ย้ายถ่ินมกีารเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตแย่ลงใกล้เคยีงกัน (ร้อยละ 65.1 และร้อยละ 65.2) ส่วนผู้ย้ายถ่ิน 

กลบั มสีดัส่วนของการเปลีย่นแปลงทีแ่ย่ลงอยูท่ีร้่อยละ 62.8 และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า กลุม่ตวัอย่างมกีารเปลีย่นแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในทางที่ดีขึ้นเพียงร้อยละ 28.9 เท่านั้น โดยผู้ก�าลังย้ายถิ่น และผู้ไม่ย้ายถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวกในสดัส่วนใกล้เคยีงกันเช่นกัน (ร้อยละ 29.4 และ 29.6 ตามล�าดบั) ขณะทีผู้่ย้ายถ่ินกลบั มีการเปลีย่นแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในทางที่ดีขึ้นในสัดส่วนต�่ากว่า คือร้อยละ 26.8

ตาราง 2 จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตรวมทุกมิติ

การเปลี่ยนแปลง 

ภาวะสุขภาพจิตรวมทุกมิติ

ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ ผู้ไม่ย้ายถิ่น รวม

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

 แย่ลง 142 65.1 157 62.8 461 65.2 760 64.7

 เหมือนเดิม 12 5.5 26 10.4 37 5.2 75 6.4

 ดีขึ้น 64 29.4 67 26.8 209 29.6 340 28.9

รวม 218 100.0 250 100.0 707 100.0 1,175 100.0

ตาราง 1 (ต่อ) จ�านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามมิติภาวะสุขภาพจิตและประเภทผู้ย้ายถิ่น
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ปัจจัยท่ีส ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของผู ้ก� าลังย ้ายถิ่น ผู ้ย ้ ายถิ่นกลับ และ 

ผู้ไม่ย้ายถิ่น

จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ 

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต พบว่า ผู้ก�าลังย้ายถ่ิน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิต ได้แก่  

การเปลีย่นแปลงสขุภาพกาย โดยมคีวามสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจติในทางบวก และการเปลีย่นแปลง 

การสนับสนุนทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางบวก ผู้ย้ายถิ่นกลับ มีปัจจัย

ทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตทัง้หมด 3 ปัจจัย ได้แก่ การเปลีย่นแปลงการท�างาน โดยมคีวามสมัพนัธ์

กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางลบ การเปลี่ยนแปลงการมีรายได้ มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสุขภาพจิตในทางบวก และการเปลี่ยนแปลงสุขภาพกาย โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ

จิตในทางบวก ผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตทั้งหมด 3 ปัจจัย ได้แก่ การ

เปลี่ยนแปลงสุขภาพกาย โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางบวก การไม่ใช้เวลาว่าง 

ทีไ่ร้ประโยชน์ โดยมีความสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิตในทางบวก และการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์

ทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตในทางบวก (ตาราง 3)

ตาราง 3 สัมประสิทธิ์ถดถอย (β) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่น

กลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น

ปัจจัย
ผู้ก�าลัง

ย้ายถิ่น

ผู้ย้ายถิ่น

กลับ

ผู้ไม่ 

ย้ายถิ่น

ปัจจัยบุคคล

เพศ (กลุ่มอ้างอิง:ชาย)

– หญิง  – 0.067  – 1.264 0.769

อายุ  – 0.110 0.102 0.075

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส (กลุ่มอ้างอิง: เหมือนเดิม ไม่มีคู่)

– เหมือนเดิม : มีคู่ 0.400 0.767  – 0.008

– เปลี่ยนแปลง : ไม่มีคู่  – 1.333  – 1.023  – 0.051

– เปลี่ยนแปลง : ไม่มีคู่  – 1.730 1.875  – 0.720

การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา (กลุ่มอ้างอิง: เท่าเดิม)

– เพิ่มขึ้น  – 0.191 0.113  – 0.259

การเปลี่ยนแปลงการท�างาน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่ท�างานและแย่ลง)

– เพิ่มขึ้น 0.156  – 3.154 *  – 0.941

การเปลี่ยนแปลงรายได้ (กลุ่มอ้างอิง: ไม่มีรายได้และรายได้ลดลง)

– มีรายได้และรายได้เพิ่มขึ้น 2.448 2.137 *  – 0.314

ปัจจัยสุขภาพกาย (การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกาย) 1.682 ** 1.534 ** 0.914 **

ปัจจัยด้านพฤติกรรม



ปัจจัย
ผู้ก�าลัง

ย้ายถิ่น

ผู้ย้ายถิ่น

กลับ

ผู้ไม่ 

ย้ายถิ่น

การเปลี่ยนแปลงการสูบบุหรี่ (กลุ่มอ้างอิง: สูบและแย่ลง)

– ไม่สูบและดีขึ้น 0.345  – 1.243 0.524

การเปลี่ยนแปลงการดื่มสุรา (กลุ่มอ้างอิง: ดื่มและแย่ลง)

– ไม่ดื่มและดีขึ้น  – 0.648 2.017 1.155

การเปลี่ยนแปลงการไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์ 0.060 0.465 0.408 *

การเปลี่ยนแปลงการพักผ่อน (กลุ่มอ้างอิง: ไม่เพียงพอและลดลง)

– เพียงพอและดีขึ้น 1.604 1.504  – 0.247

การเปลี่ยนแปลงการออกก�าลังกาย (กลุ่มอ้างอิง: ไม่ออกก�าลังกายและแย่ลง)

– มีการออกก�าลังกายและดีขึ้น  – 0.697  – 0.259 1.392

ปัจจัยด้านสังคม

การเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนทางสังคม 0.130 * 0.073 0.105 **

R
2

0.039 0.042 0.026

N 217 249 706

หมายเหตุ: * มีนัยส�าคัญที่ p<0.05 ** มีนัยส�าคัญที่ระดับ p<0.01 

อภิปรายและสรุปผล

จากผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์การศึกษาได้ดังนี้

1)  การเปลีย่นแปลงสขุภาพจิตของผู้ก�าลงัย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลบั และผู้ไม่ย้ายถ่ิน พบว่า มกีารเปลีย่นแปลง

สุขภาพจิตของประชากรผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงอย่าง

ชดัเจนในสดัส่วนถึงสามในห้าส่วน แต่หากดรูายละเอยีดในองค์ประกอบแต่ละมติ ิพบการเปลีย่นแปลงทีแ่ตกต่างกัน

ตามประเภทผู้ย้ายถิ่น โดยพบว่า ผู้ก�าลังย้ายถิ่นมีแนวโน้มดีขึ้นในมิติความชีวิตชีวาในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถิ่นกลุ่ม

อื่น แต่มีแนวโน้มแย่ลงในมิติบทบาททางอารมณ์ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถิน่กลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ส่วนผู้ย้ายถิน่กลับ

น้ันมีแนวโน้มดีขึ้นในมิติหน้าที่ทางสังคมในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ย้ายถ่ินกลุ่มอื่น แต่มีแนวโน้มลดลงของมิติความมีชีวิต

ชีวาในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่น อย่างไรก็ตาม ทั้งสามกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางแย่ลงด้านมิติสุขภาพจิตในสัดส่วน

ที่สูงมากถึงร้อยละ 78 – 80

2)  การวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน  

พบว่า การเปลีย่นแปลงสขุภาพกายเป็นปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับการเปลีย่นแปลงสขุภาพจิตของประชากร

ทั้งสามกลุ่ม (ผู้ก�าลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากการมีสุขภาพกาย 

ตาราง 3 (ต่อ) สัมประสิทธ์ิถดถอย (β) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้ก�าลังย้ายถ่ิน  

ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น
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ที่ดีจะส่งผลท�าให้มีสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วย เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีการเก้ือหนุน 

ซึ่งกันและกัน ถ้ามีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง จิตใจก็จะเป็นสุข สดชื่น แจ่มใส เบิกบาน แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ 

เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ จิตใจก็จะหดหู่ ไม่สดชื่นแจ่มใส ดังนั้น หากจิตใจไม่สบายไม่เป็นสุข มีความเครียด มีความวิตก

กังวลใจ ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกาย เช่น ท�าให้กินไม่ได้ นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย ร่างกายซูบผอม หน้าซีดเซียว

เศร้าหมอง ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกขาดออกจากกันไม่ได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า สุขภาพกาย 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับของสุขภาพจิต (อภิชาติ และคนอื่นๆ, 2553) และปัจจัยด้านภาวะสุขภาพกาย 

ที่ไม่แข็งแรงมีอิทธิพลต่อปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (วรสรรพ์ พิสมัย และผอูนรัตน์, 2550; จิราพร, 

2548) ดังนั้น จึงควรให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กัน

ในด้านของการเปลีย่นแปลงการสนับสนุนทางสงัคมพบว่า มคีวามสมัพนัธ์กับการเปลีย่นแปลงภาวะสขุภาพจิต 

ของผู้ก�าลงัย้ายถ่ินและผู้ไม่ย้ายถ่ิน โดยความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในทศิทางบวก ซึง่หมายความว่า ผู้ก�าลงัย้ายถ่ิน

และผู้ไม่ย้ายถ่ินที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น ก็จะส่งผลท�าให้ภาวะสุขภาพจิตดีขึ้นตามมา โดยการ

สนับสนุนทางสังคมน้ัน อาจเป็นการได้รับสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจน 

ค�าแนะน�า หรือค�าปรกึษา เป็นการสนับสนุนทีอ่าจได้จากบคุคลรอบข้าง บุคคลในครอบครวั หรือจากสมัพนัธภาพใน

ชุมชน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้ัน มีความส�าคัญต่อทั้งผู้ย้ายถ่ินและผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีการศึกษาที่พบว่า 

ประชากรวยัแรงงานทีอ่าศยัในครวัเรอืนทีมี่สมัพนัธภาพในครัวเรือนน้อย มโีอกาสเกิดปัญหาสขุภาพจิตมากกว่าครวั

เรือนที่มีสัมพันธภาพสูง ขณะที่สัมพันธภาพภายในชุมชนที่แน่นแฟ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จะส่งผลให้ภาวะ

สุขภาพจิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดีตามไปด้วย นอกจากการสนับสนุนทางสังคมที่ได้รับจากบุคคลหรือสมาชิกใน

ครอบครัวและชุมชนแล้ว การสนับสนุนทางสังคมยังมาจากกลุ่มเพื่อนฝูง หรือเครือข่ายทางสังคมอีกด้วย (พลากร, 

2553) ดังนั้น ส�าหรับผู้ก�าลังย้ายถิ่น การสนับสนุนจากเครือข่ายเพื่อนและสังคมมีความส�าคัญมาก โดยเฉพาะด้าน

การปรับตัวและการใช้ชีวิตในถิ่นปลายทาง ในขณะที่การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและชุมชนมีความส�าคัญ

ต่อผู้ไม่ย้ายถิ่นที่อยู่ที่ถิ่นต้นทาง

ด้านการเปลี่ยนแปลงการมีรายได้พบว่า การเปลี่ยนแปลงการมีรายได้มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

ภาวะสุขภาพจติของผูย้า้ยถิน่กลบัในทางบวก หมายความวา่ ผูย้า้ยถิน่กลับที่มรีายได้ หรอืมกีารเปลี่ยนแปลงรายได้ 

ที่ดีขึ้นจะส่งผลท�าให้ภาวะสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นด้วย ผลการศึกษาที่พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายได้น้ี 

มีผลในทางบวกเฉพาะกับผู้ย้ายถ่ินกลับ แต่ไม่ส่งผลต่อกลุ่มอื่นๆ อาจเน่ืองมาจากงานและรายได้ในถ่ินต้นทางน้ัน 

หายาก เมื่อผู้ย้ายถิ่นกลับไปถิ่นต้นทางแล้วได้ท�างานในถิ่นต้นทางและมีรายได้ดีขึ้น ท�าให้รู้สึกว่าไม่เป็นภาระ อีกทั้ง 

ยังมีรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพจิตของคนกลุ่มน้ีมากกว่ากลุ่มอื่น มีการศึกษา 

หลายชิน้ทีช่ีถึ้งความสมัพนัธ์ของรายได้ทีพ่อเพยีงกับความสขุ ซึง่เป็นภาพสะท้อนของการมสีขุภาพจิตทีด่ ีโดยพบว่า

ความเพียงพอของรายได้ต่อการด�ารงชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งผลท�าให้

มคีวามสขุมากขึน้ (ศรินัินท์ วนิพพล รศรินทร์ และปังปอนด์, 2549; รศรินทร์ อภิชาต ิปราโมทย์ และอมุาภรณ์, 2555)

นอกจากน้ี ยังพบความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงการท�างานกับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของ 

ผู้ย้ายถ่ินกลับในทางลบ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การตัดสินใจย้ายถ่ินกลับมาถ่ินต้นทางอาจเน่ืองจากผิดหวังกับ 

การด�าเนินชวีติในสถานทีท่ีเ่คยไปอยู ่จึงท�าให้ตดัสนิใจย้ายถ่ินกลบั การย้ายถ่ินกลบัจึงเป็นการเปลีย่นแปลงของชวีติ 

เป็นเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องมีการปรับตัว ตลอดจนมีการท�างานและต้องมีความรับผิดชอบครั้งใหม่ รวมถึง



สภาพการท�างานทีบ้่านเกิด อาจพบกับปัญหาอปุสรรคมากมาย ได้งานทีไ่ม่ดเีท่ากับงานในถ่ินปลายทางทีเ่คยท�า หรือ

ต้องเผชญิกับความเสีย่งในการประกอบอาชพี โดยเฉพาะถ้าต้องกลบัมาประกอบอาชพีเกษตรกรรม จึงส่งผลกระทบ 

ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ย้ายถิ่นกลับ 

ในด้านการเปลีย่นแปลงการไม่ใช้เวลาว่างทีไ่ร้ประโยชน์ พบว่า การเปลีย่นแปลงการไม่ใช้เวลาว่างทีไ่ร้ประโยชน์ 

มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจิตของผู้ไม่ย้ายถ่ินในทางบวก หมายความว่า การไม่ใช้เวลาว่าง 

ที่ไร้ประโยชน์ส่งผลดีขึ้นต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ไม่ย้ายถ่ิน ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการใช้เวลาว่างในการท�ากิจกรรม 

ทีไ่ร้ประโยชน์ ซึง่ได้แก่การเล่นเกมส์คอมพวิเตอร์ การแชท (อนิเตอร์เน็ต) การขบัขี/่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์

เที่ยว การไปเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีผู้ไม่ย้ายถ่ินมีโอกาสที่จะได้ท�าน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ แต่มี

โอกาสใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มากกว่า เช่น การอยู่กับครอบครัว นอกจากน้ีในถ่ินต้นทางยังมีกิจกรรมที่ไม่ก่อ 

ให้เกิดประโยชน์เหล่านี้น้อยกว่าในถิ่นปลายทางที่มีความเป็นเมืองมากกว่าด้วย ดังนั้น หากผู้ไม่ย้ายถิ่นมีพฤติกรรม

การไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์ (หรือ ในทางกลับกัน คือใช้เวลาว่างที่ได้ประโยชน์นั่นเอง) เพิ่มขึ้น จะส่งผลท�าให้

ภาวะสุขภาพจิตดีขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของอภิชาติ และคนอื่นๆ (2553) ที่พบว่า เยาวชนที่มี

พฤตกิรรมการเล่นการพนัน หวย พนันฟตุบอล และนอนดกึตืน่สายในทกุภาคของประเทศไทยจะมปัีญหาทางสขุภาพ

จิตมากกว่าเยาวชนทีไ่ม่มีพฤตกิรรมดงักล่าว และในขณะเดยีวกัน เยาวชนทีม่พีฤติกรรมการท�ากิจกรรมทีม่ปีระโยชน์ 

ได้แก่ การอ่านหนังสือ เล่นดนตรี เล่นกีฬา และท�างานบ้าน จะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า และเยาวชนที่อ่านหนังสือเล่น

กีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้จะมีปัญหาทางสุขภาพจิตน้อยว่าเยาวชนที่ไม่ได้ท�ากิจกรรมเหล่านั้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการศึกษา พบว่า สุขภาพจิตของประชากรผู้ก�าลังย้ายถ่ิน ผู้ย้ายถ่ินกลับ และผู้ไม่ย้ายถ่ิน มีการ

เปลี่ยนแปลงในทางแย่ลงถึงสามในห้าส่วน อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้ข้อค้นพบที่ส�าคัญ คือ พบว่าสุขภาพกาย 

มคีวามส�าคญัต่อสขุภาพจิตของประกรทัง้สามกลุม่อย่างชดัเจน ดงัน้ัน หน่วยงานรฐัควรมีการส่งเสรมินโยบายสขุภาพ

กายควบคู่ไปพร้อมกับสุขภาพจิตอย่างจริงจัง นอกจากน้ี ควรมีการสร้างเสริมนโยบายเก่ียวกับสุขภาพกายของ

ประชากรเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางกาย อันจะส่งผลต่อสุขภาพจิต 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงการไม่ใช้เวลาว่างที่ไร้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลง 

การสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตในทางบวก ซึ่งพบเฉพาะในกลุ่มผู้ไม่ย้ายถ่ินเท่าน้ัน  

ดังนั้น หน่วยงานรัฐควรให้ความส�าคัญกับกลุ่มประชากรย้ายถิ่นด้วย โดยเพิ่มการส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ 

หรือเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปทั้งผู้ย้ายถิ่น และไม่ย้ายถิ่น เช่น การอ่านหนังสือ เล่นกีฬา หรือ

การเล่นดนตร ีรวมถึงการส่งเสริมการสร้างเครอืข่ายในสงัคม ส่งเสริมการรวมกลุม่กัน ซึง่จะท�าให้มีการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น และช่วยแก้ปัญหาร่วมกันก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ 

ผลการศึกษา ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการท�างานและด้านรายได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิต

ของผู้ย้ายถ่ินกลับ โดยการเปลี่ยนแปลงด้านการท�างานส่งผลในทิศทางลบ และด้านรายได้เป็นไปในทิศทางบวก 

รฐับาลจึงควรให้ความส�าคญักับการสร้างงานทีเ่หมาะสมในถ่ินต้นทาง รวมถึงนโยบายในการเพิม่รายได้ของประชากร 

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มพูนความสุขแก่ผู้ที่อยู่ ในถิ่นต้นทาง 

การเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตของผู้กำาลังย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นกลับ และผู้ไม่ย้ายถิ่น  295
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ความสุขคนท�างาน 

ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย: 

แต่งก็สุข ไม่แต่งก็สุข…..จริงหรือ?

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
*
 ปรียา พลอยระย้า

**

บทคัดย่อ

บทความน้ีศึกษาความสุขของคนท�างาน ที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายในสังคมไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 

รอบที่ 2 พ.ศ. 2556 ของโครงการ “จับตาสถานการณ์ความสุขคนท�างานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – 2557” 

ด�าเนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรตัวอย่าง คือคนท�างานอายุระหว่าง 

18 – 69 ปี จ�านวน 7,529 ราย ที่ก�าลังท�างานในภาครัฐ และภาคเอกชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห ์

ความแปรปรวน (ANOVA) ผลการศึกษาแสดงว่า คนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลาย ได้แก่ โสด แต่งงาน

และอยูด้่วยกัน แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกัน ไม่แต่งงานแต่อยูด้่วยกัน หม้าย หย่าร้าง/แยกทาง/เลกิกัน ส่วนใหญ่เป็น

คนรุ่นกลุ่มอายุ Gen Y (18 – 33 ปี) ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นโสด หรือไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน คนท�างานทั้งหมด 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต และความสุข อย่างไรก็ตาม แม้ทุกกลุ่มมีระดับความสุขในระดับสูง แต่พบ

ความแตกต่างของระดบัความสขุกับสถานภาพสมรส คอื คนท�างานทีแ่ต่งงานและอยูด้่วยกันมรีะดบัความสขุสงูทีส่ดุ 

ขณะที่คนท�างานไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันมีระดับความสุขต�่าที่สุด

ค�าส�าคัญ: ความสุข คนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลาย
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Marital Diversity and Happiness among  

Employed People in Thai Society:  

Happiness with or without Marriage?
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Abstract 

This article examines the happiness level among the employed people across marital  

statuses including single, married living together, married living apart, cohabitating, widowed,  

and divorced/separated. This study used secondary data from Round 2 (July to December, 2013)  

of ‘the Happiness Watch in Thailand, 2011 – 2014’, conducted by the Institute for Population and 

Social Research, Mahidol University. The study sample includes 7,529 employed people aged  

between 18 – 69 years, working in the public and private sectors. The ANOVA method was used 

in the analysis. Results show that most of the employed people are in young age (18 – 33 years),  

or so – called Gen Y. The majority are either single or cohabitating. Most of them are  

satisfied with the quality of life and have a high level of happiness. The analysis found differentials 

of happiness across marital diversity among the employed people. A striking finding is that married 

people living together have the highest level of happiness, while cohabiting people have the lowest 

level of happiness.

Keyword: Happiness, Employed people with marital diversity
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขคือความรู้สึกและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วท�าให้ม ี

ความยินดี ความชื่นชม และความอิ่มเอมใจ (ศิรินันท์ และคนอื่นๆ, 2555) ขณะเดียวกัน การแต่งงานมีผลเป็นบวก

ต่อความยั่งยืนของการอยู่ดีมีสุข นักจิตวิทยาสรุปว่า โดยทั่วไปแล้ว คนเราสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและ

สมบูรณ์เมื่ออยู่ในชีวิตแต่งงาน แม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลากหลาย อาทิ การปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิต 

ความดีใจ ความเสียใจ ความรับผิดชอบต่างๆ รวมถึงการเจริญเติบโตของหน้าที่การงาน ทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าว 

เป็นเร่ืองการปรับตัวเพื่อความสุขในชีวิตการแต่งงานทั้งสิ้น (Zimmermann & Easterlin, 2006) นอกจากน้ี  

ยังพบว่าคุณสมบัติระดับบุคคล อาทิ อายุ เพศ สถานภาพการท�างาน ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับความสุข 

ในประเด็นเรือ่งครอบครวักับการท�างาน การศกึษาทีผ่่านมา พบว่า ครอบครวัมผีลกระทบต่อคนท�างานหญงิมากกว่า

ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลี้ยงดูลูกเล็ก โดยผู้ชายจะมีความสุขในชีวิตครอบครัวที่อยู่ในกรอบความเชื่อและ

ประเพณีว่างานของครอบครัวต้องเป็นภาระหน้าที่ของภรรยา และที่น่าสนใจคือ ความสุขของผู้หญิงไม่ม ี

ความสัมพันธ์กับสถานภาพการท�างาน (Lee & Ono, 2012)

สังคมไทยมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในเรื่องการแต่งงานและชีวิตครอบครัว เช่น อัตราคนโสด 

ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในผู้หญิง การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยไม่แต่งงาน (Cohabitation) ของคนรุ่นใหม ่

มีมากขึ้นเช่นกัน (ศูนย์การเฝ้าระวังและการเตือนภัยทางสังคม, 2550; Jampaklay & Haseen, 2011) ในสังคม

อเมริกัน งานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่า การอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นครอบครัว

ที่ไม่มั่นคง เช่น ฟิทซ์กิบบอนส์ (Fitzgibbons, n.d.) ระบุว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน

มีโอกาสเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์หรือจิตใจ และมีปัญหาทางสังคม เช่น เสพยาเสพติด เครียด และออก

จากโรงเรียนกลางคัน สูงกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แต่งงานกัน

สถานภาพสมรสของคนไทยในปัจจุบัน ที่มีหลากหลายรูปแบบอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว เศรษฐกิจ 

สังคม การงาน กฎหมาย และจารีตประเพณี แต่ยังไม่มีการศึกษามากนักว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันน้ี 

มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร กับความสุขและคุณภาพชีวิตของคนท�างาน ผลการศึกษาจากโครงการ “จับตา

สถานการณ์ความสุขคนท�างานในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2557” พบว่า คนท�างานที่แต่งงานและอยู่

ด้วยกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด สอดคล้องกันทั้งในการส�ารวจปี 2555 และ 2556 ขณะที่คนท�างาน 

ที่ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขต�่าที่สุดในการส�ารวจปี 2555 และคนท�างานที่หย่าร้าง หรือ

แยกทางกันมีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าสุดในการส�ารวจปี 2556 (เฉลิมพล กาญจนา จรัมพร และศิรินันท์, 2555; กาญจนา 

จรัมพร ศิรินันท์ และเฉลิมพล, 2556; จรัมพร ศิรินันท์ เฉลิมพล และกาญจนา, 2557; บุรเทพ ศิรินันท์ เฉลิมพล 

กาญจนา และจรัมพร, 2557) 

บทความน้ี สนใจศึกษาความสุขและความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตคนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลาย

ในสังคมไทย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการสร้างเสริมสนับสนุนให้คนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลาย 

ท�างานด้วยความสขุ เพือ่ส่งผลความสขุถึงครอบครวั การเจริญเติบโตและอนาคตของลกูหลานในครอบครวั รวมถึง

เพื่อการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้เรื่องสถานภาพสมรสในสังคมไทยต่อไป
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แนวคิด: คุณภาพชีวิต ความสุขและความสุขในการท�างาน

คุณภาพชีวิต

องค์ประกอบของดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต ได้แก่ ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective well – being) 

ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ รายได้ของชาติหรือครัวเรือน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ และ 

ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective well – being) ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจ ความรู้สึก ทัศนคติ 

และความเข้าใจในระดบับคุคล ในเรือ่งของชวีติทีเ่ป็นสขุทัง้ด้านครอบครัว เพือ่นฝูง และมาตรฐานความเป็นอยู ่เช่น 

ตวัชีว้ดัในเรือ่งของการประสบความส�าเรจ็ ความปลอดภัย และความสนุกสนาน รวมถึงชวีติการท�างานและครอบครวั 

การประเมนิเชงิอตัวสิยัอยูบ่นพืน้ฐานของการรายงานความเข้าใจ ความรู้สกึ และการตอบสนองของบุคคลโดยทัว่ไป 

ทั้งตัวชี้วัดเชิงภาวะวิสัยและอัตวิสัยอยู่บนพื้นฐานของแบบสอบถามที่อยู่ในรูปของการให้ค่าคะแนนความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจและสภาพชีวิตของตัวชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Andrews & Whitey, 1976)

นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยมในเวลานั้นๆ และ

มคีวามสมัพนัธ์กับจดุมุง่หมาย ความคาดหวงั และมาตรฐานทีแ่ต่ละคนก�าหนดขึน้ การวดัคณุภาพชวีติประกอบด้วย 

มิติหลักๆ ดังนี้ 1) มิติด้านสุขภาพกาย 2) มิติด้านสุขภาพจิต 3) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ 4) มิติด้าน

สภาพแวดล้อม 5) มิติด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน 6) มิติด้านครอบครัว 7) มิติด้านการท�างาน 8) มิติด้านสังคมและ

การมีส่วนร่วม 9) มิติด้านการพัฒนา 10) มิติด้านจิตวิญญาณ 11) มิติด้านน�้าใจ และ 12) มิติด้านการใฝ่รู้ (Bunge, 

1975; Cummins, 1996; WHO, 1995; European Foundation for the Improvement of Living and  

Working Conditions, 2004; ศิรินันท์ เฉลิมพล กาญจนา และจรัมพร, 2557)

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานรายวัน บริษัทค้าปลีกและ 

การตลาด พบว่า ปัจจัยทีมี่ความสมัพนัธ์กับคณุภาพชวีติในการท�างานอย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิคอื เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ อายุงาน กล่าวคือ พนักงานที่มีอายุงานในการท�างานไม่เกิน 2 ปี มีคุณภาพชีวิต

ในการท�างานดกีว่าพนักงานทีม่อีายงุานมากกว่า 2 ปีขึน้ไป และพนักงานทีม่สีถานภาพโสด หม้าย หย่าร้าง มีคณุภาพ

ชีวิตในการท�างานที่ดีกว่าพนักงานที่สมรสและอยู่ด้วยกัน (สราวุธ, 2546) อย่างไรก็ตาม การศึกษาคุณภาพชีวิต 

การท�างานของพนักงานท�างานเป็นกะในระดับปฏิบัติการ กลับพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับศึกษา และ

ระยะเวลาการท�างานต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท�างานไม่แตกต่างกัน (วไลพร, 2547)

ความสุข

ความสขุโดยทัว่ไป คอื การมีความรูส้กึทางบวก (Positive affect) และสามารถบรหิารจัดการได้อย่างสม�า่เสมอ

ตามความปรารถนาในภาพรวมจนเกิดได้จริง และท�าให้บุคคลน้ันเกิดความยินดี และอิ่มเอมใจ ทั้งน้ี ต้องไม่ท�าให ้

ผู้อื่นเดือดร้อน ความสุขประเมินได้จากความรู้สึกและประสบการณ์ของบุคคลว่า มีความชื่นชอบมากแค่ไหน เช่น 

ชีวิตการงาน ชีวิตการสมรส เป็นต้น ความสุขขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน ซึ่งแสดงถึงระดับความพึงพอใจ

ของสภาพความเป็นอยู่ (Veenhoven,1997; Lyubomirsky et al., 2005; Brenner, 1975; Sheldon & Moore, 

1968; Diener, 2000; ศิรินันท์ และคนอื่นๆ, 2557) งานวิจัยด้านความสุขโดยทั่วไป พบความแตกต่างระหว่าง 

คนทีม่คีวามสขุกับคนทีไ่ร้ความสขุ โดย 6 ลกัษณะทีม่ผีลต่อความสขุคอื ทรพัยากรในตวับคุคล (Personal resource) 



บคุลกิภาพ (Personality) รูปแบบการด�าเนินชวีติ (Lifestyles) ความปรารถนา (Longings) ความเชือ่มัน่ (Conviction)  

และการเล็งเห็นและซาบซึ้งถึงคุณค่า (Appreciations) (Veenhoven, 1984)

ความสุขในการท�างาน

ความสุขในการท�างานเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในการท�างาน หรือประสบการณ์ของบคุคลในการท�างาน ได้แก่ ความรืน่รมย์ในงาน ความพงึพอใจในงาน และความ

กระตือรือร้นในการท�างาน (Warr, 1990 อ้างถึงใน ประทุมทิพย์, 2551) ส่วนความสุขของคนท�างาน หมายถึง 

ประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท�างาน ที่ต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป ได้ท�างานในที่

ท�างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง มีผู้บังคับบัญชาที่มีเมตตากรุณา มีเพื่อน 

ร่วมงานทีจ่รงิใจ ได้รบัสวสัดกิารทีพ่อเพยีง ได้รบัความปลอดภัยจากการท�างานอย่างบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง (ศรินัินท์ 

และคนอื่นๆ, 2557)

จากแนวคิดทั้งหมดน�ามาสู่แนวคิดของบทความน้ี ซึ่งต้องการศึกษาว่าคนท�างานที่สถานภาพสมรสแตกต่าง

กันน้ัน จะมรีะดบัความสขุเหมอืนหรอืต่างกันหรอืไม่ ดังน้ัน ตวัแปรตามคอื ระดบัความสขุ ตวัแปรอสิระคอื สถานภาพ 

สมรส นอกจากน้ีบทความน�าเสนอลกัษณะทางประชากรและสงัคมอืน่ๆ ของกลุม่ตวัอย่างด้วย ได้แก่ เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา ประเภทองค์กร จ�านวนปีที่ท�างานในองค์กรล่าสุด และคุณภาพชีวิตคนท�างาน ได้แก่ ชีวิตทั่วไป ชีวิต

ครอบครัว ชีวิตการเงิน ชีวิตการงาน และความมุ่งหวังในชีวิต 

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการส�ารวจรอบที่ 2 ปีที่ 2 ที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 ของโครงการ “จับตาสถานการณ์ความสุขคนท�างานในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – 2557” ด�าเนินการ

โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้วิธีส่งแบบส�ารวจให้ตอบกลับ (Mailed question-

naire) แบบเจาะจงไปยังคนท�างานในหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เป็นภาคี

เครือข่ายของโครงการฯ กระจายไปทุกภาค และกรุงเทพมหานคร ใช้เคร่ืองมือวัดความสุขระดับบุคคล HAPPI-

NOMETER ซึ่งพัฒนาโดยสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหดิล โดยตวัชี้วดัในเครื่องมือนี ้ได้พัฒนา

ผ่านงานวิจัยมาแล้ว 3 โครงการ และมีการทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ศิรินันท์ และคนอื่นๆ, 2555) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คนท�างานที่ตอบแบบส�ารวจ HAPPINOMETER สมบูรณ์ครบ 

ทุกข้อค�าถาม จ�านวน 7,529 ราย จาก 33 หน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นภาคีเครือข่ายของโครงการฯ หน่วยงาน/องค์กร

ดังกล่าว อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ และสถาบันการศึกษา 

ระดับความสุขคนท�างาน ใช้ข้อมูลจากค�าถามเดียวที่ถามเก่ียวกับ “ความสุข” คือ “โดยรวมแล้วปัจจุบัน

ความสุขของท่านอยู่ในระดับใด โปรดกากบาท X ระดับความสุขของท่านบนเส้นคะแนน 0 – 10 ตามที่ท่านรู้สึก”  

(ดูภาพประกอบ)
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รูป 1 ระดับความสุขของท่านบนเส้นคะแนน 0 – 10 ตามที่ท่านรู้สึก

0  10

 ไม่มีความสุขเลย  สุขที่สุด

คณุภาพชวีติ ประกอบด้วย 5 มติ ิคอื 1) ชวีติทัว่ไป ม ี12 ตัวชีว้ดั อาท ิการทานอาหารเช้า การออกก�าลงักาย 

การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การท�ากิจกรรมพักผ่อน การท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม การมีความสัมพันธ์

กับเพื่อนบ้าน การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2) ชีวิตครอบครัว มี 3 ตัวชี้วัด คือ การมีเวลาอยู่กับครอบครัว 

การท�ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว การมีความสุขในครอบครัว 3) ชีวิตการเงิน มี 4 ตัวชี้วัด คือ ภาระการผ่อนช�าระ

หน้ีสิน การผ่อนช�าระหน้ีสินตามก�าหนดเวลา การออม รายจ่ายสมดุลกับรายได้ในแต่ละเดือน 4) ชีวิตการงาน 

มี 15 ตัวชี้วัด อาทิ ความพึงพอใจในที่ท�างานเก่ียวกับสภาพแวดล้อม สวัสดิการ การเลื่อนขั้น/เงินเดือนอย่าง

เหมาะสม ความมั่นคงในอาชีพ ความรักและความผูกพันองค์กร ฯลฯ และ 5) ความมุ่งหวังในชีวิต มี 8 ตัวชี้วัด อาทิ 

ชีวิตเป็นไปตามที่คาดหวัง ความสามารถในการจัดการกับปัญหา ความเครียด การให้อภัย การยอมรับผิด 

การตอบแทนบุญคุณ การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 

การก�าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจชีวิตทั้ง 5 มิติ จ�าแนกออกเป็น 4 ช่วง คือ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 

0.00 – 24.99 คือความพึงพอใจต�่าที่สุด คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 25.00 – 49.99 คือความพึงพอใจต�่า คะแนนเฉลี่ย

ระหว่าง 50.00 – 74.99 คือความพึงพอใจสูง และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 75.00 – 100 คือความพึงพอใจสูงที่สุด

สถานภาพสมรส จัดเป็น 6 กลุ่มคือ 1) โสด 2) แต่งงานและอยู่ด้วยกัน 3) แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

4) ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน 5) หม้าย และ 6) หย่าร้าง/แยกทาง/เลิกกัน

นอกจากนี้ ผลการศึกษา น�าเสนอข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มา

จากแบบ HAPPINOMETER หมวดข้อมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ การศึกษา จ�านวนบุตร ประเภทองค์กร ระยะเวลา

ที่ท�างานในองค์กรปัจจุบัน

สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าสถิต ิF – test ด้วยวธีิวเิคราะห์ความแปรปรวน 

(ANOVA) 

ผลการศึกษา

สถานภาพสมรสและคุณลักษณะอื่นๆ 

เมือ่พจิารณาสถานภาพสมรสของกลุม่ตวัอย่างคนท�างานในการศกึษาน้ี พบว่า ร้อยละ 48.3 เป็นโสด ร้อยละ 

39.5 แต่งงานและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 2.8 แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 5.2 ไม่แต่งงานแต่กินอยู่ด้วยกัน 



ร้อยละ 1.0 เป็นหม้าย และร้อยละ 3.2 หย่าร้างหรือเลิกราแยกทางกัน สองในสามของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิง  

และครึ่งหนึ่งเป็นคนท�างานรุ่นใหม่ คือ อายุ 18 – 33 ปี หรือคนท�างานกลุ่ม Gen Y อีกเกือบครึ่งอายุ 34 – 53 ปี 

หรือคนท�างานกลุ่ม Gen X และที่น้อยที่สุดคือ กลุ่มอายุ 54 – 69 ปี หรือคนท�างานกลุ่ม Gen BB (Baby boom) 

ที่มีเพียงร้อยละ 4.8 คนท�างานเหล่านี้เกือบทั้งหมดส�าเร็จการศึกษาค่อนข้างอยู่ในระดับสูง คือ เกือบครึ่งส�าเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ร้อยละ 23.3 ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และร้อยละ 18.9 ส�าเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คนท�างานทั้งหมดท�างานอยู่ในภาครัฐและภาค

เอกชนไม่แตกต่างกัน คือร้อยละ 58.3 ท�างานภาคเอกชน และร้อยละ 41.7 ท�างานภาครัฐ ส่วนระยะเวลาท�างาน 

พบว่า กว่าครึ่งท�างาน 3 – 5 ปี รองลงมาคือท�างานอยู่ระหว่าง 1 – 2 ปี ร้อยละ 27.8 (ตาราง 1)

ตาราง 1 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามสถานภาพสมรสและคุณลักษณะอื่นๆ 

สถานภาพสมรสและคุณลักษณะอื่นๆ จ�านวน (7,529) ร้อยละ

สถานภาพสมรส

โสด 3,637 48.3

แต่งงานและอยู่ด้วยกัน 2,972 39.5

แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 209 2.8

ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน 392 5.2

หม้าย 78 1.0

หย่า/ แยกทาง/ เลิกกัน 241 3.2

เพศ

ชาย 2,377 31.8

หญิง 5,107 68.2

รุ่นอายุ

Gen Y (17 – 33ปี) 3,792 52.5

Gen X (34 – 53 ปี) 3,085 42.7

Gen BB (54 – 69 ปี) 345 4.8

การศึกษา

ประถม/ไม่ได้เรียน 177 2.4

มัธยม/ ปวช 1,749 23.3

อนุปริญญา 526 7.0

ปริญญาตรี 3,637 48.4

สูงกว่าปริญญาตรี 1,418 18.9

จ�านวนบุตร

ไม่มี 4,279 57.4

มี 1 คน 1,662 22.3
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สถานภาพสมรสและคุณลักษณะอื่นๆ จ�านวน (7,529) ร้อยละ

มี 2 คน 1,282 17.2

มี 3 คนขึ้นไป 227 3.0

ประเภทขององค์กรที่ก�าลังปฏิบัติงานอยู่

รัฐ 3,138 41.7

เอกชน 4,391 58.3

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรปัจจุบัน

น้อยกว่า 1 ปี 48 0.6

1 – 2 ปี 2,058 27.8

3 – 5 ปี 3,960 53.5

6 – 9 ปี 236 3.2

10 – 20 ปี 547 7.4

มากกว่า 20 ปี 546 7.4

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตคนท�างานส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจสูงหรือสูงที่สุด คือคะแนน 50.00  

ขึ้นไป โดยเฉพาะในมิติความมุ่งหวังในชีวิต และมิติชีวิตทั่วไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจสูงหรือสูงที่สุด 

ร้อยละ 91.1 และ 83.0 ตามล�าดับ ส่วนชีวิตการงาน ชีวิตครอบครัว และชีวิตการเงิน มีระดับความพึงพอใจสูงหรือ

สูงที่สุด ร้อยละ 79.7 ร้อยละ 74.6 และร้อยละ 68.3 ตามล�าดับ (ตาราง 2)

ตาราง 2 ร้อยละกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ 

ระดับ 

ความ 

พึงพอใจ

มิติคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิต 

ในภาพรวม
ชีวิต 

ทั่วไป

ชีวิต 

ครอบครัว

ชีวิต 

การเงิน

ชีวิต 

การงาน

ความมุ่งหวัง 

ในชีวิต

ต�่าสุด 0.3 3.4 5.4 1.5 0.4 0.3

ต�่า 16.6 22.1 26.3 18.8 8.5 13.3

สูง 75.6 43.9 49.4 65.1 78.4 80.4

สูงสุด 7.4 30.7 18.9 14.6 12.7 6.0

สถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตจ�าแนกตามรายมิติ โดยได้รวมความพึงพอใจ

ระดบัต�า่/ต�า่ทีส่ดุ และสงู/สงูทีส่ดุ เข้าด้วยกัน เพือ่ให้ง่ายต่อการน�าเสนอ พบว่า ในมิตชิวีติทัว่ไป และชวีติครอบครวั  

ตาราง 1 (ต่อ) ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามสถานภาพสมรสและคุณลักษณะอื่นๆ



กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรสมีระดับความพึงพอใจในชีวิตสูงในสัดส่วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 86.7 

และร้อยละ 87.1 ตามล�าดับ) ส่วนมิติชีวิตการเงินน้ัน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสดมีความพึงพอใจในชีวิตในระดับสูง 

ในสัดส่วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 71.9) ในขณะที่ในมิติชีวิตการงาน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหม้ายมีความพึงพอใจในชีวิต 

ในระดับสูงในสัดส่วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 89.7) และสุดท้ายมิติความมุ่งหวังในชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานและ 

อยู่ด้วยกันกับคู่สมรส และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโสดมีความพึงพอใจในชีวิตในระดับสูงในสัดส่วนที่สูงที่สุดเท่าๆ กัน  

(ร้อยละ 92.0) (ตาราง 3)

ตาราง 3 ร้อยละกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตและสถานภาพสมรส

สถาน 

ภาพสมรส

มิติ 

ชีวิตทั่วไป

มิติชีวิต 

ครอบครัว

มิติชีวิต 

การเงิน

มิติชีวิต 

การงาน

มิติความมุ่งหวัง

ในชีวิต

ต�่า* สูง** ต�่า* สูง** ต�่า* สูง** ต�่า* สูง** ต�่า* สูง**

โสด 18.7 81.3 33.8 66.2 28.1 71.9 22.3 77.7 8.0 92.0

แต่งงานและอยู่

ด้วยกัน
13.3 86.7 12.9 87.1 32.2 67.8 16.8 83.2 8.0 92.0

แต่งงานแต่ไม่ได้

อยู่ด้วยกัน
18.2 81.8 37.3 62.7 35.4 64.6 17.2 82.8 14.4 85.6

ไม่แต่งงานแต่อยู่

ด้วยกัน
22.7 77.3 29.8 70.2 42.6 57.4 26.0 74.0 14.5 85.5

หม้าย 19.2 80.8 21.8 78.2 51.3 48.7 10.3 89.7 11.5 88.5

หย่า/แยกทาง/

เลิกกัน
20.3 79.7 35.7 64.3 46.9 53.1 24.9 75.1 12.9 87.1

หมายเหตุ: 
*
 ต�่า หมายถึง ต�่าและต�่าสุด 

**
 สูง หมายถึง สูงและสูงที่สุด 

ระดับความสุข

ระดบัความสขุในทีน้ี่ เป็นการถามความรูส้กึ ณ ปัจจุบนั ด้วยค�าถามเดยีว จึงเป็นการสะท้อนเฉพาะความรู้สกึ

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากการถามค�าถามเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด้วยมิติต่างๆ ที่มีรายละเอียดความรู้สึกและ

ประสบการณ์โดยรวมที่ผ่านมาทั้งหมดของช่วงชีวิตของผู้ตอบ ผลจากการถามระดับความสุขด้วยค�าถามเดียว  

พบว่า ในภาพรวม ระดับความสุขของคนท�างานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.76 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับ

ความสุขของกลุ่มตัวอย่างคนท�างานจ�าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสุขเรียงจากมากไปหา

น้อย ดังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมีคะแนนระดับความสุขสูงที่สุด (5.80) รองลงมาคือ คนโสด 

(5.74) คนที่เป็นหม้าย (5.61) คนที่หย่าร้าง หรือแยกทางกัน (5.61) คนที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน (5.58) และ 

คนท�างานที่ไม่แต่งงานแต่อยู่กินด้วยกันมีค่าเฉลี่ยระดับความสุขต�่าที่สุด (4.81) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test 

ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสุขของกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส 

ที่หลากหลายน้ัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือระดับ 

ความสุขมีความสัมพันธ์กับสถานภาพสมรส (ตาราง 4)
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ตาราง 4 ค่าคะแนนระดับความสุขคนท�างาน จ�าแนกตามสถานภาพสมรส

สถานภาพสมรส

ระดับความสุขของคนท�างาน F – test

(p-value)ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โสด 5.74 2.15

4.20

(p<0.001)

แต่งอยู่ด้วยกัน 5.80 2.24

แต่งไม่อยู่ด้วยกัน 5.58 2.27

ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน 4.81 2.25

หม้าย 5.61 2.25

หย่า/ แยกทาง 5.61 2.25

รวม 5.76 2.20

เมื่อท�าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Post hoc tests) ด้วยวิธีการของ Scheffe  

พบว่า คนท�างานที่เป็นโสดกับคนที่เป็นหม้าย มีระดับความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

คนท�างานที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันกับคนท�างานที่เป็นหม้าย มีระดับความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบัทีร่ะดบั p<0.01 คนท�างานทีไ่ม่แต่งงานแต่อยูด้่วยกันและคนท�างานทีเ่ป็นหม้าย มีระดบัความสขุแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับที่ระดับ p<0.01 โดยคนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหม้ายมีระดับความสุขต�่ากว่า 

คนโสด และคนที่แต่งงานและอยู่ด้วยกัน แต่คนท�างานที่มีสถานภาพสมรสหม้ายมีระดับความสุขสูงกว่าคนท�างาน 

ที่ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน (ตาราง 5)

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยระดับความสุขของคนท�างาน จ�าแนกตามสถานภาพสมรส และค่านัยส�าคัญทางสถิติจากผล 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ของค่าเฉลี่ย

ผลต่างค่าเฉลี่ยระดับความสุขระหว่าง

สถานภาพสมรส

ค่าเฉลี่ย

ระดับ 

ความสุข

แต่ง 

อยู่ด้วยกัน

แต่ง 

ไม่อยู่ 

ด้วยกัน

ไม่แต่ง

อยู่ด้วยกัน
หม้าย

หย่า/

แยกทาง

โสด 5.74 0.967 0.958 0.694 0.016* 0.976

แต่งอยู่ด้วยกัน 5.80  – 0.872 0.897 0.009** 0.904

แต่งไม่อยู่ด้วยกัน 5.58  –  – 0.588 0.212 1.000

ไม่แต่งงานอยู่ด้วยกัน 4.81  – - - 0.004** 0.626

หม้าย 5.61 - - - - 0.160

หมายเหตุ: * นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 ** นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.01



สรุปและอภิปรายผล

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้คือคนท�างานที่มีอายุ 18 – 69 ปี มีความหลากหลายทางสถานภาพสมรส กล่าว

คอื มทีัง้คนทีเ่ป็นโสด (ร้อยละ 48.3) แต่งงานและอยูด้่วยกัน (ร้อยละ 39.5) แต่งงานแต่ไม่ได้อยูด้่วยกัน (ร้อยละ 2.8)  

ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 5.2) หม้าย (ร้อยละ 1.0) และหย่าร้างหรือเลิกราแยกทางกัน (ร้อยละ 3.2)  

เป็นหญิงมากกว่าชาย มีอายุอยู่ในรุ่น Gen Y และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีบุตรเพียง 1 คน ส่วนใหญ่

ท�างานอยู่ในภาคเอกชน และท�างานอยู่ในองค์กรปัจจุบัน 3 – 5 ปี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในระดับสูง

คนท�างานรุ่นอายุ Gen Y ไม่ว่าจะท�างานในภาครัฐหรือเอกชน ส่วนใหญ่ต่างก็อยู่ในบริบทเดียวกันคือ 

การพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ ต่างก็มีค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรม ตลอดจนการแข่งขัน

ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามความผันผวนของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วและรุนแรงตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน ท�าให้คนท�างานสามารถ

ติดต่อและติดตามความเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวของโลกได้อย่างสะดวก และง่ายดาย การเข้าถึงเทคโนโลยีกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต (Lifestyle) คนท�างานรุ่นใหม่ไปโดยปริยาย ดังนั้น การพัฒนาและบริหารจัดการให้คนท�างาน

ที่หลากหลายทั้งที่ท�างานอยู่ในภาครัฐหรือภาคเอกชน จึงต้องมีนโยบายในการด�าเนินการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

คนท�างานรุ่นใหม่ แม้ว่า ปัจจุบนัได้มกีารปรบัค่าตอบแทนของคนท�างานในภาครฐัให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 

แต่การพฒันาสร้างเสรมิศกัยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมไปด้วยประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการท�างาน เป็นประเดน็ 

ที่รัฐบาลต้องตระหนักควบคู่กันไป การที่คนท�างานส่วนใหญ่ได้แสดงความพึงพอใจในชีวิตการงานอยู่ในระดับสูง 

สะท้อนให้เห็นถึงทุนมนุษย์ที่ดีและมีความพร้อมในการพัฒนาสร้างเสริมความสุขซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 

การท�างาน (รัชนีกร วัลภา สุรีพร อรวรรณ และศรีประภา, 2557; อมฤตต และไกรสร, 2557) 

การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนท�างานควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงนับเป็นนโยบายที่

ชาญฉลาด รัฐบาลไม่ควรเน้นความสนใจไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross domestic product: 

GDP) เพยีงอย่างเดยีว แต่ควรให้ความส�าคญัในการก�าหนดนโยบายความสขุระดบัชาต ิเพือ่ให้ประชาชนโดยเฉพาะ

คนวยัท�างานทีเ่ป็นทรพัยากรส�าคญัในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศอยูด่กิีนดมีสีขุ ซึง่ย่อมส่งผลในการสนับสนุน

และผลักดันให้เกิดความส�าเร็จ ความมั่นคง ความก้าวหน้าทั้งตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ปัจจุบัน

หลายๆ ประเทศเน้นความสุขของคนในประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ นายเดวิด  

แคเมอรอน นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ ในปี 2553 เก่ียวกับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในประเทศ โดยเน้น 

ความสนใจของรัฐไปที่การพัฒนาความสุขของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนา GDP (อาจารี, 2558)

ประเด็นส�าคัญของบทความน้ี คือ ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต และระดับความสุขกับสถานภาพสมรส  

ผลการศึกษาเน้นย�้าว่า คนท�างานที่แต่งงานและอยู่ด้วยกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต และมีระดับความสุข 

สูงที่สุด ขณะที่คนท�างานที่แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และคนท�างานที่ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน มีความพึงพอใจ 

ในคุณภาพชีวิต และมีระดับความสุขต�่าที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ครอบครัวอบอุ่นหรือครอบครัวเข้มแข็งนั้น คู่สมรส

ควรอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน และไม่ควรแยกกันอยู่
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ดังนั้น นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนต้องให้ความใส่ใจคนท�างานที่แต่งงาน

แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน นโยบายหรือแผนปฏิบัติทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนควรตระหนักถึงการส่งเสริมครอบครัว  

หรือสร้างแรงจูงใจ หรือขวัญและก�าลังใจ ให้คู่สมรสตระหนักถึงการครองชีวิตคู่ที่ยั่งยืน เนื่องจากการที่ครอบครัว

ต้องอยู่กันคนละทิศคนละทาง มักน�าไปสู่ครอบครัวไม่อบอุ่น ครอบครัวแตกแยก และส่งผลไปถึงการหย่าร้างหรือ

แยกทางกัน สร้างผลกระทบต่อทั้งหน้าที่การงานและอนาคตของบุตรในที่สุด

ประเด็นสุดท้ายคือ การต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับสถานภาพสมรสในสังคมไทย ในเรื่องค�านิยาม รูปแบบ 

และบริบท ที่แตกต่างกัน ทั้งในเพศ สถานะเพศ กฎหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรมและคุณธรรม รวมถึงสภาวะทาง

ด้านสงัคม เศรษฐกิจ สขุภาพทัง้กายและใจ ตลอดจน สิง่แวดล้อมต่างๆ ซึง่ทัง้หมดน้ีเป็นประเดน็ท้าทายในการศกึษา

สถานภาพสมรสที่หลากหลายในสังคมไทย 

ข้อเสนอแนะ

1) รัฐบาลควรด�าเนินนโยบายสร้างเสริมความสุขคนท�างาน ควบคู่กับการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับกฎหมายครอบครัว และสนับสนุนกิจกรรมครอบครวัอบอุน่อย่างต่อเน่ือง โดยให้กระทรวงแรงงาน กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

2) รัฐบาลควรก�าหนดและด�าเนินมาตรการเก่ียวกับสถานที่ท�างาน และระยะทางในการเดินทางไปท�างาน

ของคู่สมรสที่แต่งงานกัน ให้สามารถใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันได้อย่างปกติ

3) รฐับาลควรให้มีการส�ารวจและตดิตาม “ความสขุคนท�างาน” ระดบัประเทศอย่างสม�า่เสมอ และต่อเน่ือง 

โดยมีกระทรวงแรงงาน และส�านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

4) รฐับาลควรมกีารสนับสนุนการศกึษาต่อยอดองค์ความรู ้เรือ่งสถานภาพสมรสทีห่ลากหลายในสงัคมไทย 

เพือ่น�าไปสูก่ารมีค�านิยาม ความหมาย หรือเกณฑ์ต่างๆ อย่างชดัเจน เพือ่ประโยชน์ในการน�าไปพฒันากฎหมาย จารตี 

ศีลธรรม และประเด็นอื่นๆ ในสังคมไทย
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 วรรณี หุตะแพทย์
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บทคัดย่อ

การส่งลูกไปให้พ่อแม่ หรือปู่ – ย่า/ตา – ยายของเด็กเป็นผู้เลี้ยงดูของผู้ย้ายถ่ินซึ่งเป็นประชากรวัยแรงงาน 

ท�าให้ครอบครวัทีถ่ิ่นต้นทางต้องกลายเป็นครอบครวัข้ามรุน่ทีม่เีพยีงคน 2 รุ่น คอื รุน่ปู ่– ย่า/ตา – ยาย และรุน่หลาน 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงดูหลานในครัวเรือนข้ามรุ่นในประเทศไทย ซึ่งเป็น 

การศกึษาเชงิคณุภาพทีม่กีารเก็บข้อมลูใน 3 จังหวดัของประเทศไทย ได้แก่ จังหวดัพษิณโุลก ขอนแก่น และกาญจนบรีุ 

เก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 

ผลการศึกษาพบว่า ปู่ – ย่า/ตา – ยายส่วนใหญ่รู้สึกยินดีและเต็มใจที่มีโอกาสได้รับบทบาทเป็นปู ่– ย่า/ตา –  

ยายทีด่แูลหลาน แต่ในขณะเดยีวกันบางคนก็รู้สกึว่าการเลีย้งดหูลานเป็นภาระด้วย โดยพบว่าเงินส่งกลบัทีไ่ม่เพยีงพอ  

การมสีขุภาพทีไ่ม่แขง็แรง และฐานะทางเศรษฐกิจของปู่ – ย่า/ตา – ยายทีม่รีายได้ไม่เพยีงพอ เป็นปัจจัยทีส่่งผลท�าให้

ปู่ – ย่า/ตา – ยายรู้สึกว่า การเลี้ยงดูหลานเป็นภาระและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางจิตใจของผู้เป็นปู่ – ย่า/

ตา – ยายในครัวเรือนข้ามรุ่น ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐจึงควรช่วยแบ่งเบาภาระปู่ – ย่า/ตา – ยายที่ต้องเลี้ยงหลาน 

โดยอาจสนับสนุนเป็นเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานโดยเฉพาะปู่ – ย่า/ตา – ยายไม่มีรายได้ หรือ 

มรีายได้ไม่เพยีงพอ ขณะเดยีวกันลกูทีย้่ายถ่ินก็ต้องรบัผิดชอบลกู และพ่อแม่ทีช่่วยดแูลลกูของตน โดยเฉพาะในด้าน

เศรษฐกิจด้วยเงินส่งกลับ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ 

ค�าส�าคัญ: ครัวเรือนข้ามรุ่น เงินส่งกลับ การเลี้ยงดูหลาน

*
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Situation of Migrant Children in 

Skipped – generation Households in Thailand 

Kanchana Thianlai*, Wannee Hutaphaed* 

Abstract 

At present, it seems as if migration has become a common event in the lives of the working –  

age population. But this phenomenon also has the effect of creating households in the home  

community composed only of older persons or, if the migrants have children, those children are 

often deposited with the grandparents to care for. This research had the objective to study the 

situation of child care of migrants’ children in skipped – generation households in Thailand.  

This was a qualitative research study, and data were collected in Pitsanulok, Khon Kaen, and  

Kanchanaburi Provinces during October to December, 2013.

This study found that the older members of the skipped – generation households are pleased 

to have grandchildren but, at the same time, acknowledge the burden that this places on them, 

especially when the migrant children fail to send enough money back to support the household. 

This can aggravate problems of poor health status and worsening economic status of the  

grandparents. In some cases of deprivation, the grandparents feel that having to be the sole care 

providers of their grandchildren can adversely affect their mental stability. Thus, the government 

can help relieve the burden on grandparents who are caring for their grandchildren by providing 

cost – of – living subsidies to these families. At the same time, the migrants who have left their 

children in the care of their parents need to consider the impact this might have on their children 

and parents.

Keywords: Skipped – generation households, Remittances, Grandparenting

*
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บทน�า

การพฒันาไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม ท�าให้การย้ายถ่ินในประเทศไทยเป็นเร่ืองปกติส�าหรับประชากรวยัแรงงาน 

โดยเหตุผลหลักของการย้ายถ่ินเป็นการย้ายถ่ินเพื่อท�างาน ปรากฏการณ์เหล่าน้ีไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่และเพิ่งเกิดใน

สังคมไทย แต่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยจากครอบครัวขยายเป็น

ครอบครัวเดีย่ว และเกิดรูปแบบการอยูอ่าศยัทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ เช่น เป็นครัวเรอืนทีม่สีมาชกิเพยีงคนเดียว 

(One – person household) ครัวเรือนที่อยู่กันหลายคนแต่ทั้งหมดไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติต่อกัน (Primary 

individual household) หรอืครัวเรือนข้ามรุน่ (Skipped – generation household) ทีม่เีฉพาะคนรุน่ปู ่– ย่า/ตา – ยาย 

กับรุ่นหลาน ส่วนคนรุ่นลูก (พ่อแม่ของหลาน) ได้ย้ายถิ่นไปท�างานที่อื่น ไม่ได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

ครัวเรือนข้ามรุ่นเกิดขึ้นเมื่อก�าลังแรงงานที่ย้ายถิ่นไปท�างานที่อื่นมีครอบครัวและลูก และได้ส่งลูกกลับไปให้

พ่อแม่ของตนทีถ่ิ่นต้นทางเป็นผู้ดแูล ครวัเรอืนทีถ่ิ่นต้นทางจึงมีเพยีงปู่ – ย่า/ตา – ยายกับรุน่หลานหรือเป็นครวัเรือน

ข้ามรุน่ มกีารศกึษาพบว่า มผู้ีสงูอายทุีอ่าศยัในครวัเรอืนข้ามรุน่ถึงร้อยละ 10.1 (วพิรรณ, 2557) ประเดน็ครอบครวั

ข้ามรุ่นเริ่มมีความส�าคัญเน่ืองจากปรากฏการณ์น้ีได้สะท้อนถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ในครอบครัวปัจจุบัน รวม

ถึงคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ถิ่นต้นทาง การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองของคนวัยแรงงานจ�านวนมาก อาจส่งผลต่อเด็ก

ที่ก�าลังต้องการความอบอุ่นและการดูแลจากพ่อแม่ และต่อตัวผู้สูงอายุ ที่นอกจากต้องดูแลตัวเองแล้วยังต้องรับ

ภาระดูแลหลานที่ยังเป็นเด็กอีกด้วย บทความน้ีจึงสนใจศึกษาถึงสถานการณ์การเลี้ยงดูหลานในครัวเรือนข้ามรุ่น 

ในประเทศไทยว่า การที่ผู้สูงอายุต้องดูแลหลานโดยล�าพังเมื่อพ่อแม่ของหลานไปท�างานที่อื่นน้ันเป็นอย่างไร  

และเป็นภาระกับผู้สูงอายุหรือไม่

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องการย้ายถ่ินในระยะแรกๆ มักเป็นการศึกษากันเร่ืองรูปแบบ แบบแผน และแนวโน้มของ 

การย้ายถ่ิน แต่ในช่วงระยะหลังๆ เริ่มหันมาสนใจศึกษาผลกระทบของการย้ายถ่ินมากขึ้น ทั้งต่อตัวผู้ย้ายถ่ินและ

ครอบครัวของผู้ย้ายถิ่น รวมทั้งความอยู่ดีมีสุขของลูกในถิ่นต้นทาง (อารี, 2552)

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการศึกษาน้ี คือ แนวคิดเรื่องบทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่ว่า ครอบครัวจะต้อง 

มีกิจกรรมท�าร่วมกัน ซึ่งได้แบ่งหน้าที่ของครอบครัว ดังนี้ (1) หน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของสมาชิกทาง

ชีวภาพ ในการจัดหาสิ่งของที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต รวมทั้งการดูแลสุขภาพและการบริการสุขภาพที่จ�าเป็น (2) 

หน้าที่ในการตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์โดยการให้ความรัก ความเอาใจใส่แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะ

ท�าให้สมาชิกมีบุคลิกภาพมั่นคง (3) หน้าที่ในการเลี้ยงดูอบรมสมาชิกให้สามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม 

เป็นพลเมืองที่ดี โดยอบรมสั่งสอน ให้ค�าแนะน�า ดูแลความประพฤติของสมาชิก (4) หน้าที่ในการสร้างฐานะทาง

เศรษฐกิจและสถานภาพสงัคม โดยการเตรียมสมาชกิทีมี่วยัสมควรเข้าสงัคมทีส่นับสนุนให้มีเกียรต ิเป็นทีย่อมรับของ

สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ประกอบอาชีพสุจริตและออมทรัพย์ เพื่อให้ครอบครัวมีฐานะมั่นคง และมีเงินส�ารอง 

ไว้ใช้สอยยามจ�าเป็น และ (5) หน้าทีใ่นการสบืเชือ้สายหรอืการผลติสมาชกิใหม่ เป็นผู้สบืสกุลอย่างต่อเน่ือง โดยการ

แต่งงานมีบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม (รุจา, 2541)
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นอกจากแนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าที่ของครอบครัวแล้ว ยังมีแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชากร 

ต่างรุ่นที่เก่ียวข้องกับการศึกษาน้ี คือ มุมมองเก่ียวกับช่วงชีวิต (Life course perspective) ที่ได้น�ามาใช้ 

ในการอธิบายเรือ่งการพึง่พาอาศยักันของประชากรต่างรุน่ โดยประชากรรุน่หน่ึงจะเป็นผูใ้ห้กับประชากรอกีรุน่หน่ึง 

และในทางกลับกัน ประชากรรุ่นหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่ให้การเกื้อหนุนกับประชากรอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งการเกื้อหนุนกันและกัน 

ที่เกิดขึ้นน้ี ได้แก่ การส่งต่อรายได้ การดูแลเด็ก การช่วยเหลือเรื่องส่วนตัว การเก้ือหนุนทางด้านจิตใจ และ 

การให้ค�าปรึกษา (Lowenstein, 2007 อ้างถึงใน จันทกานติ์, 2553)

อีกแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดเรื่องการคิดถึงประโยชน์ส่วนตนและการเห็นประโยชน์ของผู้อื่น (Self – interest 

and altruism) ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในครอบครัว โดยกล่าวถึง “Altruism position” ว่า  

มนุษย์รู้สึกในความอยู่ดีมีสุขของพ่อแม่หรือลูก และจะจัดสรรทรัพยากร เช่น เวลา เงิน ข้าวของเครื่องใช้ อาหาร  

การดูแล ให้กับสมาชิกในครัวเรือนของตนเอง (Becker, 1981) 

ในครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่กับหลาน พบว่า ผู้สูงอายุจะมีกิจกรรมการดูแลหลานในฐานะที่อยู่ในบ้านเดียวกัน 

โดยถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งของการเกื้อหนุนกันในครอบครัว (Jendrek, 1993 อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ จิราพร ยุพิน 

และ Ingersoll, 2544) นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ในสังคมไทยนั้น ผู้สูงอายุจะดูแล

หลานในเรื่องการเตรียมของใช้และอาหาร เช่น การเตรียมนมหรือขวดนม เตรียมเสื้อผ้า เตรียมอาหาร พาหลาน

เดินเล่นออกก�าลังกาย ดูแลเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นต้น (สุมณี, 2540; ชนินทร, 2541; ศุกรี, 2542) 

จากบทบาทของผู้สูงอายุข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุดูแลหลานในกิจกรรมหลักๆ 2 ด้าน คือ (1) การดูแล

ด้านร่างกาย ครอบคลุมการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน ทั้งเร่ืองการกิน การนอน การเล่น เสื้อผ้า ความปลอดภัย  

และการดแูลเมือ่เจ็บป่วย และ (2) การดแูลด้านจิตใจ ครอบคลมุเรือ่งการอบรมสัง่สอน การให้ความรกัความอบอุน่

ภาระการเลี้ยงดูหลานของผู้สูงอายุที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุทั้งในแง่บวกและ

แง่ลบ ด้านบวกคือ การเลี้ยงดูหลานเป็นการเกื้อหนุนแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางใจของผู้สูงอายุ ซึ่งหาก

เป็นหลานที่ยังเล็กๆ ตัวผู้สูงอายุก็ต้องดูแลในกิจวัตรประจ�าวัน รวมทั้งการไปรับส่งหลานที่โรงเรียน การเลี้ยงหลาน

ในลักษณะนี้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขทางใจ เกิดความสนุกสนาน สดชื่น ไม่เหงา และบางครั้งก็หวังว่าหลานจะ

ดูแลตนเองยามแก่เฒ่า แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งที่มีทัศนะเกี่ยวกับการเลี้ยงหลานไปในทางลบ

ว่า การเลี้ยงหลานท�าให้ไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว บางครั้งท�าให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิด ร�าคาญใจ (จันทร์เพ็ญ และ 

คนอืน่ๆ, 2544) นอกจากน้ี ยงัมกีารศกึษาทีพ่บว่า การรบัภาระเลีย้งหลานท�าให้ผูส้งูอายเุหน่ือยล้า ไม่มีเวลาพกัผ่อน

ส่งผลต่อสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตาม กลับไม่มีผลต่อสุขภาพจิต (อัจฉราพร ศิริอร โรจนี และ วารี, 2544; ศุกรี, 2542)

ระเบียบวิธีวิจัย 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง “การย้ายถ่ินและครอบครัวข้ามรุ่นในประเทศไทย” ซึ่งเป็น

ความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์ระดบัลกึปู่ – ย่า/ตา – ยายทีมี่อาย ุ50 ปีขึน้ไป

ที่ต้องดูแลหลานอย่างน้อย 1 คน ในครัวเรือนที่พ่อแม่ของหลานย้ายถิ่นไปท�างานที่อ�าเภออื่น หรือจังหวัดอื่นนาน  

3 เดือนขึ้นไป โดยต้องไม่มีลูกคนอื่นอาศัยในครัวเรือนนี้ เก็บข้อมูลใน 3 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ พิษณุโลก 
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ขอนแก่น และกาญจนบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท�าการสัมภาษณ์ระดับลึกปู่ – ย่า/ตา – ยาย

ในครัวเรือนข้ามรุ่นจ�านวนทั้งหมด 42 ครัวเรือน

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

ลักษณะทางประชากรของครัวเรือนข้ามรุ่น 

ผลการศึกษาปู่ – ย่า/ตา – ยายในครัวเรือนข้ามรุ่น จ�านวน 42 ครัวเรือน พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นการ

เลี้ยงหลานจากลูกของลูกสาวคือ 20 ครัวเรือน สถานภาพสมรสของปู่ – ย่า/ตา – ยายคือ กว่าครึ่งหนึ่งแต่งงานและ

ยังอยู่กินด้วยกัน 25 ครัวเรือน 

ส�าหรับอายุของหลานในขณะท�าการสัมภาษณ์พบว่า หลานที่อายุน้อยที่สุดคือ 7 เดือน มากที่สุดคือ 28 ปี 

โดยเฉลี่ยปู่ – ย่า/ตา – ยายในครัวเรือนข้ามรุ่นที่ศึกษาต้องดูแลหลาน จ�านวน 2 คน/ครัวเรือน จ�านวนหลานที่ต้อง

ดูแลมากที่สุด คือ 5 คน และพบว่าส่วนใหญ่ยังคงท�างานอยู่ โดยท�าการเกษตรมากที่สุด 19 ครัวเรือน มีปู่ – ย่า/

ตา – ยายจ�านวน 12 ครัวเรือนที่ไม่ได้ท�างานแล้ว ซึ่งจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 

5,000 บาทต่อเดอืน แหล่งทีม่าของรายได้จึงเป็นเพยีงเบีย้ยงัชพีและเงินส่งกลบัจากลกูของตนเองเท่าน้ัน (ดตูาราง 1)

ตาราง 1 ข้อมูลเบื้องต้นของปู่ – ย่า/ตา – ยาย ผู้ให้สัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไปของปู่ – ย่า/ตา – ยาย จ�านวน (ครัวเรือน)

ประเภทของหลาน

ลูกของลูกสาว 20

ลูกของลูกชาย 17

ลูกของทั้งลูกสาวและลูกชาย 5

สถานภาพสมรส

แต่งงาน 25

หม้าย/หย่า/แยก 17

อาชีพ

ไม่ได้ท�างาน 12

การเกษตร 19

งานจักสาน ทอผ้า 5

อื่นๆ (เช่น ขายของช�า ขายอาหาร) 6

รายได้ต่อเดือน*

500 – 1,000 บาท 1

1,001 – 2,000 บาท 3

2,001 – 5,000 บาท 8
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ข้อมูลทั่วไปของปู่ – ย่า/ตา – ยาย จ�านวน (ครัวเรือน)

5,001 – 10,000 บาท 15

มากกว่า 10,000 บาท 12

จ�านวนของหลานที่ต้องดูแล (คน) 

ต�่าสุด 1

สูงสุด 5

เฉลี่ย 1.88

หมายเหตุ: * ไม่ตอบ 3 ครัวเรือน

การย้ายถิ่นของรุ่นพ่อแม่ 

การย้ายถ่ินของลูกหรือพ่อแม่ของหลานที่ต้องดูแล ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินออกไปเพื่อหางานท�า และ 

มักเป็นการย้ายถ่ินก่อนที่จะส่งหลานกลับมาให้ปู่ – ย่า/ตา – ยายดูแล ส�าหรับการตัดสินใจย้ายถ่ิน ส่วนใหญ่เป็น 

การตดัสนิใจของลกูเองฝ่ายเดยีว และบอกกล่าวให้พ่อแม่ของตนรบัรูเ้ท่าน้ัน (ไม่ได้เป็นการขออนุญาต) ซึง่ส่วนใหญ่

แล้วพ่อแม่เองก็ไม่ได้ขดัขวางการย้ายถ่ินของลกู เน่ืองจากเห็นว่าการย้ายถ่ินออกไปน้ันจะเป็นหนทางหน่ึงทีค่รอบครวั

จะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงแต่กังวลและเป็นห่วงว่าลูกจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร กลัวว่าลูกจะมีความยากล�าบาก

กว่าอยู่ที่บ้าน ดังค�าให้สัมภาษณ์ 

“ทีแรกเขามาบอกเขาว่าจะขอย้ายออกไปท�างานกับแฟน เขาก็ตัดสินใจเองแล้วก็ย้ายไปเลย ตั้งแต่

นั้น” 

(กาญจนบุรี 10)

“ก่อนจะไป เขาก็บอกว่าจะไปท�างานกรุงเทพฯ เพราะรายได้บ้านเรามันไม่เยอะ เขาก็จะไปท�างานมา

ช่วยเหลือครอบครัวนี่แหละ” 

(ขอนแก่น 05)

“ลูกทั้ง 3 คน แค่มาบอก แล้วเขาก็ไปเลย ไปตั้งหลักปักฐาน พ่อก็เรียกกลับ บอกว่ากลับมาอยู่กับพ่อ

แม่ เขาก็บอกว่าไปท�างานหาเงินก่อน แล้วค่อยกลับ” 

(ขอนแก่น 13)

เมื่อลูกย้ายถ่ินออกไประยะหน่ึงก็มักมีครอบครัวและลูกของตนเอง และส่งลูกของตนให้พ่อแม่หรือผู้ที่เป็น

ปู่ – ย่า/ตา – ยายของหลานเลี้ยงดู เนื่องจากต้องท�างานไม่สามารถเลี้ยงดูลูกของตนเองได้ รวมทั้งไม่มีเงินเพียงพอ 

ที่จะจ้างคนอื่นเลี้ยง หรือเห็นว่าหากต้องจ้างคนอื่นเลี้ยงก็จะเลี้ยงลูกตนเองได้ไม่ดีเท่ากับคนในครอบครัวเอง  

ท�าให้ตัดสินใจน�าลูกของตนเองกลับมาให้พ่อแม่หรือผู้ที่เป็นปู่ – ย่า/ตา – ยายของหลานที่ถิ่นต้นทางเลี้ยงดูให้ 

ตาราง 1 (ต่อ) ข้อมูลเบื้องต้นของปู่ – ย่า/ตา – ยาย ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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“ลูกป้าเขาไม่ได้ถามก่อน พอคลอดก็โทรมา เขาบอกว่า ‘แม่ แม่เลี้ยงหลานซิ แม่ไม่เลี้ยงหลาน  

หนูท�างานไม่ได้ หนูอยากท�างาน ท�าคนเดียวก็ไม่พอกิน จะท�า 2 คน’ เขาว่าอย่างน้ัน เราก็ว่า  

เอามาซิลูกเอามา เขาก็เลยเอามาให้เลี้ยง” 

(พิษณุโลก 06)

ความรู้สึกของปู่ – ย่า/ตา – ยายต่อบทบาทของการเป็นผู้ดูแลหลาน 

ในส่วนนี้ พบว่าปู่ – ย่า/ตา – ยายที่ให้สัมภาษณ์ได้สะท้อนความรู้สึกออกมาใน 2 มุมมอง กล่าวคือ 

มุมมองแรก มองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและเต็มใจ เพราะเป็นหน้าที่ของปู่ – ย่า/ตา – ยายจะต้องเลี้ยงหลาน  

โดยส่วนใหญ่ปู่ – ย่า/ตา – ยาย มองว่าเมื่อมีหลาน ตนเองก็จะต้องมีบทบาทที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลานแทนลูกของตนเอง

ที่จะต้องท�างาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจว่า ตนเองยังมีคุณค่าแก่ครอบครัวแม้ว่าจะอายุมากแล้ว (ทั้งนี้เพราะสังคม

มักมองว่าผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉยๆ ไม่มีคุณค่า) นอกจากน้ียังเป็นการลดภาระของลูกในการดูแลลูกเอง และ 

ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องไปจ้างคนอื่นเลี้ยงด้วย 

นอกจากน้ี ปู ่– ย่า/ตา – ยาย ยงัเชือ่ว่าตนเองเลีย้งหลานได้ดกีว่าคนอืน่ เพราะคนอืน่จะรู้สกึว่าเดก็ทีเ่ลีย้งไม่ใช่

ลูกหลานของเขาเอง ดังนั้นการเอาใจใส่ในการดูแลจะน้อยกว่า อีกทั้งยังรู้สึกว่าตนเองสามารถอบรมเรื่องคุณธรรม

และจริยธรรมแก่หลานได้ การศึกษานี้ยังพบว่าปู่ – ย่า/ตา – ยายบางคนคาดหวังอยู่แล้วว่า ตนเองต้องเป็นคนดูแล

หลานให้กับลูกของตนเองที่ต้องไปท�างานที่อื่น ในขณะที่บางคนก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะต้องท�าหน้าที่น้ี ดังค�า 

ให้สัมภาษณ์ 

“ก็ไปมีครอบครัวอยู่โน่นเลย ไปปุ๊บก็เจอเมียมันเลย อยู่ก็คลอดลูกอยู่โน่นเลย พอคลอดลูกได้ 7 วัน 

มันก็โทรให้ไปรับลูกมันมานั่นละ ไม่ได้คิดมาก่อนเลย ก็มาเลี้ยงอยู่นี่ ทุกวันนี้” 

(พิษณุโลก 01)

“พอป้าป่วยเป็นโรคไต ตัวเล็กที่เลี้ยงอยู่ เขาก็เอากลับไปเลี้ยงเอง ห่วงแม่ พอเขามีลูกอีกคนเขาไม่ให้

เลี้ยงหรอก เขาจะจ้างคนอื่น แต่ป้ากับลุงอยากเลี้ยง เขาก็ว่าแม่จะเลี้ยงไหวเหรอ บอกว่าไหวช่วยกัน 

ตาก็อยู่ ช่วยกันเลี้ยงเนอะ” 

(พิษณุโลก 06)

“หลานๆ ลุงเลี้ยงเองได้ ตอนนี้ก็เลี้ยงตั้ง 5 คน หลานของเรา เราเป็นปู่เป็นย่าก็ต้องเลี้ยง พ่อแม่เขา

ก็ไม่ได้ส่งอะไรมา ..โอ้ย เรื่องนมนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอก เราทั้งนั้น เงินที่ว่าจะส่งมาให้เลี้ยงลูกนี่ ไม่มีทาง 

ลุงยังแข็งแรงอยู่ตอนน้ัน ท�างานก่อสร้างอยู่ ได้เงินมาก็ซื้อนมเลี้ยงหลาน แค่น้ันละ ถ้าเป็นอย่าง 

สมัยนี้ตายแน่ ไม่โตแน่” 

(พิษณุโลก 04)
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อีกมุมมองหนึ่ง ความรู้สึกว่าการเลี้ยงดูหลานเป็นภาระ เนื่องจากเชื่อว่าการที่ต้องเลี้ยงหลานท�าให้ตนเอง

มคีวามยากล�าบากมากกว่าเดมิ ส่วนหน่ึงเพราะมีรายได้ไม่เพยีงพอทีจ่ะเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับเลีย้งดหูลาน (เป็นเพราะ

ไม่ได้ท�างานแล้ว หรือยังท�างานแต่ก็มีรายได้น้อย) บางคนมีปัญหาทางด้านสุขภาพที่มักจะมีโรคประจ�าตัว เช่น  

เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจ เป็นต้น รวมทั้งการเลี้ยงดูหลานเป็นภาระที่หนักส่งผลให้พักผ่อนน้อยและท�าให้

สขุภาพแย่ลง บ้างก็บอกว่าการเลีย้งดหูลานน้ันท�าให้ตนเองไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เหมอืนคนอืน่ทีไ่ม่ได้เลีย้งหลาน 

และมองกว่าคนเหล่านี้มีบุญ แต่ตนเองที่เลี้ยงหลานเป็นคนมีเวรมีกรรม ดังค�าให้สัมภาษณ์ 

ปัญหาเศรษฐกิจ

“ก็บอกไปหางานท�าให้ดีๆ เถอะลูก ได้เงินก็ส่งมาให้แม่บ้าง แล้วเขาก็หายป๋อม เขาไม่เคยส่ง เขาไป

จนกระทั่งลูกเขาโตแล้ว จนเด็กมันเรียนสูง บอกให้ช่วยเหลือบ้าง เขาก็หาไม่ค่อยได้ ช่างเสริมสวยมัน

ไม่ค่อยได้เงินไง บางวันก็ได้ บางวันก็ไม่ได้ อยู่กรุงเทพฯ ไม่มีสตางค์ สงสาร” 

(พิษณุโลก 14)

“ส่วนลูกชาย เขาห่วงลูกเขา ลูกเขายังเล็กอยู่ เขาว่า เดี๋ยวผมได้เงินผมก็จะส่งให้ แต่เงินเขาก็ได้น้อย 

ไปหางานล�าบาก บางทีเขาก็ขาดเงิน บางทีเขาก็ส่งมา หนึ่งพัน สองพันอย่างนี้ ลูกตั้งสองคนอย่างนี้ 

บางทีลูกก็ไม่ทันกิน ..ยืมเขาแถวนี้อีก เราไม่มี” 

(พิษณุโลก 14)

“เขาไม่ได้พูดอะไรเลย เรามีแต่บอกว่า แล้วส่งสตางค์ให้แม่บ้างนะ เลี้ยงลูกให้นะ ไม่มีอะไรให้เด็กกิน

นะ เขาก็ว่าได้ๆๆๆ รับปากว่าได้ๆๆ แค่นั้น แล้วเขาก็นานไปอีก ไม่มีติดต่อกลับมาเลย” 

(พิษณุโลก 12)

ปัญหาสุขภาพ

“ป้ามีโรคความดัน ปวดหลัง ท�างานไม่ค่อยไหว ตอนกลางวันไปท�า กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเหนื่อย 

บางทีเวียนหัวเพราะอดนอน บางทีก็ท�าให้เลี้ยงหลานไม่ไหว” 

(กาญจนบุรี 07)

“เลี้ยงหลาน ก็มีบ้างที่เหนื่อย เวลาที่ดื้อ อ้อนขึ้นมา เราวิ่งตามเราก็เหนื่อย ก็เคยด่าว่า กูไม่เลี้ยงเอา

ไปคืนพ่อมึงแล้ว” 

(กาญจนบุรี 04)
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“ลูกก็ไม่ค่อยได้โทรมาหา ..คือรักเหมือนกัน รักมาก ..ยังไงละ ก็เหมือนเอาเวรมาให้ฉัน แล้วฉันก็ท�า

กินไม่ไหวแล้ว แต่ก่อนน้ันฉันรับจ้างเขาทุกอย่าง ก่อสร้าง ไอ้ที่หลังฉันเดาะเพราะฉันแบกปูน  

ฉันก็ท�างานหนักมา หนักเข้าฉันก็จะเดินไม่ได้ ถ้าผ่าแล้วฉันท�ากินไม่ได้ แล้วหลานฉันจะอยู่กับใคร” 

(กาญจนบุรี 02)

ทัศนะต่อการต้องเลี้ยงดูว่า เป็นบุญกรรม

“คนที่เขาไม่ได้เลี้ยงเขาบุญแล้ว เราบุญไม่มี มีแต่กรรมต้องเลี้ยง” 

(กาญจนบุรี 10)

“ตอนที่เรามีลูกเราให้พ่อกับแม่เราเลี้ยง กงกรรมกงเกวียน” 

(กาญจนบุรี 14)

สรุปได้ว่า ความรู้สึกของปู่ – ย่า/ตา – ยายต่อบทบาทของการเป็นผู้ดูแลหลานนั้น บางครั้งปู่ – ย่า/ตา – ยาย

มีความรู้สึกทั้ง 2 ลักษณะข้างต้นคือ ทั้งรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้รับบทบาทเป็นปู่ – ย่า/ตา – ยาย เนื่องจากการเลี้ยงดู

หลานเป็นการช่วยเหลือกันเก้ือกูลกันภายในครอบครัว ที่จะสามารถช่วยเหลือลูกๆ ของตนได้ท�างานอย่างเต็มที่  

ไม่ต้องรับภาระการเลี้ยงลูกเอง และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนอื่นเลี้ยงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

การเห็นประโยชน์ของผู้อื่น (Altruism) ของ Becker (1981) แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความรู้สึกว่า เป็นภาระไป

พร้อมๆ กัน ซึ่งปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ปู่ – ย่า/ตา – ยายรู้สึกก�้ากึ่งกันเช่นนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

ทีต้่องเผชญิจากการมรีายได้ไม่เพยีงพอ ท�าให้ต้องคาดหวงั “เงินส่งกลบั” จากลกูเพือ่ใช้จ่ายในการดแูลหลาน เพราะ

ปู่ – ย่า/ตา – ยายบางคนนั้นไม่มีรายได้ หรือมีรายได้แต่ไม่มากนัก ดังนั้น ถ้าไม่มีเงินส่งกลับ ปู่ – ย่า/ตา – ยาย ก็ต้อง

เป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทัง้หมด โดยการศกึษาน้ียงัพบว่า ครวัเรือนทีปู่่ – ย่า/ตา – ยายมองว่าการเลีย้งดหูลาน

เป็นภาระมักเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้ง ค่านม อาหาร ขนม ของเล่นต่างๆ ในทาง

กลับกัน ครัวเรือนที่ปู่ – ย่า/ตา – ยายมีรายได้เพียงพอจะมองว่า การเลี้ยงดูหลานไม่เป็นภาระ แม้ว่าลูกจะไม่ส่งเงิน

กลับมาก็ตาม 

ดูแลกันอย่างไร เมื่ออยู่กันล�าพังระหว่างปู่ – ย่า/ตา – ยายกับหลาน 

การที่ปู ่ – ย่า/ตา – ยายเลี้ยงดูหลานให้กับลูกที่ต้องไปท�างานที่อื่นน้ัน ปู่ – ย่า/ตา – ยายต้องดูแลหลาน  

ตามบทบาทหน้าที่ 2 ด้าน คือ

การดูแลด้านร่างกาย ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลกิจวัตรประจ�าวัน ทั้งเร่ืองการกิน การนอน การเล่น  

การดูแลท�าความสะอาดร่างกาย ซักเสื้อผ้า ความปลอดภัย การดูแลเมื่อเจ็บป่วย การไปรับส่งที่โรงเรียน ดูแล 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่านม ค่าขนม เครื่องแต่งกาย ของเล่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เช่น เงินไป

โรงเรียน ค่าเทอม เป็นต้น ดังค�าให้สัมภาษณ์
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“ผมดูแลทุกอย่างครับ ทุกอย่างเลย ตั้งแต่แรกเกิด อะไรๆ ผมดูแลทุกอย่างเลย อาหารการกิน” 

(ขอนแก่น 03) 

“ซักผ้า ท�ากับข้าว ตักข้าวให้กินไปโรงเรียน แต่งตัวให้ เช้าขึ้นมาก็หวีหัว ผัดหน้า” 

(กาญจนบุรี 06)

“ก็ล�าบากตอนทีไ่ม่สบายเท่าน้ันแหละ ก็ต้องดแูลพาไปหาหมอ หรอืว่าตอนทีเ่ป็นดกึดืน่เราก็ต้องใจไม่ดี  

ตัวร้อนก็ต้องเช็ดตัว เอายาให้กิน ก็อย่างนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน” 

(กาญจนบุรี 03)

“เอานมส่งไปกล่องหนึ่งกินข้าว ทุกวันไป เงินไม่ให้ขาดกระเป๋าเพื่อให้หลานไปโรงเรียน ไม่ต้องมาบอก

ว่าแม่ขอเงิน จัดให้เสร็จ” 

(กาญจนบุรี 06)

การดูแลด้านจิตใจ ครอบคลุมการให้ความรักความอบอุ่นเสมือนเป็นพ่อแม่ การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้

เกิดความรู้สกึว่าขาดพ่อแม่ รวมถึงการอบรมสัง่สอน การสอนให้เป็นคนด ี(คณุธรรม จริยธรรม) การสอนให้ท�างานบ้าน  

เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้ การให้การศึกษา สอนให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดี การจัดการเร่ืองการเรียน  

หาที่เรียนและมองถึงอนาคตการเรียนของหลาน ดังค�าให้สัมภาษณ์

การให้ความรัก ความอบอุ่น 

“เลี้ยงลูกน่ีดุด่าตีซะอีก แต่หลานไม่เคยด่าสงสารพ่อแม่ก็ทิ้งไป พูดดีๆ แต่เสียงดังโวยวายบ้าง 

แต่ไม่ตีหรอก ดุบ้าง” 

(กาญจนบุรี 07)

“เลี้ยงลูกไม่เหมือนเลี้ยงหลาน เลี้ยงหลานรักมากกว่าลูกอีก ลูกเราตีตลอด” 

(กาญจนบุรี 03)

“เลีย้งหลานก็เหมอืนเลีย้งลกูเราทีเ่พิง่คลอดออกมา มีอะไรก็ให้เขา ลกูเราถ้ากับข้าวน้อยก็กินไปแค่น้ัน 

แต่หลานนี้ไม่ยอมเลยต้องหามา กลัวว่าเขาไม่อิ่ม เหมือนกันกับเลี้ยงลูกมีอะไรก็อยากให้เขาได้กิน” 

(ขอนแก่น 06)
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การให้การศึกษา 

“ข้าวก็ไม่มีขาย เลี้ยงหลานแบบก�าพร้า อย่าไปเลี้ยงแบบเห่อเหิม มันว่า เพื่อนที่โรงเรียนได้เงิน 

ไปโรงเรียนทีละร้อย แต่มันได้ทีละ 50 – 60 บาท อดทนเอาไป อย่ากินข้าวเยอะ อย่ากินขนมเยอะ 

เรียนหนังสือไป ก็สอนแบบนี้” 

(ขอนแก่น 04)

“ตอนแรกอยูกั่บฉนั แต่ว่าไม่เรียน เราก็พดูว่าให้เรยีน มงึเรียนให้จบ ม.3 ไปท�างานทีไ่หนก็ได้ เรียนให้จบ 

เถอะลูก ก็บอกว่า ไม่เรียนขี้เกียจเรียน” 

(กาญจนบุรี 04)

“จัดการเองทั้งหมด มันก็ไม่มีอะไร เพราะเป็นโรงเรียนที่บ้านเรา ไม่ใช่โรงเรียนมัธยม กิจกรรม 

มันยังไม่เยอะ พ่อยังไม่ต้องยุ่งยากขนาดน้ัน มีแต่ใบเกรดเร่ืองเรียนบ้าง และใบให้พ่อแม่บอก 

ความคิดเห็นกับโรงเรียนเป็นอย่างไร” 

(ขอนแก่น 06)

“สมัยนี้ ถ้าไม่เรียนไม่ได้ ถ้าไม่เรียนจะล�าบากเหมือนพ่อ พ่อเขาเรียนจบแค่ ป.6 จะจับปากกาด้ามเล็ก

หรือด้ามใหญ่ ด้ามใหญ่คือด้ามจอบ ก็ต้องรู้ ต้องถากหญ้าต้องแบกหาม อย่างคนเล็กผมที่ไปท�างาน 

ผมพดูแค่น้ีว่า ถ้ารกัเรยีนก็จับปากกาด้ามเลก็อยูใ่นร่ม ถ้าไม่รักเรยีนก็คอืด้ามใหญ่ไปตากแดด ก็เลอืกเอา 

คิดเอา” 

(กาญจนบุรี 14) 

ส่วนใหญ่ปู ่– ย่า/ตา – ยายทีเ่ลีย้งหลานก็เพยีงต้องการให้หลานเตบิโตขึน้ ได้เล่าเรยีนและสามารถดแูลตัวเองได้  

ในขณะเดียวกันปู่ – ย่า/ตา – ยายก็ได้รับการเก้ือหนุนช่วยเหลือจากหลานที่ตนเองเลี้ยงดูเช่นกัน โดยการศึกษาน้ี 

พบว่า เมือ่หลานโตขึน้ก็สามารถช่วยเหลอืทัง้ตวัเองและปู ่– ย่า/ตา – ยายได้ตามช่วงอายขุองหลาน ซึง่ความช่วยเหลอื 

จากหลานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน ได้แก่ 

การดูแลด้านร่างกาย เช่น ช่วยจัดเตรียมเร่ืองการท�าอาหาร หุงข้าวให้ ช่วยซักผ้า รีดผ้าของตนเอง  

ช่วยดูแลน้องที่เล็กกว่า ช่วยดูแลหายาให้ยามปู่ – ย่า/ตา – ยายเจ็บป่วย ช่วยพาไปหาหมอ หรือตามคนมาช่วย 

เมื่อไม่สบายหนัก รวมถึงการช่วยเหลือทางการเงินในครัวเรือนในกรณีที่เป็นหลานที่โตและท�างานได้แล้ว ซึ่งเมื่อ 

มีรายได้จากการท�างานก็จะแบ่งมาให้ปู่ – ย่า/ตา – ยาย หรือเอาไว้ใช้จ่ายร่วมกันในครัวเรือน ดังค�าให้สัมภาษณ์

“หุงข้าว กวาดบ้านถูบ้านไว้ให้ ล้างชามไว้ให้เรียบร้อย มีไข่ก็ต้มไว้ให้ ก็บอกทอดก็ได้หมูก็สับๆ  

เอาน�้าใส่ชูรสใส่หน่อยน�้าปลาใส่ ทอดให้มันเหลืองๆ ก่อนแล้วสับๆ ใส่ กะพอดีถ้วยหน่ึง ไข่ 2 ใบ  

กินได้เยอะหน่อย ถ้าเราทอดแห้งๆ มันก็น้อยได้กินน�้า” 

(กาญจนบุรี 02)
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“ใช้ได้ หยิบโน่นนี่ได้ บางที่เราก็ปอกไข่ท�าพะโล้ คิว (หลาน) ช่วยปอก คือ อะไรก็ช่างช่วยทุกอย่าง” 

(กาญจนบุรี 09)

“เขาเก่งนะ เขาไปหาปลา แกงส้มได้อะไรก็ได้ มีใครเขาจ้างให้ท�าอะไรก็ไป ขุดมันอะไรอย่างน้ี  

ปลูกกล้วยท�าอะไรไป ได้มาก็เอามาให้แม่ (คือยาย เพราะหลานเรียกยายว่า แม่ – ผู้เขียน) เขาให้มา 

40, 30 เขาก็เอามาให้ เราเอาไว้ซื้อให้มันกินอีกต่อหนึ่ง” 

(กาญจนบุรี 02)

“หลานท�าของขาย เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน ก็ช่วยกันท�ากับหลาน” 

(กาญจนบุรี 12)

“ล้างถ้วยชามก็ได้ ตั้งแต่อยู่ ป.2 ถ้ากลับมาจากโรงเรียนก็คว้าถ้วยแก้วก็ขนไปล้าง พอน้องล้าง 

พี่เห็นก็ช่วยกันล้าง” 

(ขอนแก่น 07)

“เลิกโรงเรียนมา มีการงาน ก็แบ่งงานให้กับเขา สามารถท�ากับข้าว หุงข้าว ทุกวันนะครับ” 

(ขอนแก่น 03)

การดูแลด้านจิตใจ การที่หลานเรียกปู่ – ย่า/ตา – ยาย ว่า “พ่อ” หรือ“แม่” การที่หลานมาอยู่ใกล้ๆ ช่วย 

บีบนวด การที่หลานกอด การบอกรัก หรือการเขียนบอกรักปู่ – ย่า/ตา – ยาย รวมถึงการที่หลานแบ่งรายได้จาก 

การท�างานให้ สิ่งเหล่าน้ี มีส่วนช่วยด้านจิตใจ ท�าให้ผู้เป็นปู ่– ย่า/ตา – ยายรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่นที่หลาน 

มีให้ นอกจากนี้ ยังพบว่าการช่วยเหลือของหลานในเรื่องการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์ ท�าให้ปู่ – ย่า/

ตา – ยายมโีอกาสได้ตดิต่อกับพ่อแม่ของหลานมากขึน้ด้วย ซึง่เป็นความช่วยเหลอืดแูลด้านจิตใจทางอ้อม ให้สามารถ

สื่อสารกับลูกที่อยู่ห่างไกลได้ ดังค�าให้สัมภาษณ์

“คนขี้อ้อนก็รักมาก แต่ว่าก็ตีมาก ไปขึ้นรถตู้ก็ว่าเขา คนขับรถก็ถามว่าตาฮาทลูกใคร ก็บอกว่าลูกพ่อ

เถียร (พ่อเถียร คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นตา –  – ผู้เขียน)” 

(กาญจนบุรี 04)

“เราสุข เพราะเขาเรียกเราว่า พ่อ” 

(ขอนแก่น 06) 

“คนที่ไม่มีหลาน เหมือนยายน่ี แก่แล้ว ถ้าเรามีหลานนะครับ จะดื่มน�้าก็ “หนูเอาน�้ามาให้ปู่หน่อย” 

ความสุขของผมตามชาวบ้านน่ีละ พูดง่ายๆ หลานเราก็หยิบให้..ความสุขของผมที่คิด ตามประสา 

ชาวบ้าน” 

(ขอนแก่น 03)
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“ก็เขาว่าให้เหยียบไหมยาย นอนลง” 

(ขอนแก่น 04)

“มีหลานก็ดีอย่าง มันบอกแม่อย่าให้ยายโทรไป แม่ต้องโทรมา แม่กินข้าวหรือยัง กินกับอะไรอย่างนั้น

อย่างนี้ก็พูดไป เราก็ได้ติดต่อกับลูกบ่อยขึ้นก็เพราะหลานนี่แหละ” 

(ขอนแก่น 04)

นอกจากน้ี การที่ปู่ – ย่า/ตา – ยายที่ได้เลี้ยงหลานจะมีความรู้สึกอบอุ่นใจ เพราะการเลี้ยงหลานจะช่วยให ้

คลายความเหงาจากที่เคยอยู่กันเพียงล�าพัง เมื่อมีหลานเล็กๆ มาอยู่ด้วยก็ท�าให้บ้านไม่เงียบเหงา ได้พูดได้คุย 

หยอกล้อกัน มีความสุขที่ได้เห็นหลานเติบโต 

บทสรุป

จากการศึกษาเร่ืองสถานการณ์การเลี้ยงดูหลานในครัวเรือนข้ามรุ่นน้ี สะท้อนให้เห็นว่า การย้ายถ่ินของ 

คนวัยแรงงาน ได้ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวที่อยู่ในถิ่นต้นทาง โดยเฉพาะพ่อแม่ของผู้ย้ายถิ่นที่ต้องมีบทบาท

หน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ การดูแลหลาน ท�าให้ต้องรับภาระมากกว่าขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ต้องดูแลหลาน หรือตอนที ่

พ่อแม่ของหลานยังอยู่ด้วยกันในถ่ินต้นทาง โดยบทบาทของปู่ – ย่า/ตา – ยายได้ขยายเพิ่มจากการช่วยดูแลหลาน 

หรือช่วยเลี้ยงดู เป็นการที่ปู่ – ย่า/ตา – ยายต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูหลานทั้งหมดหรือในเกือบทุกด้าน ไม่ว่าด้าน 

ความเป็นอยู่หรือด้านเศรษฐกิจ และต้องรับผิดชอบท�าหน้าที่แทนพ่อแม่ให้กับหลานเกือบทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม แม้การช่วยเหลือของปู่ – ย่า/ตา – ยาย ในการดูแลหลาน อาจท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นภาระ  

แต่ในขณะเดยีวกันก็ท�าให้ปู ่– ย่า/ตา – ยาย เกิดความรูส้กึถึงการมคีณุค่าของตนเองด้วยว่า ยงัสามารถท�าประโยชน์

แก่ครอบครัวได้ แต่พ่อแม่ที่ให้ปู่ – ย่า/ตา – ยายเลี้ยงดูลูกให้ก็ต้องให้ความส�าคัญกับประเด็นเร่ืองของสุขภาพ  

และฐานะทางเศรษฐกิจของปู่ย่า/ตายายด้วย เพราะแม้ว่าท่านจะเต็มใจที่จะเลี้ยงดูหลาน แต่หากสุขภาพท่าน 

ไม่เอือ้อ�านวย หรือมฐีานะทางเศรษฐกิจทีไ่ม่ดี มรีายได้ไม่เพยีงพอ ก็จะท�าให้การเลีย้งดหูลานกลายเป็นภาระขึน้มาแทน  

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งปู่ – ย่า/ตา – ยาย และหลานด้วยทั้งสองฝ่าย ตรงกับผลการศึกษาของอารี (2552) ที่พบว่า 

การย้ายถ่ินของพ่อแม่ท�าให้ปู่ – ย่า/ตา – ยาย ต้องรับภาระในการดูแลหลานโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ถ้าผู้ย้ายถ่ิน 

ไม่ส่งเงินกลับหรือส่งเงินกลับมาน้อย 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ในครัวเรือนข้ามรุ่นที่ศึกษามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่าง ปู่ – ย่า/

ตา – ยาย และหลาน โดยส่วนใหญ่ปู ่– ย่า/ตา – ยายจะช่วยเหลอืในการดแูลด้านต่างๆ และการเงิน แต่ขณะเดยีวกัน

ก็พบว่า หลานก็ได้ช่วยเหลือปู่ – ย่า/ตา – ยายเช่นกัน โดยช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ และทางด้านจิตใจ เพราะ 

สิ่งที่หลานท�าให้แม้เพียงเล็กน้อย เช่น การมาอยู่ใกล้ๆ ช่วยหยิบจับของ ช่วยบีบนวด ก็ช่วยให้จิตใจของปู่ – ย่า/

ตา – ยายเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ อีกทั้งหลานยังช่วยคลายความเหงาและคลายความเหน่ือยล้าจากการท�างานเพื่อ

หารายได้มาจุนเจือครอบครัวด้วย ท�าให้ปู่ – ย่า/ตา – ยายบางท่านมีความรู้สึกผูกพันกับหลานมากเหมือนกับว่าเป็น

ลูกของตัวเอง และรู้สึกว่าการเลี้ยงหลานไม่เป็นภาระเลย 
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การศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ได้ส่งผลกระทบท�าให้เกิดครัวเรือนข้ามรุ่นที่เป็นผลจากการย้ายถ่ินของประชากรวัยแรงงาน สถานการณ ์

ที่เกิดขึ้นในครัวเรือนข้ามรุ่นนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อปู่ – ย่า/ตา – ยาย (อาทิ เงินส่งกลับ สุขภาพ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ) จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐช่วยแบ่งเบาภาระปู่ – ย่า/ตา – ยายที่ต้องเลี้ยงหลาน โดยอาจ

สนับสนุนเป็นเบ้ียยงัชพีส�าหรับคนทีต้่องรับภาระเลีย้งดหูลาน เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดแูลหลาน 

ขณะเดียวกันลูกที่ย้ายถ่ินและให้พ่อแม่ของตนเองเลี้ยงดูลูกของตนน้ัน ก็ต้องตระหนักว่าอาจมีผลกระทบเกิดขึ้น 

ทั้งต่อลูกและพ่อแม่ของตนเอง โดยเฉพาะถ้าปู่ – ย่า/ตา – ยายมีปัญหาทางด้านสุขภาพ และควรมีความรับผิดชอบ

ในด้านเศรษฐกิจด้วย นั่นคือ การส่งเงินกลับมายังถิ่นต้นทางเพื่อเลี้ยงดูลูกของตน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของปู่ – ย่า/

ตา – ยาย โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ 
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