












ค�ำน�ำ

ประชากรและสงัคมไทยในหลายทศวรรษทีผ่่านมาได้เปลีย่นแปลงในมติทิีห่ลากหลาย เช่น การลดลงของภาวะ

เจริญพันธุ์ การที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ความขัดแย้งทางความคิด ความเหลื่อมล�้าทางสังคม และการย้ายถิ่นข้ามชาติ 

ซึง่ผลงานวชิาการทีน่�าเสนอในหนังสอืเล่มน้ี สะท้อนภาพ “ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถ่ินข้ามชาต”ิ ซึง่เป็น

มิติของการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมที่ส�าคัญยิ่ง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีพันธกิจที่ส�าคัญคือ การวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านประชากรศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์แก่สาธารณชน ซึ่งที่ผ ่านมาสถาบันวิจัยประชากรและสังคมถือเป็นหน่ึงในหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผลงานวิจัยและการศึกษาค้นคว้า 

ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางประชากร การย้ายถ่ินของประชากร ประชากรสูงอายุ อนามัยเจริญพันธุ์  

เดก็และเยาวชน ครอบครัว ตลอดจนประเดน็ทางสงัคมอืน่ๆ ของสถาบนัฯ ได้ถูกน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการด�าเนิน

นโยบายของภาครัฐ และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ เร่ือยมา  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจส�าคัญของสถาบันฯ ในการเผยแพร่

ความรูแ้ก่สาธารณชน โดยได้จัดต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุปี จนมาถึงปีที ่12 ในปี 2559 น้ี ประเดน็การประชมุทีส่ถาบนัฯ 

ได้จัดขึน้ในหลายปีทีผ่่านมา ได้สร้างความตระหนักในความส�าคญัของเร่ืองเหล่าน้ัน ซึง่ในปีน้ี สถาบนัฯ ได้เสนอเร่ือง 

“ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถ่ินข้ามชาต”ิ ซึง่เป็นประเดน็ส�าคญั และประเดน็ท้าทายอย่างยิง่ การเดนิทาง

ย้ายถ่ินของคนทั่วโลกได้สร้างโจทย์ส�าคัญแก่ทั้งภาคนโยบายและสังคมให้สามารถปรับตัวกับศตวรรษแห่งการ 

ย้ายถ่ินน้ี  ซึง่รวมถึงประเทศไทยทีไ่ด้กลายเป็นจุดหมายปลายทางส�าคญัของนักเดนิทางจากภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้

ความส�าเร็จของหนังสือเล่มน้ี และการจัดประชุมวิชาการประจ�าปี “ประชากรและสังคม 2559” ได้รับ 

ความร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สนับสนุนในทุกหน่วย

ปฏิบัติการของสถาบันฯ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ที่เป็นทั้งประธานการจัดงาน

ประชุม และบรรณาธิการหลัก ที่ได้ทุ่มเทเวลาในการตรวจสอบทั้งเนื้อหา และรูปแบบ เพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการ

ที่มีคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ดูแลเร่ืองการบริหารจัดการการประชุมและสถาบันฯ  

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้สละเวลาให้ความคิดเห็นที่มีประโยชน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้ติดตามผลงานของสถาบันฯ มาโดยตลอด 

สถาบันฯ หวังที่จะเห็นเวทีวิชาการ “ประชากรและสังคม” น้ี เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 

ทางสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนยาวนาน

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์

ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทบรรณำธิกำร

การย้ายถ่ินข้ามชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบ 

การย้ายถ่ินที่แตกต่างกันไป มีความหลากหลาย และมีความซับซ้อนของการย้ายถ่ินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง

แน่นอนต้องส่งผลทัง้ในด้านบวกและด้านลบ ต่อทัง้ถ่ินต้นทาง ถ่ินปลายทาง ในระดับทีแ่ตกต่างกัน ตัง้แต่ระดบัปัจเจก 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ 

รายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2552 (Human Development Report 2009) โดยองค์การพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติกล่าวว่า ในประเทศที่รับผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติเป็นจ�านวนมาก มักมีข้อกังวลที่ว่าแรงงานย้ายถ่ิน 

จะมาแย่งงานคนท้องถ่ิน เข้ามาเป็นภาระในเร่ืองของทีอ่ยูอ่าศยั สาธารณปูโภค หรือการบรกิารสาธารณะอืน่ๆ ท�าให้

เกิดอาชญากรรมสงูขึน้ รวมทัง้การเกรงว่าจะสญูเสยีวฒันธรรม หรือสงัคมดัง้เดมิไป ซึง่สิง่เหล่าน้ีอาจจะเป็นข้อกังวล

ที่เกินเหตุ เพราะจากการวิจัยพบว่า คนย้ายถ่ินในบางโอกาส อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อแรงงานท้องถ่ินที่อยู ่

ในระดับเดียวกันอยู่บ้างแต่น้อยมาก หรือในบางครั้งก็ไม่มีเลย ในทางตรงกันข้ามแรงงานย้ายถ่ินกลับช่วยเพิ่ม 

ผลทางเศรษฐกิจ โดยที่ท้องถ่ินน้ันจ่ายน้อยที่สุดจนถึงขั้นไม่เสียอะไรเลย นอกจากน้ีพบว่าผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่ 

มรีายได้มากขึน้ มีโอกาสทีจ่ะให้ลกูหลานได้เข้าถึงการศกึษาและมกีารดแูลสขุภาพทีด่ขีึน้ มคีวามสขุในการอยูใ่นชมุชน

ของประเทศปลายทางมากกว่าการอยู่ในประเทศของตนเอง แม้ว่าจะพบกับอุปสรรค หรือจะต้องมีการปรับตัว

เน่ืองจากการเคลื่อนย้ายก็ตาม แต่เม่ือสามารถปรับตัวได้แล้ว ผู้ย้ายถ่ินน้ันบางครั้งจะเข้าร่วมท�ากิจกรรม เช่น  

การรวมกลุม่หรอืกิจกรรมทางศาสนามากกว่าคนท้องถ่ินด้วย (United Nation Development Programme–UNDP, 

2009) 

นอกเหนือจากการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศปลายทางแล้ว ประเทศต้นทางของผู้ย้ายถ่ินเองก็ได้รับ

ประโยชน์จากการส่งเงินกลับบ้านของแรงงานที่ย้ายถิ่น ที่ส่งผลให้ครอบครัวในถิ่นต้นทาง มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 

หรือบริการด้านสุขภาพมากขึ้น นอกจากน้ันยังได้รับประโยชน์ในทางอื่นๆ เช่น ได้รับแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ  

จากต่างประเทศโดยหลักการการย้ายถ่ินน้ันมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่ทั้งน้ีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนจะต้องข้ามพ้นข้อท้าทายและแนวคิด 

ที่ไม่เป็นกลางเรื่องการย้ายถิ่นไปให้ได้ก่อน (UNDP, 2009) 

ในปี 2558 องค์การสหประชาชาติได้รายงานว่า มีจ�านวนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติถึงประมาณ 244 ล้านคนทั่วโลก

โดยทวีปยุโรปและเอเชียมีจ�านวนผู้ย้ายถิ่นสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ อย่างชัดเจน คือในทวีปยุโรปมีผู้ย้ายถิ่นเข้าประมาณ 

76.1 ล้านคน ย้ายถิ่นออก 59.6 ล้านคน ในขณะที่ทวีปเอเชียมีผู้ย้ายถิ่นเข้า 75.1 ล้านคน แต่มีผู้ย้ายถิ่นออกสูง 

ถึง 99.8 ล้านคน และเมื่อพิจารณาถึงทิศทางของการย้ายถ่ินพบว่าในอดีต ส่วนมากเป็นการย้ายถ่ินจากประเทศ

ก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว แต่ในปัจจุบันแนวโน้มการย้ายถิ่นระหว่างประเทศก�าลังพัฒนาได้เพิ่มขึ้นมาอยู่

ในระดับเดียวกันกับการย้ายถ่ินจากประเทศก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ตั้งแต่ปี 2543 พบว่าในปี 2558  

มีการย้ายถ่ินภายในทวีปเอเชีย 59.4 ล้านคน เพิ่มจากจ�านวนการย้ายถ่ินภายในทวีปเอเชีย เมื่อปี 2533  

ซึ่งมีจ�านวน 35.3 ล้านคน (United Nations–UN, 2015)
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ส�าหรับประเทศไทย ข้อมูลจากส�ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 พบว่า ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 มี

ชาวต่างชาต ิจ�านวน 2.6 ล้านคนอาศยัอยูใ่นประเทศไทย โดยทีร้่อยละ 72 ของชาวต่างชาตน้ีิย้ายถ่ินมาจากประเทศ

ในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (โดยเฉพาะ 3 กลุ่มใหญ่ จากประเทศเมียนมา 

กัมพูชา และลาว) นอกจากนั้นเป็นผู้ย้ายถิ่นจากประเทศอื่นๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งประมาณร้อยละ 8 มาจาก

ทวปียโุรป โดยทีร้่อยละ 23 ของชาวยโุรปทีอ่าศยัในประเทศไทยเป็นผู้สงูอาย ุ(อาย ุ60 ปี ขึน้ไป) และมผู้ีชายมากกว่า

ผู้หญิงถึงประมาณ 3 เท่า (ปัทมา, 2558) 

หนังสือรวบรวมบทความ เรื่อง “ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งกำรย้ำยถิ่นข้ำมชำติ” ณ ปี 2559 นี้ได้รวบรวม

บทความที่สะท้อนภาพแนวคิด นโยบาย วิถีชีวิต และการหล่อหลอมของคนข้ามชาติในสังคมปลายทางจากอดีต 

ถึงปัจจบุนั และน�าไปสูอ่นาคต บทความทีอ่ยูใ่นหนังสอืน้ีได้บอกเล่าเร่ืองราว และเสนอแง่มุมต่างๆ ของประเทศไทย

ในศตวรรษแห่งการย้ายถ่ินข้ามชาต ิทัง้ในเรือ่งนโยบายแรงงานข้ามชาต ิการบรูณาการทางด้านต่างๆ ของแรงงาน

ข้ามชาต ิผลกระทบทีม่ต่ีอแรงงานข้ามชาต ิชวีติความเป็นอยู ่และคณุภาพชวีติของแรงงานข้ามชาต ิรวมถึงประเดน็

งานวิจัยทางด้านประชากรและสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

หนังสือนี้ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ซึ่งประเด็นแรก คือ ผ่าก�าแพงแนวคิดนโยบายแรงงานข้ามชาติ 

ประกอบด้วย 3 บทความ ซึ่งทั้งสามบทความนี้จะมีประเด็นร่วมที่น�าแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแรงงาน

ขา้มชาตใินมติด้ิานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางด้านเศรษฐกจิ สุขภาพ สังคม และนโยบายในเรือ่งการเคลื่อนยา้ยแรงงาน

ข้ามชาติมาทบทวนวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อให้เห็นแนวโน้ม สถานการณ์ และปรากฏการณ์ต่างๆ ของแรงงาน

ข้ามชาติ บทความเรือ่ง แรงงานข้ามชาติทีไ่ม่อาจละทิง้: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบตัใินตลาด

แรงงาน ได้ทบทวนแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ของการเลอืกปฏิบตัใินตลาดแรงงานทีมี่ต่อแรงงานข้ามชาต ิซึง่แรงงาน

ข้ามชาติเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และมีส่วนในการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่การถูกเลือกปฏิบัติในตลาด

แรงงานก็ยงัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ สร้างความยากล�าบากให้แก่ตวัแรงงานข้ามชาต ิและสามารถสะท้อนผลเสยี

มายังระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ เม่ือแรงงานข้ามชาติเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ในประเทศทีข่าดแคลนแรงงาน ดงัน้ันการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืข้ามชาต ิและการให้ความส�าคญัในนโยบาย

เรื่องต่างๆ เพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือ และแรงงานที่มีทักษะพิเศษจากต่างชาติ จึงเป็นประเด็นส�าคัญในปัจจุบัน 

บทความเรือ่ง การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมอืข้ามชาต ิและนโยบายดงึดดูแรงงานฝีมอืต่างชาตขิองเอเชยี 

ได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกที่มุ่งเปิดรับแรงงานฝีมือต่างชาติ ตลอดจนความพยายามในการดึงดูดแรงงานฝีมือและแรงงานที่มีทักษะ

พิเศษจากต่างชาติ โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างในเรื่องนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือที่มีทักษะต่างชาติของประเทศ

สงิคโปร์ ซึง่เป็นประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการดงึดดูแรงงานฝีมือต่างชาตมิากทีส่ดุในเอเชยี และศกึษานโยบาย

และมาตรการของไทยในการเปิดรับแรงงานฝีมือต่างชาติ ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่ได้มีนโยบาย

ดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติอย่างชัดเจน แต่มีนโยบายอ�านวยความสะดวกให้กับแรงงานฝีมือต่างชาติที่จะเข้ามา

ท�างานในประเทศไทย และประเทศไทยอาจจ�าเป็นต้องพัฒนามุมมอง เพื่อการสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นแรงงานฝีมือ 

ขัน้สงูทัง้คนไทยและคนต่างชาต ิเพือ่ตอบสนองยทุธศาสตร์การพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยขีองประเทศ 

โดยอาจเรียนรู้นโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือของสิงคโปร์ และประเทศเอเชียอื่นๆ เมื่อแรงงานข้ามชาติ เป็นกลุ่ม

ข  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



ประชากรกลุ่มหน่ึงที่มีส่วนส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และบทความเร่ืองหลักประกันทางสุขภาพส�าหรับ

ประชากรข้ามชาติในประเทศไทย เรามาถึง ณ จุดไหน? ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการให้หลักประกัน 

ทางสุขภาพส�าหรับประชากรข้ามชาติ โดยผู้เขียนได้ท�าการทบทวนและสังเคราะห์นโยบายรวมถึงการด�าเนินงาน 

ของประเทศไทย เก่ียวกับหลักประกันทางสุขภาพส�าหรับกลุ ่มประชากรข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ลาว  

และเมียนมา ซึ่งการศึกษาน้ีเผยให้เห็นว่า ในทางนโยบายทิศทางการพัฒนาหลักประกันทางสุขภาพส�าหรับกลุ่ม

ประชากรข้ามชาตมิคีวามชดัเจน และเปิดกว้างในด้านความครอบคลมุมากขึน้ โดยเฉพาะนโยบายของระบบประกัน

สุขภาพแรงงานข้ามชาติที่ด�าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า ความครอบคลุม

ของระบบหลักประกันทางสุขภาพยังคงจ�ากัดและไม่ทั่วถึงประชากรข้ามชาติบางกลุ่ม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก 

ความล่าช้าในการด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติในกลุ่มประชากรข้ามชาติที่จดทะเบียนแล้วที่ศูนย์บริการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวแบบเบด็เสรจ็ และการขาดประสิทธภิาพในการตดิตาม รวมถงึการขาดแรงจงูใจในการขึ้นทะเบยีน

กับระบบประกันสังคมของกลุ่มที่ได้ด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติเสร็จสิ้นแล้ว 

ประเด็นที่สอง บูรณาการ: โจทย์ท้าทายของประเทศปลายทาง ได้รวบรวมบทความที่เก่ียวกับ 

การบรูณาการทางสงัคมของแรงงานข้ามชาตจิ�านวน 3 บทความ ในสองมติหิลกัๆ คอื แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  

และแรงงานไทยในต่างประเทศ การบูรณาการทางสังคมที่ราบรื่นของคนในทุกชาติทุกวัฒนธรรมในพื้นที่ๆ หนึ่งให้มี

ความกลมกลืน มีพัฒนาการสังคมที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เริ่มด้วยบทความเร่ือง รูปแบบ 

การบูรณาการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ชี้ให้เห็นการบูรณาการทางสังคมของแรงงาน 

ข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ในเรื่องสุขภาวะ การปรับตัว ทัศนะ และพฤติกรรมเก่ียวกับ 

การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนไทย ผลการศึกษาพบว่าแรงงานลาวเป็นกลุ่มที่มี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมไทย แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมได้ ในทางกลับกันแรงงานจากประเทศเมียนมามีระดับ 

การปฏิสัมพันธ์กับคนไทย การเข้าร่วมกิจกรรม และการด�าเนินตามวิถีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปลายทางต�่ากว่า

แรงงานกลุ่มอื่น

ในขณะเดยีวกันมีอกีหน่ึงบทความทีส่ะท้อนให้เห็นการบรูณาการของผู้ย้ายถ่ินชาวยโุรปในประเทศไทยโดยเน้น

ศึกษาในเรื่องระดับการบูรณาการและผลที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิตของชาวยุโรปย้ายถิ่นในประเทศไทย คือบทความ

เร่ือง วถีิไทยจ�าเป็นหรือไม่? การศกึษาเชงิคณุภาพด้านการบรูณาการและคณุภาพชวีติของผู้ย้ายถ่ินระยะยาว

ชาวยุโรปในประเทศไทย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การบูรณาการไม่ใช่สิ่งที่ผู้ย้ายถ่ินชาวตะวันตกให้ความส�าคัญ 

และการบูรณาการไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถ่ินชาวยุโรในประเทศไทยมากนัก ผลการศึกษายังพบว่า 

การบรูณาการในมติโิครงสร้างและสงัคมส่งผลต่อระดบัคณุภาพชวีติของผู้ย้ายถ่ินชาวตะวนัตกในประเทศไทยมากกว่า

ในเชิงวัฒนธรรมและอารมณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องประสบกับเหตุการณ์วิกฤติ เช่น การเจ็บป่วย ปัญหา 

ทางการเงิน ความขดัแย้งในครอบครัว การคอร์รปัชนั และอาชญากรรม นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาเรือ่ง การบรูณาการ 

ทางสังคมในมิติของการแต่งงานข้ามพรมแดน และการเลื่อนชั้นทางสังคม โดยน�าเสนอกรณีศึกษาของการย้ายถิ่น

เพราะการแต่งงานของคนไทยในประเทศออสเตรีย ชื่อบทความคือการแต่งงานข้ามพรมแดนและการเคลื่อนชั้น

ทางสังคมและเศรษฐกิจของการย้ายถิ่นของคนไทยในประเทศออสเตรีย ผลการศึกษาพบว่าการแต่งงานมีส่วน

สัมพันธ์กับการย้ายถ่ิน และมีผลให้ผู้ย้ายถ่ินเพราะแต่งงานมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การย้ายถ่ินส่งผลให้เกิด 

ความส�าเรจ็ทางด้านเศรษฐกิจ ทัง้ในกลุม่ของผู้ทีแ่ต่งงานเองแล้ว ยงัครอบครัวไปถึงครอบครวัทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงัอกีด้วย 

บทบรรณาธิการ  ค



อย่างไรก็ตามก็ยงัไม่สามารถทีจ่ะชีช้ดัได้ว่า ประสบการณ์ของกลุม่ทีย้่ายถ่ินเพราะการแต่งงาน จะมกีารเจริญก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นเหมือนกันไปทั้งหมด เพราะว่ายังคงมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเลื่อนชั้นทาง

เศรษฐกิจหรือทางสังคมลดลง เนื่องมาจากการย้ายถิ่นเพราะการแต่งงานเช่นกัน

ประเด็นที่สาม เส้นทางชีวิตของคนข้ามชาติในต่างแดน มีทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งจะเป็นการศึกษาชีวิต

ความเป็นอยู่ ความคาดหวัง อุปสรรค และการเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  

และแรงงานไทยในต่างแดน บทความแรกผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย ที่น�าเสนอเรื่องราวชีวิตของผู้สูงอายุต่าง

ชาติที่เป็นชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย นอร์เวย์ ญี่ปุ่น และเป็นชาวจีนในประเทศไทย ในมุมมองเชิงสังคมวัฒนธรรม

เท่าน้ัน ข้อค้นพบจากการศึกษาน้ีคือ ประเด็นที่สังคมไทยควรจะคิดค�านึงเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุต่างชาต ิ

ในสังคมไทยในทศวรรษหน้า ควรให้ความส�าคัญด้านการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการปรับตัว 

เพื่ออยู ่ร ่วมกันระหว่างสมาชิกสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทุกด้าน และการให้โอกาสได้เรียนรู ้ 

จากปรากฏการณ์ทีผู้่สงูอายชุาวต่างชาตคิดิว่า เมืองไทยเป็นบ้านให้มากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู ่และองค์ความรู้ใหม่เหล่าน้ี

จะช่วยเตรียมคนไทยและสังคมไทยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยในทศวรรษหน้า 

อย่างแน่นอน ยิ่งไปกว่าน้ัน การศึกษาชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจ�าไทย เป็นการศึกษา 

อีกมุมมองหน่ึงของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ที่ต้องใช้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติ ซึ่งจากบทความ

เรื่อง มุมมองของชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจ�าไทย ได้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ 

ในเรอืนจ�าทีเ่ป็นไปอย่างยากล�าบาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสภาพแวดล้อมในห้องขงั อาหารการกิน อปุสรรคทางด้านภาษา 

รวมถึงการขาดสิทธิในการรักษาพยาบาล ที่ส�าคัญคือถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่เคยมี การศึกษาน้ี 

ยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ต้องขังจากประเทศเพื่อนบ้านมีความหวังริบหรี่มากในการโอนตัวกลับบ้านและยากเกิน 

จะเป็นจริงได้ เน่ืองจากขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และหลายประเทศไม่มีสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน 

บทความสดุท้ายจะเป็นการศกึษาของแรงงานไทยทีไ่ปท�างานในประเทศเกาหลใีต้ เป็นการศกึษาในประเด็นอปุสรรค

และการเข้าถึงความช่วยเหลอืของแรงงานไทยในต่างแดน บทความแรงงานไทยในเกาหลีใต้: อปุสรรคและการเข้าถึง

ความช่วยเหลือได้น�าเสนอปัญหาต่างๆ ที่แรงงานไทยเผชิญปัญหา โดยเฉพาะแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมาย  

ซึง่มกัถูกละเมดิสทิธิต่างๆ ในขณะทีแ่รงงานทีถู่กกฎหมายส่วนใหญ่จะมปัีญหาในกรณีขอย้ายงาน อปุสรรคทางด้านภาษา 

บทความน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในเรื่องการให้สิทธิแรงงานในการเลือกนายจ้างมากขึ้น การอบรมภาษา 

ที่เข้มข้น การเปิดโอกาสให้คนที่มีสถานะผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในระบบและท�างานอย่างถูกกฎหมาย และการจัด 

ให้มหีน่วยงานตรวจสอบ สถานประกอบการเพือ่ป้องกันนายจ้างท�าผิดสญัญา และดแูลความปลอดภัยในการท�างาน 

ซึ่งอาจช่วยบรรเทาปัญหาที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ต้องเผชิญได้

บทความในประเด็นสุดท้าย กลุ่มงานวิจัยประชากรและสังคมประกอบด้วย 3 บทความ ซึ่งเป็นประเด็น 

เก่ียวกับงานวิจัยทางด้านประชากรและสังคม บทความแรกอีกบทความที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการในประเด็น 

ของสิง่แวดล้อมกับแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย เรือ่งผลกระทบของความเส่ือมโทรมส่ิงแวดล้อมทางด้านขยะ

มลูฝอยต่อทีอ่ยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาติ เมือ่มกีารย้ายถ่ินของแรงงานข้ามชาตเิพิม่ขึน้ก็จะยิง่ส่งผลต่อการเพิม่

ความต้องการของการบริโภค และส่งผลต่อการเพิ่มระดับการทิ้งขยะมูลฝอยต่อวันเพิ่มมากขึ้นไปด้วย บทความน้ี 

จะอธิบายความเสือ่มโทรมของสภาพแวดล้อมทางด้านขยะมลูฝอย การปรบัตวัของแรงงานข้ามชาต ิและผลกระทบ

ง  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติ บทความน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่อยู่อาศัยส�าหรับ

แรงงานข้ามชาติในเรื่องความสะอาด เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยจะต้องเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดขยะ และส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะในชุมชนและสร้างจิตส�านึก 

ในการทิง้และเก็บขยะ ตลอดจนมีมาตรการลดการผลติผลติภัณฑ์และวสัดทุีก่่อให้ขยะและสิง่ปฏิกูลเพือ่ให้ขยะตกค้าง

ลดลง บทความที่สอง เป็นการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับ การประเมินบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 

ในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัด 

เชิงภูมิศาสตร์ เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยในประเทศ

ที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง นอกจากน้ียังพบว่าผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้ท�างานด้านสุขภาพจะไม่มีส่วนร่วมในการวิจัย 

บทความน้ีให้ข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีผู้เชีย่วชาญและผูต้ดัสนิใจทีเ่ก่ียวข้องกับสิง่แวดล้อมมส่ีวนร่วมในการวจัิยด้วย 

และวธีิการวจัิยควรเน้นเร่ืองการค้นหาความสมัพนัธ์เชงิเหตแุละผล ระหว่างคณุลกัษณะเชงิจิตสงัคม และเชงิสถาบนั

ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพกับระดับของการมีส่วนร่วม และบทความเรื่องสุดท้ายเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

กับการตกเป็นเหยือ่ของความรนุแรงทางเพศของผู้หญงิและผู้ชายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ บทความน้ี 

เป็นการทบทวน วรรณกรรมภาษาอังกฤษในประเด็นเก่ียวกับความรุนแรงทางเพศของบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลการศึกษาพบว่า ชีวประวัติ ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดบริบท (เช่น  

การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์) และบริบททางสังคมที่เชื่อมโยงกับการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของทั้งผู้หญิง

และผู้ชาย ข้อจ�ากัดหลกัของการศกึษาในครัง้น้ี คอืการขาดตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนของประชากร การศกึษาทีใ่ช้ข้อมลู

ระยะยาว และการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในแรงงานข้ามชาติ

บทความทั้งสิบสองบทความในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งที่อาศัยอยู่

ในประเทศไทย และคนไทยในต่างประเทศในหลากหลายแง่มุม โดยที่ผู้ย้ายถ่ินที่อาศัยในประเทศไทยน้ันมีทั้ง 

ผู้ย้ายถ่ินและมแีรงงานไทยจากประเทศเพือ่นบ้าน คอืประเทศเมียนมา กัมพชูา และลาว และผู้ย้ายถ่ินแบบชัว่คราว

จากประเทศในยโุรปทีส่่วนมากเข้ามาท�างานระดบัผูบ้รหิาร ผู้เชยีวชาญ และอกีส่วนหน่ึงเป็นผู้สงูอายเุข้ามาแต่งงาน

กับผู้หญิงไทย ในขณะเดียวกันก็มีคนไทยที่ไปท�างานในประเทศในเอเชียตะวันออก และ/หรือแต่งงานกับชาวยุโรป 

นอกจากนี้มีการย้ายถิ่นข้ามชาติระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ซึ่งจ�านวนผู้ย้ายถิ่น

ข้ามชาตน้ีิมแีนวโน้มเพิม่จ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เน่ืองมาจากการเปิดความร่วมมอืของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีน ในปีน้ี 2559 ผนวกกับสงัคมไทยก�าลงัจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน

ระดับล่างอันเน่ืองมาจากการเกิดที่ลดลง โครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสูงวัยขึ้น และ

ประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ท�าให้มีความต้องการแรงงานจากประเทศอื่นๆ เข้ามาทดแทน 

ในขณะที่คนไทยก็มีโอกาสที่จะไปท�างาน/ใช้ชีวิตในประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และประชากรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเช่นเดียวกัน ดังน้ันการศึกษาในประเด็นผู้ย้ายถ่ินหรือ 

คนข้ามชาติในมิติต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินนโยบายของภาครัฐ ภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การอาศัยอยู่ร่วมกันของทุกคน ทุกกลุ่มในสังคมไทย มีความเท่าเทียม

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า 

บทบรรณาธิการ  จ
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ของกำรเลือกปฏิบัติในตลำดแรงงำน

จรัมพร โห้ล�ายอง
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บทคัดย่อ

แรงงานข้ามชาตเิป็นหน่ึงในปัจจัยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ และมีส่วนในการเตบิโตทางเศรษฐกิจ แต่การถูกเลอืก

ปฏิบตัใินตลาดแรงงานก็ยงัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ สร้างความยากล�าบากให้แก่ตวัแรงงานข้ามชาต ิและสามารถ

สะท้อนผลเสยีมายงัระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ บทความน้ีได้ทบทวนแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ของการเลอืกปฏิบตัิ

ในตลาดแรงงาน ซึง่ได้สะท้อนให้เห็นว่าการเลอืกปฏิบตัก่ิอเกิดจากอคตขิองคนหมูม่าก และการถ่ายทอดเร่ืองราวใน

ทางลบเก่ียวกับกลุม่คนทีด้่อยกว่า ทัง้น้ีแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าอคตแิละความไม่ชอบก่อให้เกิดต้นทนุ

ในการผลิต ลดประสิทธิภาพในการผลิต ลดอรรถประโยชน์ของผู้ประกอบการ และมีผลเสียต่อระดับรายได้ของ

สถานประกอบการ ซ่ึงต้นทุนเหล่าน้ีมักจะถูกผลักไปให้เป็นภาระของแรงงานกลุ่มที่ถูกเกลียดชัง ส�าหรับการศึกษา

ปรากฏการณ์การเลอืกปฏิบตัใินตลาดแรงงานไทยทีม่ต่ีอแรงงานข้ามชาตพิบว่า มแีรงงานข้ามชาตจิ�านวนมากได้รบั

ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และถูกวางต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบไปยังประเภทงานที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ ปรากฏการณ ์

การถูกเลือกปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่ชอบ การมีอคติของนายจ้าง และเพื่อนร่วม

งาน โดยการทดสอบไคสแควร์ พบว่าการเลือกปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการถูกวางต�าแหน่งหน้าที่งาน 

ที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ อย่างไรก็ตาม วรรณกรรมเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และฐานข้อมูลที่มีอยู่ยังมี

ความจ�ากัดในการศึกษาหาความเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้ และสั่งสมข่าวสารเก่ียวกับเชื้อชาติที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานไทย

ค�าส�าคัญ: การเลือกปฏิบัติ การกีดกัน การเอารัดเอาเปรียบ แรงงานข้ามชาติ อคติ
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The Indispensable Migrant Workers:  
Economics Viewpoint of Discrimination  

in the Labor Market

Charamporn Holumyong
*

Abstract 

Migrant workers have crucially contributed to the Thai economic growth. Despite fulfilling 

the labor force and enhancing production capacity, migrant workers have been discriminated against 

in the Thai labor market. While migrants suffered from discrimination, the economy also suffered 

from the inefficiency cost spilled from discrimination. This article reviewed economics viewpoint of 

discrimination in the labor market. Prejudice and negative information against minority have been 

viewed as the root causes of discrimination. Prejudice and dislike feeling create ineffective cost in 

the production, reduce inefficiency, diminish utility of entrepreneurs, and have negative consequence 

to the revenue of enterprises. The cost of discrimination incurred in the production process has 

been transferred to minority workers. While observing migrant discrimination in the Thai labor 

market, the surveyed data showed that many migrants were exploited through unfair wages and 

3ds jobs. Migrant discrimination was related to prejudice of employers and coworkers. Based on 

the Chi–Square testing, prejudice was statistically related to being subjected to the 3ds jobs of 

migrant workers. Nevertheless, the existing literatures related to migrant workers in Thailand and 

the available surveyed data were quite limited to indicate the role of statistical discrimination against 

migrant workers in Thailand.

Keywords: Discrimination, Job segregation, Exploitation, Migrant worker, Prejudice
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ภำพรวมแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย

ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ส�าคัญของแรงงานข้ามชาติมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ  

อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากการทีป่ระเทศไทยเป็นฐานการผลติส�าคญัในภูมภิาคอาเซยีน มฐีานะทางเศรษฐกิจทีม่ัน่คง และ

มีระดับรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างประเทศทั้งในส่วน

ค่าตอบแทนของแรงงาน และระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และชาติพันธุ์ในประเทศ

ต้นทาง ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญที่ผลักดันให้แรงงานจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา เป็นแรงงาน 

กลุม่ใหญ่ทีย้่ายถ่ินเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยคาดประมาณว่าจะมแีรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน

เหล่าน้ี 2.5 ล้านคน ในจ�านวนน้ีมปีระมาณ 1.4 ล้านคนเป็นแรงงานนอกระบบทีไ่ม่มเีอกสารการท�างานอย่างถูกต้อง 

(Huguet, Chamratrithirong, & Natali, 2012) ซึ่งแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญ 

ที่สร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในตลาดส่งออกสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นในการผลิต โดยเฉพาะ 

การผลติในภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ประมง ก่อสร้าง และคนท�างานในบ้าน (Ford & Holumyong, 2015)

การเข้ามาท�างานของแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ท�าให้แรงงานเหล่าน้ีได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในชมุชน และ

สงัคมไทย และก่อให้เกิดการปรบัตวัเปลีย่นแปลงทางสงัคมในการอยูร่่วมกันในรูปแบบทีห่ลากหลาย ซึง่มทีัง้ทศันคติ

ในเชิงบวกและลบของคนไทยในพื้นที่ ชุมชนคนไทยในบางพื้นที่มีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยมองว่า 

แรงงานเหล่าน้ีเข้ามาเติมเต็มทางเศรษฐกิจ สร้างงานแบบครบวงจรให้ชุมชน และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่ช่วย 

เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ซึ่งการอยู่ร่วมกันในลักษณะความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 

เป็นระยะเวลานาน สามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผสมผสานทางวัฒนธรรม รูปแบบการด�าเนินชีวิต และ

ความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ ของทั้งแรงงานข้ามชาติ และคนไทยในชุมชนได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทาง

วฒันธรรม และลกัษณะความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาต ิในบางครัง้อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกันระหว่างคนพืน้ที่

ในชุมชน และแรงงานข้ามชาติได้ ซึ่งสะท้อนผ่านพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนต่างเชื้อชาติ หรือการสื่อสาร 

ที่ไม่เข้าใจกัน งานวิจัยของ Sanpuwan & Niyomsilpa (2014) ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติของคนไทย 

ทีม่ต่ีอแรงงานข้ามชาตแิละผู้อพยพ พบว่า ความคุน้เคยใกล้ชดิของชมุชนต่อแรงงานข้ามชาต ิการมสีถานะทางทะเบยีน 

ของแรงงาน และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อทัศนคติที่ดี (เชิงบวก) ของคนไทย

ในชุมชน อย่างไรก็ตาม ผลการส�ารวจทัศนคติคนไทยภายใต้ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคมในปี พ.ศ. 2556 (Sanpuwan & Niyomsilpa, 2014) ยังสะท้อนภาพความหวาดระแวงของ 

คนไทยที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในภาพรวม โดยพบว่า มากกว่าครึ่งรู้สึกว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภัยในเรื่องความ

ปลอดภัยทางชวีติและทรพัย์สนิ ซึง่มสีาเหตสุ่วนหน่ึงมาจากการน�าเสนอข่าวอาชญากรรมจากกลุม่แรงงานข้ามชาติ 

จึงสร้างความรู้สกึหวาดกลวัของคนในพืน้ทีไ่ด้ นอกจากน้ีผลการส�ารวจยงัสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลด้านการแข่งขนั

ในตลาดแรงงาน โดยมากกว่าครึ่งมองว่าแรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทยในตลาดแรงงาน

ความรู้สึกหวาดหวั่น หวาดระแวงเกิดขึ้นได้ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เพียงจ�ากัดอยู่เฉพาะใน

กลุม่คนไทยในพืน้ทีเ่ท่าน้ัน การย้ายถ่ินเข้าสูส่ภาพแวดล้อมใหม่สร้างความไม่แน่นอน และความจ�าเป็นในการปรบัตวั

ให้เหมาะสม ความเป็นต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมผลักดันให้แรงงานกลุ่มนี้เป็นประชากรชายขอบ ที่ถูกมอง

ว่าเป็น “คนอื่น” ในสังคมไทย (กุลภา และกฤตยา, 2555) เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานก็มีความเสี่ยงต่อการถูก 

เอารัดเอาเปรียบ ถูกกีดกันในสถานที่ท�างานได้ง่ายกว่าแรงงานกลุ่มอื่น ทั้งในมุมของการถูกเอาเปรียบด้านแรงงาน 
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ร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพ (จรัมพร และสุรีย์พร, 2559) การส�ารวจแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  

ของอภิชาติ และคณะ (2555) พบว่า ค่าจ้างส่วนใหญ่ที่แรงงานข้ามชาติได้รับมักอยู่ในระดับต�่า แรงงานจ�านวนมาก

ได้รับค่าจ้างต�า่กว่าอตัราค่าแรงขัน้ต�า่ทีก่ฎหมายก�าหนด และแรงงานข้ามชาตจิ�านวนมากต้องตรากตร�าท�างานหนัก 

ทั้งในรูปแบบของการท�างานเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด และการท�างานในช่วงเวลาพิเศษ เช่น กลางคืน  

เช้ามืด เป็นต้น

แรงงานข้ามชาตเิป็นหน่ึงในปัจจัยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ และมีส่วนในการเตบิโตทางเศรษฐกิจ แต่การถูกเลอืก

ปฏิบตัใินตลาดแรงงานก็ยงัเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึน้ สร้างความยากล�าบากให้แก่ตวัแรงงานข้ามชาต ิและสามารถ

สะท้อนผลเสยีมายงัระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้ บทความน้ีมวีตัถุประสงค์ทีจ่ะทบทวนแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์

ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานในบริบทการกีดกันแรงงานข้ามชาติ และเปรียบเทียบปรากฏการณ์ 

การเลือกปฏิบติัในตลาดแรงงานไทยทีมี่ต่อแรงงานข้ามชาติ โดยในส่วนแรกจะเป็นการทบทวนแนวคดิ ซึง่มุง่เน้น

ที่จะให้ข้อมูลของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งอธิบายที่มาและมูลเหตุ

ส�าคัญของการกีดกัน และในส่วนต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบปรากฏการณ์การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานไทย 

ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยการตรวจสอบหลักฐานทางสถิติจากข้อมูลการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานโครงการส่งเสริม 

การป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร–4) ซึ่งแบบส�ารวจมีข้อค�าถามเก่ียวกับ 

การกีดกันในการท�างานในมิติต่างๆ และการทดสอบไคสแควร์ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของแนวคิดการเลือก

ปฏิบัติอันสืบเนื่องจากอคติ และความไม่ชอบและสถานการณ์การกีดกันแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

แนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรเลือกปฏิบัติ

นักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ต่างตระหนักดีว่า การเลือกปฏิบัติของกลุ่มคนในสังคมจะก่อให้เกิดผลเสียทาง

เศรษฐกิจตามมา ยิ่งเมื่อเป็นการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานอันเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ด้วยแล้ว ผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจย่อมชัดเจน โดยมักส่งผลต่อระดับรายได้และก�าไรของ 

ภาคธุรกิจ และขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติยาวนานของการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคจากการเหยียดสีผิวระหว่างคนด�าและคนขาว พบว่า 

การเลือกปฏิบัติบนฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ และ รสนิยมทางเพศ ยังเกิดขึ้นเรื่อยมา และส่งผลเสียอย่างชัดเจน

ทางเศรษฐกิจ โดยการเลือกปฏิบัติที่ยังคงมีอยู่ในสังคมอเมริกาในยุคปัจจุบันท�าให้รายได้ของประเทศในภาพรวม

สูญหายไปประมาณ 64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยได้เป็นความสูญเสียปีละประมาณ 2,240  

พันล้านบาท (Burns, 2012) แม้จะยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากการเลือก

ปฏิบติัในตลาดแรงงาน แต่ผลลบทีเ่ชือ่มโยงไปสูเ่ศรษฐกิจระดบัมหภาค จะสามารถกระจายไปสูค่นทกุกลุม่ในประเทศ

อย่างทั่วถึง แม้ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากสถานการณ์การเลือกปฏิบัติสักเพียงใดก็ตาม

นักเศรษฐศาสตร์ได้นิยามการเลือกปฏิบัติว่าหมายถึง การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันกับกลุ ่มคนที่ม ี

ความแตกต่างออกไป ทั้งในด้านลักษณะทางประชากร หรือทัศนคติความเชื่อพื้นฐาน เช่น การกีดกันชนกลุ่มน้อย 

กีดกันทางเพศ กีดกันบนฐานของอายุ เลือกปฏิบัติบนฐานความเชื่อทางศาสนา ทัศนคติทางการเมือง และรสนิยม

ทางเพศ เป็นต้น โดยการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมมักเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เท่ากัน การคัดเลือกพนักงาน

เข้าท�างาน และหน้าที่รับผิดชอบในงาน เป็นต้น การที่นายจ้างเลือกรับเฉพาะแรงงานชายเข้าท�างานในโรงงาน 
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เพราะรู้สึกว่าแรงงานหญิงจะให้ความส�าคัญกับการเลี้ยงดูบุตร ไม่ทุ่มเทกับงาน หรือหัวหน้างานจัดให้แรงงาน 

ข้ามชาติท�างานที่หนักกว่าแรงงานไทย แม้ทั้งสองกลุ่มจะได้รับค่าจ้างเท่ากันและมีศักยภาพในการท�างานเท่ากัน 

อย่างไรก็ตาม การเลอืกปฏิบตัทิางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะการกีดกันทีเ่กิดจากนายจ้างในสถานประกอบการ

เท่าน้ัน แต่รวมถึงการเลือกปฏิบัติในหมู่เพื่อนร่วมงาน และการเลือกปฏิบัติจากผู้บริโภคด้วย เช่น ลูกค้าบางคน 

เลิกซื้อกาแฟจากร้านกาแฟที่มีแรงงานข้ามชาติชงขาย เป็นต้น

วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการเลือกปฏิบัติในปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่ผู้ที่เริ่มบุกเบิกศึกษา

และถ่ายทอดองค์ความรู้เรือ่งน้ีอย่างจรงิจัง คอื แกรี ่เบคเกอร์ (Gary Becker) นักเศรษฐศาสตร์สาขาสงัคมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวลัโนเบล และมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กอย่างแพร่หลาย โดย เบคเกอร์ได้ตพีมิพ์หนังสอืเรือ่ง The Economics 

of Discrimination หรือเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลอืกปฏิบตั ิในปี ค.ศ. 1957 และได้เป็นจุดเริม่ต้นของการถกเถียง

แลกเปลี่ยนแนวคิดทางด้านการเลือกปฏิบัติในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์เรื่อยมา 

การเลือกปฏิบัติอันสืบเนื่องจากอคติ และความไม่ชอบ 

แกรี่ เบคเกอร์ เป็นนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงที่พยายามน�าหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายปรากฏการณ์

การกีดกันในการท�างานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ ความพยายามน้ีเกิดขึ้นจากความไม่สอดคล้องกับทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ชี้ชัดว่า  

“การกีดกันในการท�างาน ลดประสิทธิภาพในการผลิต และท�าร้ายระบบเศรษฐกิจ” แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก

แห่งความเป็นจริงกลับสะท้อนภาพการกีดกันในการท�างานที่มีปรากฏอยู่ในทุกประเทศ และเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง

เรื่อยมาในทุกยุคทุกสมัย ความพยายามอธิบายปรากฏการณ์การกีดกันของเบคเกอร์ ชี้ให้เห็นว่าการกีดกันที่เกิดขึ้น

ในโลกแห่งความเป็นจริงน้ัน มีสาเหตุเพียงแค่ความไม่ชอบหน้า หรืออคติของคนเท่าน้ัน แต่มีบทบาทอย่างมาก 

ในการตัดสินใจจ้างแรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนให้กับแรงงาน สภาวะสังคมที่มีการกีดกัน/เลือกปฏิบัติน้ัน 

จะยังคงอยู่ต่อไป ตราบใดที่อคติต่อคนกลุ่มที่ด้อยกว่ายังคงอยู่ในจิตใจของคนหมู่มากในสังคม

หนังสือเรื่อง The Economics of Discrimination ของแกรี่ เบคเกอร์ (Becker, 1957) ได้สร้างแบบจ�าลอง

การเลือกปฏิบัติอันเกิดจากอคติ ความเกลียด และความไม่ชอบ โดยผลของแบบจ�าลองสะท้อนให้เห็นว่าความอคติ

และความไม่ชอบกลุม่ผู้ทีด้่อยกว่าเป็นต้นทนุอย่างหน่ึง ซึง่ส่งผลให้ผู้ทีถู่กเกลยีดและไม่ชอบ ต้องรบัผลของต้นทนุน้ัน 

และยอมรับค่าจ้างที่ต�่ากว่าแรงงานหมู่มากที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน

แบบจ�าลองของเบคเกอร์ เริ่มต้นที่การที่นายจ้างมีรสนิยมในการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ ในการจ้างแรงงาน

กลุ่มด้อยกว่าในสถานประกอบการจะสามารถก่อให้เกิดความไม่รื่นรมย์บางอย่าง ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาในรูป

แบบของมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้ และส่งผลต่อระดับค่าจ้างของแรงงาน โดยแบบจ�าลองได้แบ่งกลุ่มแรงงานออกเป็น 

2 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) กลุ่มที่เป็นที่โปรดปราน หรืออย่างน้อยก็ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบ (Preferred group) ซึ่งกลุ่มนี้จะมี

ต้นทุนในการจ้างต่อหัวอยู่ที่ W
P
 (Wage of preferred group) (2) กลุ่มที่ไม่ค่อยชอบหน้า หรือรู้สึกไม่ชอบ  

(Non–preferred group) ซึ่งกลุ่มน้ีจะมีต้นทุนในการจ้างต่อหัวอยู่ที่ W
NP

 (Wage of non–preferred group)  

และแบบจ�าลองได้ชี้ให้เห็นว่า ค่าจ้างของทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์กันดังสมการ j

W
P
–W

NP
 > d–––––––––––––––––––j
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ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค่าจ้างของแรงงานกลุ่มหลัก หรือกลุ่มที่โปรดปรานจะมีมูลค่าสูงกว่าค่าจ้างของแรงงาน 

กลุ่มด้อยที่นายจ้างไม่ชอบ โดยมากกว่าเท่ากับ d ซึ่งเป็นมูลค่าที่สะท้อนต้นทุนที่เกิดจากความเกลียดชัง อคติ  

เบคเกอร์ เรียกค่า d นี้ว่าสัมประสิทธิ์ของการเลือกปฏิบัติ (Coefficient of discrimination) 

มูลค่าของความเกลียดชังและอคติ กลายเป็นมูลค่าต้นทุนได้อย่างไร แม้ว่างานดั้งเดิมของเบคเกอร์ไม่ได้

พยายามชี้ให้เห็นถึงที่มาของต้นทุนน้ีในเชิงตัวอย่าง แต่วรรณกรรมรุ่นต่อมา ได้ถ่ายทอดให้เกิดความกระจ่างถึง

แนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดี โดยต้นทุนนี้อาจเริ่มก่อตัวจากนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าก็ได้ กล่าวคือ

– นายจ้าง ความไม่ชอบหน้าของนายจ้างอาจท�าให้นายจ้างหงุดหงิดโมโห แม้เพียงเห็นหน้าแรงงาน 

กลุ่มด้อย ซึ่งจะส่งผลไปยังอรรถประโยชน์ที่นายจ้างได้รับจากการท�างานของแรงงานกลุ่มด้อยให้มีค่าน้อย 

– เพื่อนร่วมงาน ความไม่ชอบหน้า ความอคติสร้างความรู้สึกรังเกียจในการท�างานร่วมกัน เมื่อแรงงาน

กลุ่มหลักรังเกียจที่จะท�างานร่วมกับแรงงานกลุ่มด้อย ก็จะปิดประตูการสื่อสารระหว่างกัน ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สอนงานซึ่งกันและกัน และลดประสิทธิภาพในการท�างาน โดยเฉพาะงานที่เป็นสายงานต้องท�าเชื่อมต่อประสานกัน 

นอกจากน้ียังง่ายต่อการทะเลาะวิวาทในหมู่พนักงานด้วย ซึ่งเหล่าน้ีมีผลกับประสิทธิภาพการท�างาน ลดผลผลิต 

ในสถานประกอบการ และส่งผลต่อรายรับและก�าไร 

– ลูกค้า อคติ และความไม่ชอบจากลูกค้า ส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากแรงงาน 

กลุ่มด้อย หรือลดปริมาณการบริโภค ซึ่งจะมีผลต่อรายรับ และก�าไรของสถานประกอบการ ในบางครั้งความรู้สึก

อคตขิองลกูค้าสร้างความรูส้กึว่าสนิค้าไม่ได้มาตรฐาน และส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของสนิค้าได้ เช่น ลกูค้าทีไ่ม่ชอบ

พนักงานเสริฟอาหารที่เป็นแรงงานข้ามชาติอาจรู้สึกว่าอาหารสกปรก รสชาติไม่อร่อย ใช้วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ  

และบอกต่อไปยังกลุ่มเพื่อนฝูงในหมู่กว้าง ท�าให้คนไม่อยากมาทานอาหารที่ร้านดังกล่าวได้

ไม่ว่าอคติจะเกิดจากใคร ก็สามารถก่อให้เกิดต้นทุนในสถานประกอบการได้ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้นายจ้างซึ่งเป็น

นักธุรกิจจะไม่แบกรบัภาระไว้เอง แต่จะผลกัภาระต้นทนุน้ีไปยงัแรงงานกลุม่ด้อยทีถู่กเกลยีดชงั ในรปูของเงินค่าจ้าง

ที่น้อยกว่าแรงงานกลุ่มหลัก แม้ว่าภาระงานจะเท่าๆ กันก็ตาม

วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์ด้านการเลือกปฏิบัติ ไม่ได้จ�ากัดค�าอธิบายอยู่เฉพาะในส่วนของต้นทุนที่ 

ก่อมาจากอคติเพียงอย่างเดียว แต่ในบางแนวคิด ความไม่ชอบและอคติก็ถูกมองว่ามีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเอง 

ด้วยซ�้า ดังเช่นในแบบจ�าลองของแอโรว์ (Arrow, 1973) ซึ่งได้อธิบายการเลือกปฏิบัติในสถานประกอบการผ่าน 

ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์สูงสุดของนายจ้าง หรอืเลือกปฏบิตัิเพราะมนัจะท�าให้นายจ้างมีความพึงพอใจความสุขสูงสุด

นั้นเอง ดังสมการ k

U = f (¶, B, W)–––––––––––––––––––k

ซึง่สะท้อนว่าอรรถประโยชน์ หรือความพงึพอใจของนายจ้าง (U) เป็นองค์ประกอบของความพงึพอใจทีน่ายจ้าง

ได้รบัจากก�าไรของสถานประกอบการ (¶) ความพงึพอใจทีไ่ด้รบัจากแรงงานกลุม่ด้อย (B) และความพงึพอใจทีไ่ด้รับ

จากแรงงานกลุ่มหลัก (W) ทั้งน้ี แอโรว์ได้วิเคราะห์โดยแยกแรงงานออกเป็นสองกลุ่มคือ แรงงานกลุ่มผิวด�า  

ซึ่งเป็นกลุ่มด้อย และแรงงานกลุ่มผิวขาว ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มหลักแม้แรงงานทั้งสองกลุ่มจะมีประสิทธิภาพ 

8  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



ในการผลิตให้กับสถานประกอบการไม่แตกต่างกัน แต่ความไม่ชอบหน้าของนายจ้างไปลดความพึงพอใจที่นายจ้าง

ได้จากการมีแรงงานกลุ่มด้อยไว้ในสถานประกอบการ ดังน้ัน แรงงานกลุ่มด้อยน้ีจึงจะต้องได้รับค่าจ้างที่น้อยกว่า

แรงงานกลุ่มหลัก

แม้แบบจ�าลองของเบคเกอร์และแอโรว์จะมีค�าอธิบายถึงผลของค่าจ้างทีต่่างกันก็ตาม แต่ทัง้สองแบบจ�าลอง

ก็ให้ภาพทีเ่หมือนกันในประเดน็ของ อคตแิละความไม่ชอบ ว่าเป็นทีม่าของค่าจ้างทีแ่รงงานได้รับไม่เท่ากัน และแม้ว่า

แรงงานกลุ่มด้อยจะไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างก�าแพงอคติเหล่าน้ีขึ้นมาเอง แต่ทั้งสองแบบจ�าลองชี้ชัดว่า คนที่แบกภาระ 

ก็คือตัวแรงงานกลุ่มด้อย เพราะคนโน้นคนน้ีไม่ชอบและในทางธุรกิจไม่มีใครยอมขาดทุนแทนกัน ดังน้ันแรงงาน 

กลุ่มด้อยที่ไม่มีทางสู้เพราะด้อยกว่า จึงควรรับภาระนี้ไป

วรรณกรรมในปัจจุบันชี้ว่า การเลือกปฏิบัติไม่ดี มีผลเสียต่อเศรษฐกิจ จากการก่อให้เกิดต้นทุนและการลด

ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะหายไปเองจากพลวัติของตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันสมบูรณ์ ที่ผลักดันให้ผู้ผลิตที่มี

ต้นทนุต�า่ทีส่ดุเท่าน้ันทีจ่ะคงอยูใ่นตลาดได้ ซึง่สถานประกอบการทีป่ราศจากการเลอืกปฏิบัตจิะมต้ีนทนุทีต่�า่กว่าและ

มีศักยภาพในการผลิตสูงกว่า และจะเป็นกลไกผลักดันสถานประกอบการที่เลือกปฏิบัติให้ล้มหายไปจากตลาดได้  

โดยแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์จาก Black & Brainard (2004) ที่ศึกษาอัตราค่าจ้างในกลุ่มผู้ส่งออกและน�าเข้าที่ต้อง

เผชิญกับสภาวะการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดโลก และผลการศึกษาก็ได้ชี้ว่าการค้าระหว่างประเทศมีกลไก 

จากมือที่มองไม่เห็นในการบรรเทาปัญหาการเลือกปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทผู้ส่งออกน�าเข้าจะมีโอกาส 

ในการเลือกปฏิบัติกับพนักงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้น้อยลง เนื่องจากต้องค�านึงถึงต้นทุนในการผลิตเป็นส�าคัญ 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติ

ที่มาของความไม่ชอบ เกลียดชัง อคติของแรงงานกลุ่มใดกลุ ่มหน่ึง เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายในหมู่ 

นักเศรษฐศาสตร์ แม้สิ่งเหล่าน้ีจะเป็นความรู้สึกของคน แต่ก็มีมูลเหตุที่น่าจะอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร การมี

ประสบการณ์ไม่น่าประทบัใจกับแรงงานกลุม่ด้อยเหล่าน้ี เป็นมลูเหตทุีด่เูป็นเหตเุป็นผลของการตัง้แง่เลอืกปฏิบัติกับ

แรงงาน ประสบการณ์ตรง ค�าบอกเล่าของคนใกล้ชิด หรือแม้แต่ข่าวคราวที่สั่งสมมาเป็นเวลานานด้านความด้อย

ประสทิธิภาพการท�างานของแรงงานกลุม่ด้อยบางกลุม่ มกัถูกใช้เป็นสญัญาณเตอืนนายจ้างให้เลอืกปฏิบตัต่ิอแรงงาน

แตกต่างกันได้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ใช้เป็นค�าอธิบายของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติ (statistical  

discrimination) โดยข้อมูลเดิมๆ มักถูกน�ามาใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการท�างานของแรงงาน และถูกใช้อ้างอิง

ในการตั้งระดับค่าจ้างให้แก่แรงงานแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะในภาวการณ์ที่นายจ้างเผชิญกับความจ�ากัดในการเข้าถึง

ข้อมลูของแรงงานทีม่าสมคัรงานใหม่ และยากจะคาดเดาทกัษะในการท�างานของแรงงานเหล่าน้ันได้ (Phelps, 1972) 

เช่น ข้อมูลเก่าๆ ของแรงงานข้ามชาติในอดีตเรื่องข้อจ�ากัดในการท�างาน และอุปสรรคในการสื่อสารกับนายจ้าง  

มกัถูกใช้เป็นบรรทดัฐานในการกดขีค่่าจ้างของแรงงานข้ามชาตทิีม่าสมัครงานใหม่ แม้ว่าแรงงานคนใหม่อาจจะท�างาน

ได้คล่องแคล่ว มีทักษะ และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ก็ตาม ดังน้ัน การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติจึงเป็น 

การเปิดโอกาสให้นายจ้างได้ใช้การสังเกตจากลักษณะที่ดูได้ง่ายๆ ของแรงงาน เช่น เชื้อชาติ เพศ ในการอ้างอิง 

ไปสู่ผลิตภาพที่คาดหวัง และประเมินระดับค่าจ้างที่นายจ้างพึงจ่าย 
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การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติ ดูจะได้รับความนิยมในหมู่นักวิเคราะห์มากกว่าแนวคิดการเลือกปฏิบัติ

อันเน่ืองจากอคติและความไม่ชอบ ที่ดูจะยากในการอธิบายที่มาที่ไปของมูลเหตุความอคติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคน 

กลุ่มหนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติเป็นทฤษฎีที่ยากจะพิสูจน์ได้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อม

ต่างๆ ล้วนก่อตัวเป็นส่วนหน่ึงของสถิติข้อมูลที่นายจ้างได้รับ และน�ามาใช้ในการคาดประมาณประสิทธิภาพ 

การท�างาน และประเมินค่าจ้างของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จริง ข่าวจริง ข่าวลือ หรือแม้แต่ค�านินทา

ต่างๆ 

ทั้งน้ี ส�าหรับกรณีการเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย หากเป็นไปตามแนวคิดการเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุผลทางสถิติจริง การโหมน�าเสนอข้อมูลข่าวสารในแง่ลบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ทางหนังสือพิมพ์ 

เว็บไซต์ และสื่อสาธารณะต่างๆ ย่อมมีผลต่อการถูกเลือกปฏิบัติของแรงงานข้ามชาติได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม  

ในปัจจุบันยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางสถิติที่ชี้ให้เห็นว่า การเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย มีเหตุผล

เก่ียวโยงทางสถิต ิค�ากล่าวอ้างองิถึงประสทิธิภาพทีด้่อยกว่าของแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทยยงัไม่สามารถพสิจูน์

ได้กระจ่างชดัว่า แรงงานข้ามชาตมีิประสทิธิภาพในการท�างานด้อยกว่าแรงงานไทยในงานกลุม่ใช้ทกัษะน้อยอย่างไร 

ซึ่งจะเพียงพอให้น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้

ข้อมูลกำรเลือกปฏิบัติที่มีต่อแรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย

การเลอืกปฏิบตัผ่ิานการจ่ายค่าจ้างในตลาดแรงงานมรูีปแบบทีห่ลากหลาย เช่น การจ่ายค่าจ้างในงานประเภท

เดยีวกันในอตัราทีแ่ตกต่างกันให้กับแรงงานบางกลุม่ หรอืการจ่ายค่าจ้างทีต่�า่กว่าค่าแรงขัน้ต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

ไว้ให้กับแรงงานที่มีอ�านาจต่อรองน้อยกว่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเลือกปฏิบัติไม่ได้จ�ากัดเฉพาะในเรื่องของ 

ค่าจ้างเท่าน้ัน แต่ขยายนิยามไปสู่โอกาสที่เก่ียวข้องกับการท�างาน เช่น การจัดแรงงานกลุ่มด้อยท�างานที่หนัก  

ยากล�าบาก หรือการไม่ได้รับโอกาสในการเลื่อนต�าแหน่งงานอันเนื่องมาจากเพศ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น

การน�าเสนอสถิติการเลือกปฏิบัติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติในส่วนน้ี ได้น�าข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจข้อมูล 

พื้นฐานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร–4) ปี พ.ศ. 2557. 

ด�าเนินการส�ารวจโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย โดยได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 

and Malaria) โดยการส�ารวจน้ี ได้สมัภาษณ์แรงงานข้ามชาตจิากเมยีนมา ลาว และกัมพชูาทีม่าท�างานในประเทศไทย 

เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดอืน ในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการสุม่ตวัอย่าง 11 จังหวดักระจายในภาคเหนือ กลาง ตะวนัออก

เฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีจ�านวนตัวอย่างของแรงงานข้ามชาติทั้งสิ้น 3,555 คน (เป็นแรงงาน

ข้ามชาติจากพม่า 2,423 คน กัมพูชา 808 คน และลาว 324 คน)

10  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



รูป 1 ร้อยละของแรงงานที่มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ จ�าแนกตามค่าจ้าง และการท�างาน 

ที่ไม่พึงประสงค์ พ.ศ. 2557

40.3

59.7

33.6

66.4

คาจางเปรียบเทียบกับอัตรา

คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย (N=3,555)

การทำงานประเภท 3ds (N=3,544)

ต่ำกวา เทากับ

หรือมากกวา

งาน 3ds งานทั่วไป

8.9

91.1

9.8

90.2

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากนายจาง (N=3,555)

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากเพ�อนรวมงาน (N=3,536)

เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ

ที่มา: ค�านวณจากฐานข้อมูล PHAMIT–4 (2557)

ผลการศึกษาสัดส่วนแรงงานข้ามชาติที่มีประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ พบว่า ร้อยละ 40.3 ของแรงงาน

ข้ามชาติที่ส�ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2557 ได้รับค่าจ้างที่ต�่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด (รูป 1)  

ซึ่งความคุ ้มครองของกฎหมายครอบคลุมถึงแรงงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในอาณาจักรไทย แต่ผลการส�ารวจ 

กลับชี้ให้เห็นว่าแรงงานมากกว่าหน่ึงในสามยังไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองในทางปฏิบัติ ในขณะที่หน่ึงในสามของ 

แรงงานข้ามชาติที่ส�ารวจ (ร้อยละ 33.6) ท�างานที่สกปรก ยากล�าบาก และอันตราย (งานประเภท 3ds)  

ซึ่งงานเหล่านี้เป็นประเภทงานที่แรงงานไทยไม่ต้องการท�า

ผลการส�ารวจถึงประสบการณ์การถูกไม่ชอบ หรือถูกเกลยีดชงัของแรงงานข้ามชาต ิหรอืการรับรูถึ้งประสบการณ์ 

เหล่าน้ันในหมู่คนใกล้ชิด หรือแรงงานกลุ่มเดียวกัน พบว่า มีแรงงานเพียงส่วนน้อยที่มีประสบการณ์ตรง เรื่อง 

การถูกไม่ชอบหรือถูกเกลียดชังของแรงงานข้ามชาติที่ผ่านรูปแบบการกีดกันต่างๆ หรือเคยพบเห็นประสบการณ ์

เหล่านั้นในหมู่คนใกล้ชิดหรือแรงงานกลุ่มเดียวกัน (รูป 2) โดยมีเพียงร้อยละ 8.9 ที่เคยถูกไม่ชอบหรือพบเห็นอคติ

จากนายจ้าง เช่น การคัดเลือกเข้าท�างาน และวางต�าแหน่งงานอย่างไม่เป็นธรรม การไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม  

หรือการกีดกันด้านการเลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น และมีเพียงร้อยละ 9.2 ที่เคยถูกไม่ชอบหรือพบเห็นอคติจากเพื่อน 

ร่วมงาน เช่น การไม่ให้เข้ากลุ่ม การไม่ยอมร่วมงานด้วย หรือการบึ้งตึงใส่กัน เป็นต้น
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รปู 2 ร้อยละของแรงงานทีม่ปีระสบการณ์การถูกไม่ชอบหรือถูกเกลยีดชงัของแรงงานข้ามชาติ หรอืการรบัรู้ 

ถึงประสบการณ์เหล่านั้นในหมู่คนใกล้ชิดหรือแรงงานกลุ่มเดียวกัน พ.ศ. 2557

40.3

59.7

33.6

66.4

คาจางเปรียบเทียบกับอัตรา

คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย (N=3,555)

การทำงานประเภท 3ds (N=3,544)

ต่ำกวา เทากับ

หรือมากกวา

งาน 3ds งานทั่วไป

8.9

91.1

9.8

90.2

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากนายจาง (N=3,555)

การกีดกัน/แบงแยกในการทำงาน

จากเพ�อนรวมงาน (N=3,536)

เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ เคยพบเห็น/

มีประสบการณ

ไมเคยพบ

ที่มา: ค�านวณจากฐานข้อมูล PHAMIT–4

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอคติที่แรงงานข้ามชาติรับรู้ กับการถูกเลือกปฏิบัติผ่านการได้รับค่าจ้าง 

ไม่เป็นธรรม และการถูกวางต�าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของงานในประเภท 3ds พบว่า อคติจากนายจ้างและเพื่อน

ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการเลือกปฏิบัติ ผ่านการวางต�าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับงานสกปรก ยากล�าบากและ

อันตราย (3ds) (ตาราง 1) อย่างไรก็ตาม แม้จะพบว่ามีแรงงานข้ามชาติสูงถึงร้อยละ 40.3 ที่ได้รับค่าจ้างต�่ากว่า

อตัราค่าแรงขัน้ต�า่ แต่การทดสอบไคสแควร์ยงัไม่พบความสมัพนัธ์ว่า อคตทิีแ่รงงานข้ามชาตริบัรู้มีความสมัพนัธ์กับ

การถูกเลือกปฏิบัติผ่านการได้รับค่าจ้างไม่เป็นธรรม ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงอาจเป็นผลจากข้อจ�ากัดในการรับรู ้ถึง 

ความไม่ชอบ และอคติจากนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับความคาดหวังของตัวแรงงานเอง  

และการได้มีปฏิสัมพันธ์กับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนไทย

ตาราง 1 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ถูกเลือกปฏิบัติด้านค่าจ้าง และการท�างานประเภท 3ds จ�าแนกตาม 

การเคยพบเห็นหรือมีประสบการณ์ด้านอคติจากนายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน

ค่าจ้างเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรง  

ขั้นต�่าตามกฎหมาย

การท�างาน 

ประเภท 3ds

น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

เท่ากับหรือมากกว่า 

(ร้อยละ)

งาน 3ds  

(ร้อยละ)

งานทั่วไป 

(ร้อยละ)

เคยพบเห็นหรือประสบการณ์ด้านอคติจากนายจ้าง

เคยพบเห็น 33.1 66.9 42.9*** 57.1

ไม่เคยพบเห็น 41.0 59.0 32.7 67.3

เคยพบเห็นหรือประสบการณ์ด้านอคติจากเพื่อนร่วมงาน

เคยพบเห็น 29.4 70.6 45.9*** 54.1

ไม่เคยพบเห็น 41.7 58.3 32.2 67.8

***
การทดสอบไคสแควร์ (P–value< 0.01) ที่แสดงว่าอคติมีความสัมพันธ์กับการเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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การศึกษาข้อมูล PHAMIT–4 สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกปฏิบัติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 

มีความสัมพันธ์กับอคติและ ความไม่ชอบของนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน แม้ข้อมูลจะมีความจ�ากัดอยู ่บ้าง 

ในการวิเคราะห์รูปแบบการเลือกปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม 

อย่างไรก็ตาม การทดสอบการเลอืกปฏิบัตใินกลุม่แรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ยากทีจ่ะท�าได้จากฐานข้อมลู

ที่มีอยู่ แต่การศึกษาที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า ความไม่สมมาตรของข้อมูล หรือความจ�ากัดในการรับรู้ถึงข้อมูล 

เป็นหน่ึงในข้อจ�ากัดส�าคญัในตลาดแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย ซึง่ความไม่สมมาตรของข้อมลู เป็นมลูเหตสุ�าคญั

ที่น�าไปสู่การเลือกปฏิบัติทางสถิติของนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ความไม่สมมาตรของข้อมูล มักเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับแรงงานข้ามชาติ มากกว่าปัญหาที่เกิดในกลุ่มนายจ้าง ซึ่งท�าให้แรงงานขาดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในตลาดงาน 

เชน่ คา่จ้าง หรอืต�าแหน่งงานวา่ง เปน็ต้น ซึ่งท�าให้แรงงานเหลา่นีม้ีความเสี่ยงจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบในตลาด

แรงงานได้ง่าย

สรุปและอภิปรำยผล

แรงงานข้ามชาติได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทยมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ โดยมีบทบาทที่ส�าคัญ 

ที่เป็นที่รับรู้ทั่วกัน ในฐานะกลุ่มแรงงานที่เข้ามาเติมเต็มในระบบการผลิต และช่วยให้ประเทศขยายศักยภาพ 

ในการผลิตสินค้าประเภทใช้แรงงานเข้มข้น อย่างไรก็ตาม แรงงานกลุ่มน้ีต่างยังต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัต ิ

ในตลาดแรงงานไทย ทั้งในด้านค่าจ้าง และการเดียดฉันท์ในหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ท�างาน โดยข้อมูล  

PHAMIT–4 ได้ชีใ้ห้เห็นว่าประมาณหน่ึงในสามของแรงงานข้ามชาตต้ิองท�างานทีส่กปรก ยากล�าบาก และอนัตราย 

และมากกว่าหนึ่งในสามของแรงงานข้ามชาติที่ท�างานเต็มเวลา ได้รับค่าจ้างที่ต�่ากว่าค่าแรงขั้นต�่า 

แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ชีใ้ห้เห็นว่า การเลอืกปฏิบตัทิีเ่กิดขึน้กับแรงงานข้ามชาตเิหล่าน้ี ก่อเกิดมาจากความ

ไม่ชอบ ความเกลียด และอคติ ในขณะที่ข้อมูลในทางลบทั้งจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เชื่อถือไม่ได้ และความเชื่อ

ที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ก็สามารถถูกมาน�ามาใช้เป็นก�าแพงก้ันโอกาสในการท�างานที่เท่าเทียมของแรงงานกลุ่มน้ี 

ได้ แม้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จะไม่ได้พยายามหาหนทางขจัดการเลือกปฏิบัติให้หมดไปจากตลาดแรงงานก็ตาม 

แต่การอธิบายถึงกลไกผลลพัธ์จากการเลอืกปฏิบตั ิได้ชีใ้ห้เห็นถึงต้นทนุทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการผลติ ทีแ่ม้ว่านายจ้าง

จะพยายามผลักไสต้นทุนเหล่านั้น ไปยังแรงงานข้ามชาติผ่านการท�างานหนัก แต่เงินน้อยแล้วก็ตาม แต่ความด้อย

ประสิทธิภาพของการผลิตในภาพรวมจะกระจายผลเสียไปยังเศรษฐกิจในระดับมหภาค ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเหยื่อของ 

การเลือกปฏิบัติไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแรงงานข้ามชาติเท่าน้ัน แต่ทุกคนในสังคมก็จะได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าผ่าน

ความล่าช้าของการพัฒนา และรายได้ประชาชาติต่อหัวที่มีระดับต�่ากว่าศักยภาพที่ประเทศสามารถท�าได้

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้ชี้ทางออกส�าคัญของการบ่ันทอนการเลือกปฏิบัติให้ลดทอนลงไปจากระบบได้  

ซึ่งเก่ียวข้องกับทุกปัจจัยที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการผลิต เช่น การแข่งขันในตลาดอย่างเข้มข้น การเปิดเสรี 

การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ภาคธุรกิจต้องลดต้นทนุให้ได้ต�า่ทีส่ดุเพือ่หาทีย่นืในตลาด และต้นทนุของ

การด้อยประสิทธิภาพที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติก็จะต้องถูกก�าจัดไป อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาในตลาดสินค้า 

เปรียบได้กับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติให้หายไปจากระบบได้ หากต้นเหตุคือ

อคติและความเชื่อทางร้ายของคนหมู่มากที่ครองพื้นที่ในสังคม การปลูกฝัง และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่

น่าจะเป็นหนทางขจัดปัญหาที่ดีที่สุด แม้ว่าจะต้องใช้เวลาอันยาวนานก็ตาม

แรงงานข้ามชาติที่ไม่อาจละทิ้ง: ทรรศนะทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน  13
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บทคัดย่อ

บทความน้ีน�าเสนอผลการทบทวนและสังเคราะห์นโยบาย รวมถึงการด�าเนินงานของประเทศไทย เก่ียวกับ

หลักประกันทางสุขภาพส�าหรับกลุ่มประชากรข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมา ในช่วงทศวรรษ 

ทีผ่่านมา (ปี 2547–2558) โดยมจุีดเน้นคอืช่วงปี 2556–2558 ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงทางนโยบายทีเ่ก่ียวข้องในหลาย

ด้าน แหล่งข้อมูลประกอบด้วยเอกสารทุติยภูมิ รายงานตัวเลขสถิติและข้อค้นพบจากงานศึกษาในระดับพื้นที่และ

งานศึกษาที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกรวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์เพื่อสะท้อนสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา และสรุปเป็น

ข้อพจิารณาทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรงุการเข้าถึงหลกัประกันทางสขุภาพและบริการสขุภาพทีจ่�าเป็นของกลุม่

ประชากรข้ามชาติ ผลการสังเคราะห์พบว่า ในทางนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหลักประกันทางสุขภาพส�าหรับกลุ่ม

ประชากรข้ามชาติมีความชัดเจนและเปิดกว้างในด้านความครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบายของระบบประกัน

สุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ด�าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ พบว่า ความครอบคลุม

ของระบบหลักประกันทางสุขภาพยังคงจ�ากัดและไม่ทั่วถึงประชากรข้ามชาติบางกลุ ่ม ซึ่งมีสาเหตุหลัก 

มาจากความล่าช้าในการด�าเนินการพสิจูน์สญัชาตใินกลุม่ประชากรข้ามชาตทิีจ่ดทะเบยีนแล้วทีศ่นูย์บรกิารจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวแบบเบด็เสรจ็ และการขาดประสิทธภิาพในการตดิตาม รวมถงึการขาดแรงจงูใจในการขึ้นทะเบยีน

กับระบบประกันสังคมของกลุ่มที่ได้ด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติเสร็จสิ้นแล้ว 

ค�าส�าคัญ: ประชากรข้ามชาติ สุขภาพ หลักประกันทางสุขภาพ ประกันสุขภาพ ประเทศไทย
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Abstract 

This article presents a review and synthesis on policies and practices of health security for 

migrant populations in Thailand over the past decade. The focus was placed on cross–border  

migrants from Cambodia, Lao PDR and Myanmar. The study period was 2004–2015 with an  

emphasis given to recent policy changes during 2013–2015. Secondary documents, statistics and 

findings from previous field studies on relevant topics and issues were compiled, reviewed and then 

synthesized to reflect the migrant health security situation in each period and provide considerations 

of the way forward in order to improve access to health security and services for migrant  

populations. From the synthesis, this study highlighted that Thailand’s policy toward health  

security for migrant populations, particularly the Migrant Health Insurance Scheme (MHIS), has 

become clearer in terms of direction and inclusivity for all migrant groups. However, in practice, 

the coverage of migrant health security is still incomplete, leaving some groups of migrants still 

uninsured. Gaps in coverage are caused by, firstly, the delayed completion of the nationality  

verification (NV) of migrants who registered at the OSSC (OSSC) and, secondly, the ineffective  

enforcement and disincentives for enrollment in the Social Security Scheme (SSS) among migrant 

workers who had completed the NV process. Given the persistence of these two problems, there 

will always be some groups of migrants left uncovered by the health security system. 
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Introduction

The focus of this paper is on migrants in Thailand from Cambodia, Lao PDR and Myanmar. 

The actual number of these migrants who are currently residing and working in the country is still 

unknown. Data for 2015 from the Department of Employment suggests the number of documented 

migrant workers (with a work permit) from these three countries living in Thailand was around 2.33 

million. The majority––about 1.27 million–were those who had completed the nationality  

verification (NV) process and those who came to Thailand under the MOU between Thailand and 

the home country, totaling 0.99 million and 0.28 million as of December 2015 (Office of Foreign 

Workers Administration, 2016), respectively. Other migrants were workers who registered at a One–

Stop Service Center (OSSC) operating nationwide from April to June 2015 (OSSC–Round 2) and 

workers in the fisheries sector who newly registered at the OSSC in 22 coastal provinces; one  

million and 50,000 migrants, respectively. This number, however, does not include the workers’ 

accompanying dependents who registered at a OSSC or 38,868 persons (Office of Foreign Workers 

Administration, 2015). Also, it is possible that some migrants were still left undocumented but there 

is no estimate for that total.

Figure 1 Number of documented migrants from Cambodia, Lao PDR and Myanmar year 2014 and 
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Sources and note: The data of the NV and MOU for migrant workers for 2015 was as of December 2015 and, for 

2014, was as of November 2014 (Office of Foreign Workers Administration, 2016). The data of the OSSC for 

2015 (round 2, operating during April to June 2015) was reported in July 2015 (Office of Foreign Workers 

Administration, 2015), and for 2014 (round 1, operating during June to October 2014) was reported in  

November 2014 (Office of Foreign Workers Administration, 2014).
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Right to health and equal access to health services are considered as a basic human right 

that should be respected and secured for everybody in society, including migrants (WHO, 2010; 

Panitchpakdi, Pinyosinwat, & Suratchareonsuk, 2011). In the case of Thailand, due to irregular  

immigration and the undocumented status of a number of cross–border migrants from Cambodia, 

Lao PDR and Myanmar, this challenge is still not fully met (Achavanitkul, 2013). From different  

perspectives of the relevant policy makers, providing universal access to health security and  

services to all migrants, regardless of their legal status, was sometimes perceived as going against 

national security principles (Wareechananon, 2014). The undocumented status resulting in  

unavailable and incomplete information about migrant health status and determinants also made 

the policy planning and management of migrant health service delivery more burdensome. Health 

and health insurance policies towards migrant populations were, thus, mostly on a short–term  

basis of Cabinet Resolutions, and revised often (Limanond & Peungpossop, 2011). 

This study presents a review and synthesis of migrant health insurance policies and  

practices in Thailand over the past decade (2004–2015). The chorological changes and  

consequences of the policy in each period in terms of insurance coverage and management  

performance are illustrated and discussed with consideration of the way forward. As mentioned, the 

review and discussion are focused on cross–border migrants from Cambodia, Lao PDR and Myanmar. 

Though the scope of the study period is from 2004 to the end of 2015, the emphasis is on key 

changes of the situation during 2013–2015. Literature and data employed in the synthesis review 

were gathered and compiled from various sources including policy announcements and related 

statistics of the government authorities (e.g., Office of Foreign Workers Administration, the Ministry 

of Public Health, the Cabinet Resolutions, and the National Council for Peace and Order), previous 

study reviews and research reports on relevant topics.

Major policy changes and existing health schemes for migrants

The direction of health security policy for migrants in Thailand is highly determined by the 

legal framework administration of the migrant worker population by the Thai government, and that 

has changed from time to time (Limanond & Peungpossop, 2011; Chamchan, 2014). Primarily, the 

administration of migrant workers in Thailand is conducted according to the Alien Employment Act 

2008. The three guiding principles include, firstly, maintaining national security, secondly,  

protecting job opportunities for Thais, and thirdly, securing a level of labor migration that supports 

the growth and development of Thailand
1
. The Act is supplemented by regulations which list the 

1
 Alien Employment Act 2008, Section 7
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occupations in which migrant workers are allowed to work
2
. So far, the administration and  

management of migrant workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar has been mostly ad hoc 

(based on each Cabinet Resolution), and arbitrarily changed almost year–to–year. Major changes in 

the legal framework and policies in Thailand towards this group of migrants in the past decade are 

summarized in Figure 2.

Figure 2 Major policy changes in migrant worker administration and migrant health security, 

1992–2015

Note: 
*
The MOUs were signed in 2002 with Lao PDR and in 2003 with Cambodia and Myanmar.

Source: compiled from various sources by the authors

2 
Alien Employment Act 2008, Section 8
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At the present, there are two health security schemes eligible for migrants from Cambodia, 

Lao PDR and Myanmar in Thailand: The Social Security Scheme (SSS) and the Migrant Health  

Insurance Scheme (MHIS). The SSS is administered by the Social Security Office, and eligible only 

for formal sector migrant workers who came to Thailand through the MOU channel and those who 

have completed the NV process with a valid work permit. Coverage does not include workers in 

agriculture, those on fishing boats and domestic workers. The scheme is a contribution–based 

scheme. Basically, a contribution at 5% of the monthly wage of the worker will be allocated to the 

Social Security Fund monthly from the worker and the employer. A partial subsidy is also provided 

by the government. The SSS provides seven types of benefits, including benefits for medical  

services, maternity, disability, death, children allowances, old–age, and unemployment. In terms of 

benefit utilization and requirements, migrant workers under the SSS are treated equivalently to Thai 

workers (Silanupap, 2014). Basically, eligibility for the benefits will be activated after at least three 

months of monthly premium payments or contribution from the registered worker to the fund.

The contribution which is co–paid by employers provides no incentive for both migrant  

workers and employers to register. In addition, in the migrants’ view, the disadvantage of the SSS 

is that some aspects are not in line with the timeframe of the Thai work permit, e.g., the elderly 

and unemployment benefits. The monitoring process that enforces migrant workers going through 

the NV process to register with the Social Security Office was considered not to be effective enough 

(Chamchan, et al., 2016; Taweesit & Chamchan, 2014). As a result, a large number of those verified 

workers were not registered by their employers, and became uninsured workers being unable to 

take part in the health insurance scheme.

The other scheme, the Migrant Health Insurance Scheme (MHIS), is administered by the Health 

Insurance Unit (HIU), the Ministry of Public Health (MOPH). The scheme was established in 1998 

with the initial purpose to provide health protection to irregular migrant workers who registered 

and applied for a work permit. According to regulations of the Thai Government at that time, all 

irregular migrant workers who were registered and received a temporary ID card (Tor. Ror. 38/1) 

and applied for a work permit in that year were required to buy a 500–baht health insurance card 

for a one–year period of coverage (plus an additional 600 baht for medical checkup). The premium 

was increased to 1,000 baht in 1999, to 1,200 baht in 2001 and then to 1,300 baht in 2004  

(Srithamrongsawat, Wisessang, & Ratjaroenkhajorn, 2009). Starting in 2006, migrant workers who 

came to Thailand under the bilateral MOU between and completed the NV process were required 

to enroll in the SSS and were no longer eligible for the Migrant Health Insurance Scheme (Limanond 

& Peungpossop, 2011).
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In 2013, the Cabinet designated the MOPH to be the key agency responsible for migrant 

health and implementation of migrant health insurance for all migrant workers who were non–SSS 

beneficiaries. Accordingly, in August 2013, the MOPH implemented a new migrant health insurance 

policy, allowing all migrant workers who were not covered by the SSS, regardless of the legal  

status, to buy a MHIS Card from registered public hospitals. The MHIS’s premium was increased 

from 1,300 baht to 2,200 baht (plus an additional 600 baht for a medical checkup), of which the 

900 baht increment was used to finance ARV treatment for those infected with the HIV/AIDS (which 

was not covered by the previous benefits package). This rate was for migrant workers aged seven 

years or over. For those aged less than seven years, the insurance premium was 365 baht. (Note: 

a medical checkup might be exempted upon the doctor’s opinion). Those who were newly registered 

with the SSS, and on a three–month waiting period to be eligible for the SSS benefits, could also 

buy a 3–month card under this scheme at a 550 baht premium (plus 600 baht for a medical  

checkup) (Ministry of Public Health of Thailand, 2013).

In 2014, according to the announcement of the National Council for Peace and Order (NCPO) 

No. 67–68, 70 and 77/2557 (National Council for Peace and Order, 2014)
3 
measures in addressing 

and solving problems of migrant workers were announced and implemented by the NCPO with a 

key strategy to establish OSSC for the registration of migrant workers in all provinces. Migrant 

workers and dependents with irregular status were required to register at the OSSC at the to receive 

a temporary ID card, at which time the Ministry of Labor would issue the temporary work permit 

and the MOPH would do the medical checkup and enroll the worker in the Migrant Health  

Insurance Scheme. The OSSC (round 1) was operated from June 30, 2014 to the end of October 

2014. The costs of medical examination and issuance of MHIS Card were priced down from 600 

baht and 2,200 baht to 500 baht and 1,600 baht, respectively. The total expenses paid by the 

worker were, thus, decreased from 2,800 baht to 2,100 baht with the unchanged benefit packages 

provided by the MHIS. The budget allocation to the scheme was still the same as before, with the 

exception of ARV treatment for which the allocation was reduced from 900 baht to 300 baht. For 

migrant’s accompanying dependents aged under seven years, the annual premium is 365 baht. 

Migrant workers from the three neighboring countries and their followers who did not have to  

register at the OSSC and their insurance had expired (or no insurance) could apply for insurance 

3 
Order No. 67: Temporary Measures in Addressing Migrant Workers; Order No. 68: Urgent Interim Measures to 

Prevent and Suppress Human Trafficking and Solve Problems Pertaining to Migrant Worker , Phase One; Order 

No. 70: Interim Measures in Solving the Problem of Migrant Workers and Human Trafficking: Order No. 77:  

Establishment of Additional and Measures for Orderly Management of Migrant Workers Working on Fishing  

Vessels in Provinces Bordering the Sea
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cards at designated public hospitals. The heath checkup and health insurance fees were charged 

at the same rate as the OSSC (500 baht for an examination and 1,600 baht for an insurance). Migrant 

workers classified as stateless and people having problems with their legal status could apply for 

health insurance at designated and near–by health facilities with a registration fee of 600 baht and 

a health insurance premium cost of 2,200 baht. 

According to the Cabinet Resolution on March 3, 2015, the OSSC was re–opened (round 2) 

nationwide from April to June 2015 for migrant workers and accompanying dependents who had 

registered in the first round but who had not completed the NV process. This registration allowed 

these migrants to stay in the country for an additional one year in order to complete the NV process. 

New migrants and dependents in the fisheries sector were permitted to register at a OSSC located 

in 22 coastal provinces during the same period. To accommodate the OSSC operations, the  

MOPH issued two new notifications revising the management of medical checkups and the MHIS.  

According to these notifications, migrants were classified into two categories–migrant workers and 

accompanying dependents (Myanmar, Lao PDR and Cambodia migrant workers who registered at 

the OSSC), and other migrants (who were not working and non–SSS beneficiaries) (Ministry of  

Public Health of Thailand, 2015). For the first group, the annual premium of the MHIS would be 

charged at 1,600 baht (or 900 baht for 6–month, and 500 baht for 3–month coverage), plus 500 baht  

medical checkup fee. For other migrants, the premium is higher at 2,200 baht per year (with no 

options for 6–or 3–month coverage), plus 500 baht medical checkup fee. The annual premium for 

those aged less than seven years is the same for both groups at 365 baht. In December 2015,  

Vietnamese unskilled workers who entered Thailand legally with a passport before August 10, 2015 

and worked in specific sectors gained permission from the Cabinet Resolution and the MOPH’s 

notification to register, apply for a 1–year work permit, and enroll in the MHIS with the same  

premium rate of migrant workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar (Ministry of Public Health 

of Thailand, 2015). Revisions of the MHIS during 2004 to 2015–regarding to eligibility and target 

group of migrants, premium rate and benefits covered are summarized in Table 1.
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Table 1 Revisions of the MHIS by the MOPH during 2004–2015

Year Eligible groups Annual Premium Benefits

2004– 

Aug. 2013

Registered migrant 

workers (on a semi–

compulsory basis), not 

included under MOU, 

NV migrants

1,900 baht (1,300 baht 

plus 600 baht for medi-

cal checkup)

Equivalent to Thai Uni-

versal Coverage Scheme 

with some exceptions, 

not including ARV treat-

ment

Aug. 2013– 

June 2014

All migrants who were 

Non–SSS beneficiaries 

(regardless of legal sta-

tus–Voluntary basis), 

including dependents/

children, the 3–month 

SSS–to–be

Aged 7 and over: 2,800 

baht (2,200baht +600 

baht)

Less than 7: 365 baht

3–month SSS–to–be: 

1,150 baht (550+600 

baht)

ARV treatment was 

added in the package

June 2014– 

March 2015

All migrant workers and 

accompanying depend-

ents registering at the 

OSSC + (Non–SSS mi-

grants) 

Aged 7 and over: 2,100 

baht (1,600 baht +500 

baht) (Note: 900baht/6 

months and 500 baht/3 

month + 500 baht)

(same for other group)

Same as above

March 2015– 

December 2015

(1) Registered migrant 

workers (proceeding NV) 

and accompanying  

dependents, Workers in 

fisheries (
*
including  

migrant workers from 

Vietnam)

Same as above Same as above

(2) Migrant populations 

(non–SSS beneficiaries)

Aged 7 and over: 2,700 

baht (2,200 baht + 500 

baht)

Less than 7: 365 baht

Same as above

Source: Compiled from various sources by the authors
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Securing health of migrants: Where have we been? (2004–2015)

By immigrant status, migrants from Cambodia, Lao PDR and Myanmar who came to Thailand 

under the bilateral MOUs (with a passport, a valid visa and a work permit) are the only group that 

possess legal immigrant status when entering Thailand. The other group consists of those who  

irregularly entered the country. According to changes of the migrant administrative policies  

in Thailand over the past ten years, the immigration status of migrants can range from being  

“irregular (undocumented)”, to “registered with a temporary ID card (under the amnesty or the OSSC 

registration)”, to “Nationality Verified with a passport” (through the NV process). By employment 

status, there are two groups: Migrant workers with legal status (possessing a valid work permit) 

and those without a legal status or a valid work permit.

Statuses of migrants, both immigration and employment, are considered as a key underlying 

factor having direct implications on their health protection entitlement. In the past, regular immigrant 

status did not always indicate legal employment status or receiving migrant health insurance. Legal 

employment status also did not always guarantee access to the existing health security scheme. 

Receiving health protections (either under the SSS or the MHIS) also did not guarantee physical 

access to necessary health services (at the registered health facility) for the migrant. Further, 

physical access to a health facility also did not guarantee receiving quality services from the service 

provider (Boonchalaksi & Chamratrithirong, 2007; Jitthai, 2009; Tharathep, Thamroj, & Jaritake, 

2013).

Taking the status of migrants into account, the consequences of the policy changes on migrant 

health security coverage and its performance are analyzed next. The discussion is in reference to 

four policy periods: Before August 2013, August 2014 to June 2014, June 2014 to March 2015, and 

March to December 2015.

Before August 2013

Migrant health security coverage, is illustrated by Figure 3. Though the total number  

of migrants in Thailand at that time was unknown, a significant number were believed residing 

illegally (without a passport or a temporary ID card). According to the legal framework at that time, 

only legal migrant workers were eligible to apply for a work permit. Due to ineffective enforcement, 

some migrant workers with legal immigrant status were left without a work permit (Taweesit & 

Chamchan, 2014). Prior to August 2013, the access to health protection for the migrants (either 

registering with the SSS or enrolling in the MHIS) was attached to (or conditional by) their immigrant 

and employment statuses. However, due to ineffective enforcement and low compliance, only  
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a subset of migrant workers with a work permit actually had access or entitlement to a health  

insurance scheme.

Figure 3 Migrant health security coverage, before August 2013

According to a study by Chamchan & Apipornchaisakul (2012), migrants who were unable 

to access health protections or left unprotected from catastrophic health expenditure included  

irregular and undocumented migrant workers, migrant workers’ accompanying dependents (e.g., 

children, spouse and parents), and some migrant workers under the MOU or with NV status who 

failed to register with the SSS. In June 2013, the number of MOU–based migrant workers and those 

with NV status was around one million but the number of those who actively enrolled in the SSS 

was much lower, at only 320,000 (Huguet, 2014, p. 37). 

The low coverage and compliance rate of the SSS were mostly due to poor cooperation from 

the migrant worker’s employer and disincentives to register by the migrant workers themselves. 

Aspects of the SSS that discouraged enrollment of migrant workers include, for example, exclusion 

of some groups of migrant workers from the fund (e.g., agricultural and domestic workers), the 

minimum 3–month waiting period to activate the benefits, and some impractical benefits for migrant 

workers’ conditions. In the migrant’s view, old–age and unemployment benefits were not relevant 

to their needs. Also, the monitoring process that enforced migrant workers to go through the NV 

process to register with the SSS was considered not to be effective enough.
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The major problems with the MHIS were limited health coverage and financing capacity, and 

fluctuating viability. Eligibility to enroll in the MHIS was attached to migrant workers’ registration, 

year–to–year changes of terms, and unclear policy on migrant worker administration. Some felt that 

the premium of 1,300 baht was too expensive. Some registered migrants who had completed the 

NV opted out of the SSS. Because of the limited coverage of the SSS and the MHIS, health  

financing for service provision to migrants was relying less on the pre–paid health security system 

and more on out–of–pocket payments by the migrants, and hospital exemptions. This caused  

considerable financial burden to the hospitals and service providers, especially in the border areas. 

August 2013 to June 2014

Figure 4 Migrant health security coverage, during August 2013 to June 2014

According to the revision of the MHIS by the MOPH in August 2013, eligibility to the scheme 

was opened to all migrant workers not covered by the SSS, regardless of legal status. It is worth 

noting that the enrollment of the irregular migrant population (including accompanying dependents) 

was on a voluntary basis. Thus, the situation regarding migrant health security coverage during this 

time changed and became not fully attached to immigrant and employment status of the migrant. 

The policy intention of the MOPH was to expand the coverage of health protection to all migrants 

with additional benefits that covered ARV treatment. However, according the field studies (Taweesit 

& Chamchan, 2014; Chamratrithirong, Boonchalaksi, Holumyoung, Chamchan, & Apipornchaisakul, 

2016; Chamchan, et al., 2016) in 2013–2014, migrants’ access to health security and services was 
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still limited and had, in fact, worsened. According to a survey during the first half of 2014 among 

3,555 migrant workers in eleven provinces of Thailand, the coverage of MHIS and the SSS were 42.8 

and 5.6 percent, respectively. About half of the respondents were uncovered by any health scheme 

(Chamratrithirong, Boonchalaksi, Holumyoung, Chamchan, & Apipornchaisakul, 2016).

An important problem was that some contracted hospitals did not allow migrants to enroll in 

the MHIS unless they could present some identity documentation or were guaranteed by their 

employers. This practice was not consistent with the announced policy by the MOPH. From the 

service providers’ point of view, there were three key limitations that prevented them from  

implementing the new policy. Firstly, many hospitals lacked confidence in the new MHIS policy 

due to unclear operational guidelines relayed by the MOPH, as well as several issues emerging from 

the management of health insurance. For example, there was a controversial definition of migrant 

workers who were eligible for the MHIS (whether it included only the low–skilled workers from 

Cambodia, Lao PDR and Myanmar or included also Western migrants and high–skilled workers). 

Also, there were problems with the service reporting system to claim reimbursement for high 

medical costs (i.e. ARV treatment); up to June 2014, local hospitals that could not report the result 

of patients’ treatment did not get reimbursement. Secondly, the enrollment in the MHIS was not 

compulsory. It should be noted that, to apply for a work permit from the Department of  

Employment, Ministry of Labor, registration or enrollment in the SSS or the MHIS was not required. 

This led some groups of the migrant workers (especially the healthy) to avoid registration. Also, 

employers who saw no benefits or the importance of enrolling in a health insurance scheme did 

not comply with policy. Migrant workers and their accompanying dependents who voluntarily  

registered with the MHIS were largely at–risk patients or the chronically–ill and, thus, there would 

be no risk diversification of the pool of the insured, which is necessary for a health insurance  

system to be viable. As the insurance fee was increased from 1,300 to 2,200 baht in August 2013 

this only further deterred healthy migrant workers and their dependents from buying into the MHIS. 

Consequently, the policy became an added financial risk for the public hospitals. Thirdly, there were 

problems with the database system and data linkages among other related databases used for 

personal verification in order to prevent the duplicate registration of migrants. MOPH hospitals 

agreed to use the newly–created 13–digit numbers to manage undocumented migrants. However, 

monitoring, migrant verification, follow–up and prevention of duplication were still difficult to  

manage. This was one of the reasons that hospitals began requiring documental proof or address 

and employer confirmation, rather than using the 13–digit ID numbers.

As noted, some migrants chose not to join a health insurance scheme. Some felt that the 

annual premium was too expensive, especially for those who perceived themselves as healthy and 

with low risk of illness. Others felt the inclusion of the ARV treatment benefit was not relevant, or 
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unfair to have the uninfected subsidize the HIV+ migrants. Also, there was lack of confidence that 

they could really access the health services included in the MHIS benefit package. Some said that 

they had negative experience in seeking health services at the public health facilities. Indeed, most 

migrants chose not to go to the public health facilities if not seriously ill. Therefore, they perceived 

that having the insurance would not reduce their families’ expenditures, in particular in the case of 

minor illness. The migrants suggested the need for improvements in awareness, understanding and 

attitudes among service providers toward migrant clients in order to provide migrant–friendly  

services.

Figure 5 Migrant health security coverage, during June 2014 to March 2015

June 2014 to March 2015 

According to the strategy in addressing and solving problems of migrant workers of the NCPO, 

the OSSC (Round 1) were set up for the registration of irregular migrant workers, and operated in 

all provinces during June to October 2014. At the OSSC, all migrants and accompanying dependents 

from Cambodia, Lao PDR and Myanmar who had no valid documentation were allowed to register 

for a temporary ID card, apply for a work permit, and then required to enroll in the MHIS. The 

MHIS’s premium for migrants aged seven years or over was priced down from 2,200 baht (plus 600 

baht for medical checkup) to 1,600 baht (plus 500 baht for the checkup). The benefit packages 

remained unchanged. The situation in terms of immigrant status, employment status and  
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entitlement to health protection improved somewhat. The number of migrants who had irregular or 

undocumented status and were not covered by a health security system declined significantly. As 

presented in Figure 1, the number of documented migrant workers with a work permit in December 

2014 was 2.71 million (excluding dependents), of which 1.53 were registered migrants at the OSSC 

and all supposedly covered by the MHIS.

According to a qualitative study by Chamchan, et al. (2016) in six provinces, the view of 

service providers toward the MHIS situation improved compared to before June 2014. Overall, the 

health insurance enrollment of migrants was improving, except in some OSSC with low up–take. 

As health insurance was required as part of the registration process, this significantly increased the 

number of insured migrants, both healthy and unhealthy persons. Even though the insurance  

premium was decreased from 2,200 to 1,600 baht, the larger number of migrants under the MHIS 

significantly improved the financial situation of most contracted hospitals. Also, because all migrants 

who enrolled in the MHIS were those who registered for a temporary ID card at the OSSC, this 

helped populate the database of the insured migrants. The 13–digit ID numbers was now used as 

a standardized reference number for the central database and all relevant organizations. This helped 

management and cross–checking.

Remaining concerns among service providers include reporting of patients’ treatment outcomes, 

and claiming reimbursement for high–cost care, including the provision of ARV treatment. Also, the 

situation after March 2015 (with expiry of registration validity and deadline for all registered migrants 

to complete the NV process) was unclear, and there was uncertainty whether the policies regarding 

the MHIS would be changed from the central administration and in which direction. 

March to December 2015

Following the Cabinet’s resolution in the beginning of 2015, the guidelines of migrant  

worker management was announced for the period after March 2015. For Group One, i.e., registered 

migrants who had completed the NV process and obtained a work permit which was initially valid 

until March 31, 2016, the work permit’s expiry date was extended for an additional two years. Group 

Two, i.e., registered migrants who had not yet completed the NV process, were required to re– 

register at the OSSC (Round 2) by the end of June 2015 and re–apply for a work permit for an  

additional year (valid till the end of March 2016), then complete the NV process to get an  

additional two–year work permit. Group Three, i.e., irregular migrant workers in the fisheries or 

related businesses (in 22 coastal provinces), were required to register at the OSSC during April–June 

2015 to get the one–year work permit (valid till the end of March 2016), go for a medical checkup 

and enroll in the MHIS.
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In managing migrant health insurance, the MOPH required all migrant workers and dependents 

who registered at the OSSC (Round 2) to enroll in the MHIS. The medical checkup was exempted 

for migrants who had proceeded within the past year, and migrant’s accompanying dependents 

aged not over seven years. The MHIS premium remained unchanged at 1,600 baht for one–year 

coverage, 900 baht for a half–year coverage and 500 baht for three–month coverage. After the  

closing of the OSSC, these rates were also applied to all migrant workers and accompanying  

dependents (who were not registered with the SSS), including the Vietnamese migrant workers who 

were recently allowed to register with Thai authorities and obtain a temporarily work permit in 

December 2015. For other migrant populations (who were not registered with the SSS), the annual 

premium was set at 2,200 baht plus 500 baht for a medical checkup. The premium for migrants 

aged less than seven years was the same, at 365 baht per year. 

Figure 6 Migrant health security coverage, March to December 2015

As presented in Figure 1, the number of migrant workers and accompanying dependents who 

registered at the OSSC (Round 2) in 2015 was 1.1 million, or lower than the number in Round 1 

(about 0.61 million). The migrants who registered at the OSSC–Round 1 but did not re–register in 

Round 2 were expected to have completed the NV process. Thus, it would not be surprising if the 

number of migrants with NV status increased at a similar rate. From the records, however, the 
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number of migrants with NV status in December 2015 was 0.99 million, an increase of only around 

30,000 from November 2014. Considering the MHIS, the number of registered migrants also decreased 

by nearly half a million from 1.78 million in 2014 to only 1.34 million in October 2015 (Ministry of 

Public Health, Thailand, 2015; Ministry of Public Health, Thailand, 2015; Akksilp, 2015). Information 

about the number of migrants registering with the SSS revealed an increase from around 412,000 

persons in May 2014 to 489,914 persons in July 2015 (Tantrakul, 2015; Thanaisawanyangkul, 2015; 

Silanupap, 2014). Accordingly, the coverage of migrant health security, under the MHIS and the 

SSS, at the end of 2015 is expected to be at around 1.8–2.0 millions.

Based on this information, there are a few questions worth considering. Firstly, where were 

the half million registered migrants (OSSC–Round 1) who did not re–register at the OSSC–Round 2 

and had not completed the NV process? (Unless they had returned home or died, these migrants 

were still in (and working in) Thailand with illegal status.) Secondly, how many of NV migrants who 

failed to register with the SSS (approximately 989,374 minus 489,914, or 0.5 million) had enrolled 

in the MHIS voluntarily? (Assuming that all migrants and dependents registered at the OSSC–Round 

2 enrolled in the MHIS, the rest of MHIS’s beneficiaries 0.23 million, or 1.34 minus 1.1 million, was 

the maximum number of those in question.) These questions remind us to think carefully about 

how to improve the NV process, the enforcement of enrollment in the SSS among migrant workers 

with NV status, and incentives to voluntarily enroll in the MHIS of migrants who were not covered 

by the SSS. Unless all irregular migrants (at the OSSC) could complete the NV process, all those 

with the NV status registered with the SSS, and all those not covered by the SSS enrolled in the 

MHIS, then the situation about migrant health security would revert back to the same as it was 

before June 2014. In the future, if the next round of the OSSC is not re–opened, many migrants 

would return to undocumented status. The MHIS coverage would then be smaller as the enrollment 

would be mostly on a voluntary basis. Also, a number of migrants, especially those with irregular 

or undocumented status, would be left unprotected and not covered by either the SSS nor the MHIS. 

Concluding remarks 

Up to the end of 2015, Thailand’s policy toward health security for migrant populations,  

particularly migrant workers and accompanying dependents from Myanmar, Lao and Cambodia; has 

become clearer in terms of the direction and more inclusivity for all migrant groups. Regular (and 

regularized) migrant workers with legal immigrant and employment status, i.e., those with MOU 

and NV verified status, are eligible and required to register with the SSS which is generally  

equivalent to what their Thai counterparts receive in terms of contribution to the fund and benefit 
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packages
4
. Irregular migrants (and accompanying dependents) who registered at the OSSC  

(including Vietnamese migrant workers) who received a temporary legal status to live and work in 

the country must enroll in the MHIS. The MHIS premium was reduced to be more affordable  

to migrants while the benefits package (including the ARV treatment) was unchanged.  

Undocumented migrants–the irregular migrants who did not have a registered status–are eligible 

to enroll in the MHIS on a voluntary basis. The annual premium was 600 baht higher than that of 

the migrant worker group, with the same benefits package. 

In sum, it could be said that access to health security, in terms of policy, was opened to and 

eligible for all migrant population groups. In practice, however, the coverage of migrant health 

security was still incomplete leaving some groups of migrants uninsured. Though the  

undocumented migrants were the most likely group to be left out, the status of the documented 

migrants could not be ignored. Based on findings in the previous section, there were two causes 

of coverage gap among documented migrant. Firstly, the delayed completion of the NV process of 

the registered migrants left most uncovered. The number of migrants registering at the OSSC Round 

1 in 2014 was 1.6 million, and all were supposed to complete the NV process by the end of March 

2015. However, looking at the statistics, the number of migrants with NV status comparing between 

December 2014 and 2015 increased by only around 30,000 persons. Due to the limitations of the 

information, this study could not identify what were the causes of this gap. However, the delay is 

the key explanation of why the OSSC needed to re–operate (Round 2) in 2015. Unless this is  

improved, and the number of the registered migrants at OSSC Round 2 could not complete the NV 

process by the deadline in March 2016, their regular status would become invalid. If there is not a 

new round of the OSSC in the future, the enrollment in the MHIS of these migrants would be on a 

voluntary basis which was less likely and mostly adverse–selective (i.e., mainly those with high 

health risk would enroll in the health scheme).

The second gap in coverage is related to the ineffective enforcement of the enrollment in the 

SSS among migrant workers who had completed the NV process and some shortcomings of the 

scheme. By regulation, all workers with the NV status and those under the MOU are mandated to 

register with and enroll in the SSS. In practice, as revealed by the most recent statistics in 2015, 

the compliance rate was still very low (around 0.5 million out of 1.2 million NV and MOU workers). 

Although those who failed to enroll in the SSS were able to enroll in the MHIS instead, the  

likelihood was low as it was voluntary
5
. According to the migrant regularization policy, all registered 

4 
Except for retirement and unemployment benefits that migrant workers, in practice, seem not eligible to claim. 

5 
From a previous study, it was recommended that enrolment in either the Social Security Scheme or the Migrant 

Health Insurance Scheme should be compulsory to all migrant workers before receiving a work permit from the 
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migrants (about one million at the OSSC Round 2) were expected to complete the NV process. Un-

less the enforcement and compliance rate of registration with the SSS of migrant workers with the 

NV status is improved, the number of uninsured migrant workers not enrolling in either the SSS or 

the MHIS would be higher. This would also be a problem for MHIS management. Its coverage (the 

number of beneficiaries) is likely to be smaller as most of the enrollment will be on a voluntary 

basis. The scheme’s risk pooling will also be negatively affected due to the “adverse selection” 

problem as most of those who enroll in the scheme are likely to be the group with high health risk. 

The low compliance rate with the SSS of migrant workers with the NV status should not be  

construed as only a problem of weak enforcement, but also due to some shortcomings of the 

scheme’s features (in terms of contribution and benefit packages) which some migrant workers and 

employers feel are not accommodating their needs and the employment context in Thailand (Hall, 

2012; Chamchan & Apipornchaisakul, 2012; Taweesit & Chamchan, 2014). Also, another major 

shortcoming is the fact that the scheme only covers formal–sector workers and, thus, excludes those 

in agriculture, those on fishing boats and domestic workers, who together comprise a significant 

percentage of migrant workers.

If these two gaps in coverage could not be reduced, despite the policy guideline that all 

migrants are eligible to health protection in Thailand, the situation would be likely regress to the 

situation before the implementation of the OSSC Round 1 in 2014. The number of migrants with 

irregular status (both immigrant and employment statuses) and not protected by any health scheme 

(either the SSS or the MHIS) would increase. Management of the MHIS would again face the  

problem of too small coverage and poor risk pooling. In the end, all these factors would pressure 

the government to recommence the registration of irregular migrants (similar to the OSSC). Thus,  

a more sustainable solution is needed. Otherwise migrant health insurance enrollment campaigns 

and drop–outs will continue in an unending cycle.
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Abstract 

This article discusses global trends in highly–skilled migration and the movement toward 

expansion of immigration opportunities for highly–skilled migrants in Asia. Many Asian countries 

have developed foreign talent policies to attract skilled migrants, including more flexible  

immigration policy, special work permits, and other incentives. Singapore is at the forefront of Asian 

countries in developing pro–active policies aimed at attracting highly–skilled migrants to build its 

human capital base to meet the development needs of the country. Thailand has also facilitated the 

migration of highly–skilled migrants with a more flexible immigration policy. However, Bangkok has 

a more passive approach in skilled–migration policy that responds to foreign business demand, 

rather than adopting a human capital approach to serve the national development agenda. The main 

issues in this article include: 1) Global skilled migration trends and policies; 2) Various approaches 

to boost skilled migration, and Asian policies and measures to attract skilled migrants; 3) Foreign 

talent policy in Singapore as a case study; and 4) Thai policies and regulations related to skilled 

migration.
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บทน�ำ

แม้ว่านิยามของ “แรงงานฝีมือขัน้สงูข้ามชาติ” (Highly Skilled Migrants: HSM) อาจแตกต่างกันในประเทศ

ต่างๆ แต่โดยทั่วไปหมายถึงบุคคลที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและประกอบวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของสังคม  

หรอืเก่ียวข้องกับกิจกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้กับสงัคมแห่งการเรยีนรู้ (Knowledge society) อาท ินักธุรกิจ ผู้บริหาร 

นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และแรงงานวิชาชีพ (เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น) นอกจากนี้แรงงานฝีมือ

ขั้นสูงยังอาจรวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาอาชีพใดอาชีพหน่ึง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ

ด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้น ซึ่งอาจเรียกคนเหล่าน้ีอีกอย่างหน่ึงว่า “แรงงานข้ามชาติที่มีความรู้” 

(Knowledge migrants) ก็ได้ ในบทความน้ีจะใช้ค�าว่าแรงงานฝีมือต่างชาติหรือข้ามชาติ (Skilled Migrants)  

ในความหมายกว้างซึง่รวมถึงแรงงานฝีมอืขัน้สงูต่างชาต ิและ “แรงงานข้ามชาตทิีม่คีวามรู”้(Knowledge Migrants) ด้วย

บทความน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติในเอเชีย และนโยบาย

ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มุ ่งเปิดรับแรงงานฝีมือต่างชาติมากขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  

ตลอดจนความพยายามในการดึงดูดแรงงานฝีมือขั้นสูงและแรงงานที่มีทักษะพิเศษจากต่างชาติ โดยหลายประเทศ

ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายของตนทั้งในเรื่องการออกวีซ่า การจ้างแรงงานต่างชาติ การสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ 

ตลอดจนการชักจูงให้ชาวเอเชียโพ้นทะเลเดินทางกลับภูมิล�าเนาเดิมของตน บทความน้ีประกอบด้วยเน้ือหาหลักๆ 

ดังนี้ 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ แนวโน้มและ

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าว 2) นโยบายการดึงดูดแรงงานฝีมือข้ามชาติ ประกอบด้วย 

กรอบแนวคดิทีส่�าคญัในการก�าหนดนโยบายดงักล่าว โดยเน้นทีน่โยบายดงึดดูแรงงานฝีมอืของประเทศในเอเชยีและ

การเปิดตลาดแรงงานวิชาชีพของอาเซียน 3) กรณีตัวอย่าง นโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือที่มีทักษะต่างชาติของ 

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ประสบความส�าเร็จในการดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติมากที่สุดในเอเชียและ 4) นโยบาย

และมาตรการของไทยในการเปิดรับแรงงานฝีมือต่างชาติ

กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือข้ำมชำติ

ทิศทางและแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ

ในอดีต การย้ายถ่ินของแรงงานฝีมอืส่วนใหญ่เกิดขึน้ระหว่างประเทศทีพ่ฒันาแล้วเป็นหลกั โดยเฉพาะระหว่าง

ประเทศในยโุรปด้วยกัน และระหว่างยโุรปกับอเมริกาเหนือ รวมทัง้มกีารเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืจากประเทศก�าลงัพฒันา 

มายงัประเทศทีพ่ฒันาแล้วเพิม่ขึน้ด้วย จากการส�ารวจประชากรทีถื่อก�าเนิดในต่างประเทศของ The Organisation 

for Ecomomi Co-operation and Development ในปี 2000 (Dumont & Lemaitre, 2005) พบว่า ในกลุ่ม

ประเทศ OECD 29 ประเทศน้ัน ประชากรที่ถือก�าเนิดในต่างประเทศจ�านวน 36.3 ล้านคน (ร้อยละ 46.3)  

ย้ายถ่ินฐานมาจากประเทศ OECD อื่น โดยประชากรจ�านวน 6.4 ล้านคน (ร้อยละ 17.6) ส�าเร็จการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งก็คือแรงงานฝีมือในความหมายกว้างส่วนประชากรที่ถือก�าเนิดในต่างประเทศอีกกลุ่มหน่ึง 

จ�านวน 47 ล้านคน (ร้อยละ 53.7) ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากรัสเซีย ยูโกสลาเวีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน เวียดนาม 

โมร็อกโก และเปอร์โตริโก 

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย  39



นับตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษที ่1990 เป็นต้นมา ซึง่เป็นช่วงเริม่ต้นของพฒันาการแบบก้าวกระโดดของอตุสาหกรรม

เทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) อตัราการเตบิโตของการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืข้ามชาตมิแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว 

และมสีดัส่วนเพิม่ขึน้ตามล�าดบัเม่ือเทยีบกับจ�านวนการเคลือ่นย้ายแรงงานข้ามชาตโิดยทัว่ไป ประเทศปลายทางหลกั

ของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติได้น�าเข้าแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้นทั้งในแง่จ�านวนและสัดส่วน เช่น แคนาดา น�าเข้า

แรงงานฝีมือเพิ่มจาก 41,000 คน ในปี ค.ศ. 1991 เป็น 137,000 คน ในปี ค.ศ. 2001 โดยสัดส่วนแรงงานฝีมือเมื่อ

เทียบกับแรงงานข้ามชาติทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18 เป็นร้อยละ 55 ส่วนอังกฤษก็น�าเข้าแรงงานฝีมือเพิ่มจาก 

4,000 คนเป็น 40,000 คน และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 32 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ตาราง 1) ทั้งนี้  

Dunnewijk (2008) คาดว่าแรงงานฝีมือที่ย้ายถิ่นไปอาศัยในกลุ่มประเทศ OECD จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 

12.1 ล้านคนในปี 1990 เป็น 29 ล้านคนในปี ค.ศ. 2007 หรอืเพิม่ขึน้ราวร้อยละ 5 ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ด้าน ICT บุคลากรทางการแพทย์ แรงงานวิชาชีพและผู้ให้บริการธุรกิจต่างๆ 

ตาราง 1 การน�าเข้าแรงงานฝีมือในประเทศปลายทางหลัก

ประเทศ

จ�านวน (พันคน) สัดส่วนแรงงานฝีมือ (ร้อยละ)

1991 2001 1991 2001

ออสเตรเลีย 41 54 37 60

แคนาดา 41 137 18 55

สหรัฐอเมริกา 12 175 18 17

อังกฤษ 4 40 7 32

ที่มา: Abella (2006)

จากการส�ารวจของ OECD พบว่า ในปี ค.ศ. 2000 แรงงานฝีมืออายุ 25 ปีขึ้นไปที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา (ซึ่งก็คือแรงงานฝีมือ) และอาศัยในกลุ่มประเทศ OECD มาจากกลุ่มประเทศเอเชียมากที่สุดถึงร้อยละ 

35 ตามด้วยร้อยละ 27 จากสหภาพยโุรป และร้อยละ 18 จากละตนิอเมริกา โดยบางประเทศมีสดัส่วนแรงงานฝีมอื

จากเอเชียสูงมาก เช่น สหรัฐฯ (ร้อยละ 41) ออสเตรเลียและแคนาดา (ร้อยละ 35 เท่ากัน) (Lowell 2008, Table 

2.1: 55) อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติในประเทศ OECD ส่วนใหญ่มักย้ายถิ่นมาจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 

โดยแรงงานฝีมอืมักนิยมเดนิทางไปท�างานในประเทศเพือ่นบ้าน หรอืหากจะเดนิทางข้ามทวปีก็มกัไปยงัประเทศทีต่น

เคยเดินทางไป หรือมีความเชือ่มโยงทางประวติัศาสตร์ ดังกรณีสหรฐัฯ ทีม่แีรงงานจากเกาหลใีต้และเวยีดนามเข้าไป

อาศัยอยู่ภายหลังสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนามจ�านวนมาก อย่างไรก็ตามแรงงานฝีมือจากเอเชียนิยม 

ย้ายถิ่นมาอาศัยและท�างานในทวีปอเมริกาเหนือมากที่สุด โดยในปี ค.ศ. 2000 ร้อยละ 73.1 ของแรงงานดังกล่าว

อาศัยในอเมริกาเหนือ ร้อยละ 14.5 อาศัยในยุโรป ร้อยละ 8.0 อาศัยในโอเชียเนีย และร้อยละ 4.2 ย้ายถิ่นไปยัง

ประเทศในทวีปเอเชียด้วยกัน (ตาราง 2)

40  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



ตาราง 2 สัดส่วนแรงงานฝีมือข้ามชาติอายุ 25 ปีขึ้นไปที่อาศัยในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ภูมิล�าเนาเกิด

ถิ่นที่พ�านักในปี 2000 (สัดส่วนร้อยละ)

ยุโรป อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชีย โอเชียเนีย ทัง้หมด (ร้อยละ)

ยุโรป 36.7 49.9 0.6 1.6 11.3 100.0

อเมริกาเหนือ 24.9 62.1 4.6 2.3 6.1 100.0

ละตินอเมริกา 8.0 88.3 1.3 1.4 1.0 100.0

เอเชีย 14.5 73.1 0.1 4.2 8.0 100.0

โอเชียเนีย 22.4 27.2 0.1 0.7 49.6 100.0

แอฟริกา 47.8 44.5 0.1 0.1 7.6 100.0

กลุ่ม OECD 23.6 64.8 0.7 2.4 8.5 100.0

ที่มา: Lowell (2008)

แม้ว่ากลุ่มประเทศ OECD จะเป็นปลายทางหลักของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ แต่ตลาดแรงงานฝีมือ 

ในภูมภิาคเอเชยีก็ได้ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยประเทศปลายทางส�าคญัในเอเชยี ได้แก่ ญีปุ่น่ จีน เกาหลใีต้ ฮ่องกง 

สงิคโปร์ ไต้หวนั และไทย เช่น ในญีปุ่น่ แรงงานฝีมอืต่างชาตเิพิม่ขึน้จาก 121,000 คนในปี ค.ศ. 2002 เป็น 158,000 คน 

ในปี ค.ศ. 2006 ส่วนสิงคโปร์มีแรงงานฝีมือต่างชาติเข้ามาท�างานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 70,000–100,000 คน 

ระหว่างปี ค.ศ. 1999–2004 (Abella & Ducanes, 2012) ส่วนไทยมจี�านวนแรงงานต่างด้าวทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ท�างาน 

ในประเทศ จ�านวน 100,943 คน ในปี 2557 (ไม่รวมแรงงานจากประเทศลาว เมียนมาและกัมพูชา) โดยส่วนใหญ่

เป็นแรงงานฝีมือประเภทผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้บริหารระดับสูง (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2558)

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติคริสต์ศตวรรษ

สาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้การเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาตเิพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว นับตัง้แต่ครสิต์ทศวรรษที ่1990 

เป็นต้นมาก็เน่ืองจาก 1) การค้าเสรีและโลกาภิวัตน์ที่เติบโตขึ้นท�าให้เกิดการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติทั่วโลก  

จนน�าไปสู่การเดินทางของบุคลากรในภาคการค้า และอุตสาหกรรมจ�านวนมาก เช่น นักธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพ  

2) การโยกย้ายบคุลากรของบรรษัทข้ามชาต ิ(Company transfer) อนัเป็นผลมาจากการค้า การลงทนุและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น 3) การเติบโตของเศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge economy) และอุปสงค์แรงงาน

ฝีมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของโลก ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานของคนกลุ่มน้ีเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

4) การเตบิโตของธุรกิจการศกึษานานาชาต ิท�าให้จ�านวนนักศกึษานานาชาตเิพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ในประเทศทีพ่ฒันา

แล้ว โดยนักศึกษาส่วนหนึ่งท�างานต่อหลังจบการศึกษา และกลายเป็นแรงงานฝีมือข้ามชาติ 5) การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรในหลายประเทศ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นการสร้าง

อุปสงค์แรงงานในภาคบริการ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมือดังกล่าวจากประเทศก�าลังพัฒนาไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วจ�านวนมาก 6) การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศ เช่น ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย โดยมุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ท�าให้ต้องน�าเข้าแรงงานฝีมอืระดบัสงูจากต่างประเทศในหลายสาขา เช่น วศิวกรรมการบนิ 

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย  41



โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารอนุพันธุ์ เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

ในประเทศ 7) ประเทศซึ่งขาดแคลนแรงงานไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุจากอุปทานแรงงานฝีมือที่จ�ากัดการเติบโต 

ของก�าลังแรงงานที่ลดลง หรือก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็ตาม ต่างถูกกดดันให้น�าเข้าแรงงานฝีมือจากต่างชาติโดย

การปรับเปลี่ยนนโยบายการเข้าเมือง (Immigration policy) เพื่อสร้างแรงจูงใจต่างๆ ส�าหรับดึงดูดแรงงานฝีมือ

ขั้นสูงหรือชนชั้นมันสมองจากต่างประเทศ โดยบางประเทศถึงกับเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถขอสถานะ 

ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Resident: PR) หรือแม้กระทั่งขอสัญชาติ (Citizenship) ได้ด้วย

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติในเอเชีย

ส�าหรับทวีปเอเชีย การเคลื่อนย้ายแรงงานได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 2000 เป็นต้นมา 

รายงานของสหประชาชาติเรื่องการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในปี 2013 (UN International Migration Report, 

2013) คาดว่าสดัส่วนของผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติในเอเชยีจะเพิม่ขึน้จากร้อยละ 28.5 ของโลกในปี 2000 เป็นร้อยละ 30.6 

ในปี 2031 โดยส่วนใหญ่เป็นคนเอเชยีด้วยกันเอง ทัง้น้ีผู้ย้ายถ่ินกลุม่หน่ึงทีจ่ะเพิม่ขึน้ คอืกลุม่แรงงานฝีมอื เน่ืองจาก

นับตัง้แต่ปี 2005 เป็นต้นมา ประเทศในเอเชยีหลายประเทศได้ปรบัเปลีย่นนโยบายการเข้าเมอืง โดยเปิดรับแรงงาน

ต่างชาติมากขึ้นตามล�าดับ ด้วยการก�าหนดนโยบายการเข้าเมือง และก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าวที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม แม้แรงงาน 

ที่เคลื่อนย้ายในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ แต่การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ตามการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น

คาดว่าแนวโน้มการย้ายถ่ินของแรงงานฝีมือในเอเชียจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว เน่ืองจากสาเหตุดังน้ี 

1) จ�านวนแรงงานฝีมือที่ย้ายถิ่นเข้ามา (Immigration) จะมีจ�านวนมากขึ้น และคาดว่าจะมีมากกว่าแรงงานฝีมือที่

ย้ายออกไปนอกภูมิภาค (Out–migration) เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียที่มีอัตราสูงกว่าภูมิภาคอื่น

ของโลก ท�าให้มีอุปสงค์แรงงานฝีมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 2) ในอดีตประเทศต้นทางของแรงงานฝีมือที่เข้ามา 

ในเอเชียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจากอเมริกาเหนือ ยุโรปและโอเชียเนียเป็นหลัก เนื่องจากอุปทานแรงงานฝีมือ

ในเอเชียมีจ�ากัด แต่ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากนโยบายการส่งเสริมการศกึษานานาชาตใินประเทศเอเชยี ท�าให้เกิดอปุทานแรงงานฝีมอืในภูมภิาคเพิม่ขึน้ 

3) ขณะทีก่ารย้ายถ่ินในอดตีเป็นในลกัษณะการย้ายถ่ินชัว่คราว (Temporary migration) เป็นหลกั โดยมกีารให้วซ่ีา

ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง แต่ปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียอนุญาตให้มีการย้ายถ่ินระยะยาวมากขึ้น รวมถึง 

การให้สถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร ด้วยท�าให้สร้างแรงจูงใจให้เกิดการย้ายถิ่นในกลุ่มแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้น 4) ประเทศใน

เอเชยีหลายประเทศเร่ิมปรับเปลีย่นวธีิการจ้างแรงงานฝีมอืข้ามชาตจิากการจ้างแบบชาวต่างชาต ิ(Foreign expat) 

ที่ให้สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ค่าเล่าเรียนบุตรและอื่นๆ มาเป็นการจ้างแบบแรงงานท้องถิ่น (Local staff) มากขึ้น 

เน่ืองจากอัตราค่าจ้างใกล้เคียงกับประเทศตะวันตก และมีการแข่งขันในตลาดแรงงานที่สูงขึ้นจากการเปิดตลาด 

ให้กับแรงงานต่างชาติ (Hugo, 2014) แม้ว่าเง่ือนไขดังกล่าวอาจไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการย้ายถ่ินจากประเทศ

ตะวนัตกมายงัเอเชยีมากนัก แต่ก็ยงัเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูการย้ายถ่ินจากประเทศก�าลงัพฒันาในเอเชยีเข้าสูป่ระเทศที่

พฒันาแล้วในภูมภิาคเดยีวกัน 5) โครงสร้างประชากรของประเทศต่างๆ ในเอเชยีมีความหลากหลาย โดยบางประเทศ

ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลง (เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์) แต่บางประเทศยังมี

สัดส่วนประชากรวัยท�างานเพิ่มขึ้น (เช่น ฟิลิปปินส์ อินเดีย) บางประเทศมีปัญหาขาดแคลนแรงงานจนต้องน�าเข้า
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แรงงานต่างชาติ (เช่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน) ในขณะที่หลายประเทศมีอุปทานแรงงานล้นเกิน จนประสบ

ปัญหาคนว่างงานหลายล้านคน (เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เมียนมา) จากโครงสร้างประชากรที่แตกต่าง

กันนี้ ท�าให้เกิดพัฒนาการของตลาดแรงงานในภูมิภาค (Regional labour market) ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์และ

อปุทานแรงงานในภูมภิาคเอเชยี จนน�าไปสูก่ารย้ายถ่ินระหว่างประเทศในภูมภิาคเดยีวกัน (Intra–regional migration)  

ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว

นโยบำยกำรดึงดูดแรงงำนฝีมือข้ำมชำติ

กรอบแนวคิดด้านนโยบายในการดึงดูดแรงงานฝีมือข้ามชาติ

นโยบายการเข้าเมือง (Immigration policy) และเง่ือนไขการจ้างแรงงานต่างชาติที่แตกต่างกันในแต่ละ

ประเทศเป็นผลมาจากกรอบแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยบางประเทศอาจมีกรอบแนวคิดหลายแนวคิดผสมกัน  

กรอบแนวคิดหลักที่เป็นพื้นฐานในการก�าหนดนโยบายเพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือข้ามชาติ ได้แก่

1) แนวคดิเร่ืองทนุมนุษย์ (Human capital approach) แนวคดิน้ีเป็นพืน้ฐานนโยบายเพิม่จ�านวนทรัพยากร

มนุษย์ในระยะยาว โดยการน�าเข้าแรงงานฝีมือต่างชาติและให้แรงงานฝีมือระดับสูงตั้งถ่ินฐานในประเทศเพื่อช่วย 

ยกระดับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการให้สถานะ PR หรือแม้กระทั่งให้คนต่างด้าว

โอนสัญชาติได้หากมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีทักษะฝีมือระดับสูง หรือเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เป็นต้น

2) แนวคิดเรื่องอุปสงค์ของตลาดแรงงาน (Labour–market needs approach) แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของ

นโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางช่วง โดยการเปิดรับแรงงานฝีมือแบบระยะสั้น (Temporary 

admission) แก่ผู้ทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนด โดยบางประเทศอาจให้นายจ้างเป็นผู้มีบทบาทส�าคญัในการจ้างแรงงาน

ต่างชาต ิแต่ในบางประเทศภาครฐัอาจเป็นผู้อนุญาตให้แรงงานต่างชาตเิข้าประเทศโดยอาจจัดท�าข้อก�าหนดคณุสมบตัิ

ที่ชัดเจน (Points–based immigration system) เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย โดยมีการให้คะแนนตาม

คุณสมบัติด้านการศึกษา อาชีพ รายได้ และความสามารถทางภาษา เป็นต้น

3) แนวคดิเรือ่งการสร้างแรงจูงใจทางธุรกิจ (Business incentives approach) เน้นการอ�านวยความสะดวก

ให้กับนักลงทุน และนักธุรกิจ เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บางประเทศอาจให้สถานะ PR  

กับนักลงทนุทีล่งทนุตามมลูค่าทีก่�าหนด หรอืมีการจ้างงานคนท้องถ่ินจ�านวนมาก เช่น ออสเตรเลยี แคนาดา สงิคโปร์ 

แต่ภายหลังวิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ และยุโรปช่วงปี 2008 เป็นต้นมา หลายประเทศที่เคยเน้นหนักไปที่การให้ 

PR เช่น ออสเตรเลียและสิงคโปร์ ได้ให้น�้าหนักกับการเข้ามาอยู่ในประเทศแบบชั่วคราว (Temporary migration) 

มากขึ้น 

4) แนวคดิเรือ่งการดงึดดูนักศกึษาต่างชาต ิ(Academic–gate approach) เน้นการดงึดดูแรงงานฝีมอืและ

นักศึกษานานาชาติให้เข้ามาศึกษาในประเทศนั้นๆ โดยหลายประเทศจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ท�างานต่อได้

หลงัจบการศกึษา และอาจให้สถานะ PR กับผู้ทีมี่ทกัษะพเิศษ (Special talent) ทีต่ลาดแรงงานต้องการ โดยประเทศ

ตะวันตกส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐฯ ออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส รวมทั้งเอเชียบางประเทศ เช่น สิงคโปร์ 

ญี่ปุ่น ต่างมีแนวคิดในลักษณะนี้ (Abella, 2006)

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย  43



นโยบายการดึงดูดแรงงานฝีมือของประเทศในเอเชีย

แม้ว่าประเทศต่างๆ อาจมีกรอบแนวคิดในการรับแรงงานฝีมือต่างชาติที่แตกต่างกัน แต่มาตรการที่น�ามาใช้

เพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือมักประกอบด้วยมาตรการที่ผสมผสานกันในลักษณะดังนี้ ได้แก่ 1) การอ�านวยความสะดวก

เร่ืองวีซ่าให้กับกลุ่มแรงงานฝีมือ โดยก�าหนดประเภทวีซ่าส�าหรับคนกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ ให้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง

จากแรงงานกลุม่อืน่ 2) การส�ารวจตลาดแรงงาน (Iabour market test) หรอืการทดสอบความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ 

(Economic needs test) หากพบว่ามกีารขาดแคลนแรงงานจริงก็จะอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาตไิด้ 3) การสร้าง

แรงจูงใจให้กับแรงงานฝีมือต่างชาติ โดยมีข้อก�าหนดเรื่องค่าตอบแทนและเง่ือนไขการจ้างงานที่ทัดเทียมประเทศ 

คูแ่ข่ง 4) การจัดตัง้กลไกเพือ่ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการอ�านวยความสะดวกให้กับแรงงาน

ฝีมือต่างชาติหรือด�าเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อดึงดูดคนกลุ่มน้ี 5) ก�าหนดเง่ือนไขเรื่องระยะเวลาการท�างานขั้นต�่า  

และข้อก�าหนดเรื่องการเปลี่ยนนายจ้างที่เอื้อกับการจ้างแรงงานฝีมือต่างชาติ 6) การอนุญาตให้ครอบครัวและ 

ผู้ติดตามแรงงานฝีมือต่างชาติเข้าประเทศ และ 7) ก�าหนดเงื่อนไขการขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร (PR) เพื่อให้แรงงาน

ฝีมืออยู่ในประเทศระยะยาว (Lowell, 2008)

ประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกส่วนใหญ่มมุีมมองเชงิบวกต่อแรงงานฝีมือข้ามชาต ิและมีนโยบายอ�านวย

ความสะดวกให้แรงงานฝีมือข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศได้โดยสะดวก โดยญี่ปุ่น มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลีใต้  

และสิงคโปร์ ต่างมีนโยบายที่เอื้อให้แรงงานฝีมือต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศ แต่อาจมีเง่ือนไขรายละเอียด 

ที่แตกต่างกัน เช่น ญี่ปุ่นมีนโยบายให้แรงงานฝีมือสามารถต่ออายุวีซ่าและเปลี่ยนงานได้ และขยายเวลาการออก 

ใบอนุญาตท�างานให้กับนักวิชาการและแรงงานวิชาชีพต่างชาติจาก 3 ปี เป็น 5 ปีส่วนฮ่องกงได้จัดท�าโครงการ 

Admission of Talents Scheme เพือ่ดงึดดูแรงงานฝีมือข้ามชาตทิีม่คีณุสมบตัด้ิานอาย ุการศกึษา และประสบการณ์

ตามข้อก�าหนดให้เข้าฮ่องกงได้โดยไม่ต้องมีสัญญาจ้างงาน ส�าหรับมาเลเซียมีนโยบายเปิดให้แรงงานฝีมือต่างชาติ

เข้ามาท�างานในเกือบทุกสาขาอาชีพและได้จัดท�าโครงการ Talent Corporation ใน พ.ศ. 2553 เพื่อลดปัญหา 

สมองไหลของชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน และดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติควบคู่กันไปด้วย (สักกรินทร์, 2559)

นโยบายเปิดตลาดแรงงานวิชาชีพของอาเซียน

ส�าหรับประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีนโยบายอ�านวยความสะดวกให้แรงงานฝีมือต่างชาติเข้ามาท�างานใน

ประเทศ ด้วยเหตผุลต่างๆ ดงัน้ี 1) นโยบายส่งเสรมิการลงทนุจากต่างชาต ิเช่น มาเลเซยี สงิคโปร์และไทย ต้องการ

อ�านวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจและผู้บริหารจากต่างชาติ 2) นโยบายแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 

ด้วยการอนุญาตให้แรงงานต่างชาตบิางสาขาอาชพีเข้ามาท�างานในประเทศ เช่น บรไูน กัมพชูา อนิโดนีเซยีลาว และ

เวียดนาม 3) พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศ โดยสิงคโปร์และมาเลเซียต้องการดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ 

นักวิชาการและวิศวกร IT จ�านวนมากจากต่างชาติ 4) ด�าเนินการตามข้อผูกพันภายใต้ Mode 4 ของ GATS 

(General Agreement on Trade in Services) เรื่องการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพและข้อตกลง

ทางการค้าต่างๆ ทัง้ในกรอบทวภิาค ีภูมภิาคและพหุภาค ีซึง่ก�าหนดให้เปิดตลาดแรงงานฝีมอืเพิม่ขึน้ และ 5) ส่งเสรมิ 

ธุรกิจบริการบางด้าน โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการศกึษานานาชาตใินมาเลเซยีและสงิคโปร์ โดยการให้มหาวทิยาลยั

ต่างชาติมาเปิดสาขาในประเทศ และดึงดูดนักวิชาการต่างชาติควบคู่กัน (Huguet, 2010)

44  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



นอกจากน้ีประเทศอาเซยีนยงัร่วมมอืกันในกรอบประชาคมอาเซยีน เพือ่เปิดตลาดแรงงานวชิาชพีระหว่างกัน

ตามแผนปฏิบัติการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ด้วย โดย AEC Blueprint ส่งเสริมการ

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การอ�านายความสะดวกเรื่องการออกวีซ่าและใบ

อนุญาตท�างานให้กับแรงงานฝีมือของชาติอาเซียนการส่งเสริมความร่วมมือของ ASEAN University Network 

(AUN) โดยให้เกิดความคล่องตวัในการเดนิทางระหว่างบคุลากรด้านการศกึษาและนักศกึษาในภูมภิาคเป็นต้นทีส่�าคญั 

AEC Blueprint ก�าหนดให้ประเทศอาเซยีนจัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ส�าหรบัแรงงานวชิาชพีต่างๆ 8 สาขา 

ได้แก่ สาขาบริการทางวิศวกรรม ด้านการบริการทางสถาปัตยกรรม การบริการทางพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านทันตแพทย์วิชาชีพด้านการส�ารวจ วิชาชีพด้านการบัญชีและบริการด้านการ

ท่องเที่ยวและก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพส�าหรับวิชาชีพต่างๆ ซึ่งแนวทางการเปิดตลาดแรงงานวิชาชีพของอาเซียน

นั้น สอดคล้องกับ Mode 4 ของ GATS ในเรื่องการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Persons) 

ซึ่งรวมถึงนักพ่อค้า นักธุรกิจ นักลงทุน พนักงานของบรรษัทข้ามชาติ และแรงงานวิชาชีพด้วย ทั้งนี้องค์กรก�ากับ

ดูแลในแต่ละประเทศจะมีอ�านาจออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพจากชาติอาเซียนที่เข้ามา

ท�างาน โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องผ่านกระบวนการเทียบเคียงคุณสมบัติ หรือยื่นขอสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพนั้นๆ 

ในประเทศปลายทางด้วย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556) 

กรณีตัวอย่าง: นโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะจากต่างชาติ (Foreign talent policy) ของสิงคโปร์

ในบรรดาประเทศเอเชียด้วยกัน สิงคโปร์ถือเป็นต้นแบบการพัฒนานโยบายเพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือระดับสูง

จากต่างชาต ิจนประสบความส�าเร็จในการน�าทนุมนุษย์ดงักล่าวมาพฒันาประเทศ อกีทัง้นโยบายของสงิคโปร์ก้าวหน้า

ถึงขนาดให้สถานะ PR หรอืแม้แต่การเป็นพลเมอืงสงิคโปร์กับแรงงานฝีมอืต่างชาตบิทความน้ีจึงขอสรปุรายละเอยีด

นโยบายดงึดดูแรงงานฝีมอืต่างชาตขิองสงิคโปร์ เพือ่เป็นประโยชน์ในการศกึษานโยบายทีอ่าจน�ามาปรับใช้ในประเทศ

อื่นได้

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนโยบายน�าเข้าแรงงานต่างชาติที่ชัดเจนและครอบคลุมกลุ ่มแรงงานต่างๆ  

หลายประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีการพัฒนานโยบายเพื่อดึงดูด

แรงงานฝีมือจากต่างชาติมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษ โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ กรอบแนวคิดเร่ือง 

การให้แรงจงูใจทางธุรกิจ และกรอบแนวคดิเร่ืองการดงึดดูนักศกึษาต่างชาตผิสมผสานกัน จนสามารถสร้างนโยบาย 

กลไก และมาตรการต่างๆ เพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

สิงคโปร์เร่ิมมีนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติต้ังแต่ครึ่งหลังของคริสต์ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา 

เนื่องจากเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ในประเทศได้อย่างเพียงพอจึงมีนโย

บายดงึดดูชนชัน้มนัสมองจากต่างชาต ิและจัดตัง้กลไกเฉพาะเพือ่ท�าหน้าทีด่งึดดูชนชัน้มนัสมองเหล่าน้ีให้เข้าสูส่งิคโปร์

อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ จนสามารถยกระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 

ต่อมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์ได้พัฒนานโยบายเพื่อดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าจากทั่วโลกให้เข้าสู่สถาบัน

การศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม การดึงดูด Knowledge migrants 

จ�านวนมากเหล่าน้ีเป็นแรงส่งให้นักศกึษาและนักวจัิยต่างชาตพิากันหลัง่ไหลเข้าสูส่ถาบันการศกึษาของสงิคโปร์ จนท�าให้ 

สงิคโปร์สามารถพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีบบก้าวกระโดดในหลายอตุสาหกรรม เช่น เทคโนโลยชีวีภาพ 

และเทคโนโลยีดิจิตัล เป็นต้น สรุปแนวทางการบริหารจัดการแรงงานฝีมือข้ามชาติของสิงคโปร์ ได้ดังนี้

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย  45



การแบ่งประเภทของแรงงานข้ามชาติ

สิงคโปร์แบ่งแรงงานข้ามชาติเป็นสี่กลุ่มใหญ่ตามประเภทของทักษะแรงงาน และก�าหนดนโยบาย วีซ่าและ 

ใบอนุญาตท�างานที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) แรงงานไร้ฝีมือ/กึ่งฝีมือซึ่งต้องมีใบอนุญาตท�างาน (Work Permit: WP) 

เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของแรงงานข้ามชาติในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานก่อสร้าง แรงงานอุตสาหกรรมและแม่บ้าน 

นายจ้างต้องช�าระค่าธรรมเนียม (Levy) และวางเงินค�้าประกัน (Security bond) ทางการสิงคโปร์ควบคุมการน�า

เข้าแรงงานกลุ่มนี้อย่างเข้มงวด โดยจ�ากัดโควตาน�าเข้าในแต่ละปี ห้ามแรงงานน�าครอบครัวเข้ามาในสิงคโปร์และ

ห้ามแรงงานสตรีตัง้ครรภ์ 2) แรงงานฝีมือระดบักลาง (S Pass) มกีารจ�ากัดโควตาน�าเข้าแรงงานกลุม่น้ี และนายจ้าง

ต้องช�าระค่าธรรมเนียม (Levy) การจ้างงาน แต่แรงงานกลุ่มน้ีสามารถขอสถานะ PR ได้ตามเง่ือนไขที่ก�าหนด  

3) แรงงานฝีมือขั้นสูง (Employment Pass: EP) เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญที่สิงคโปร์ต้องการเชิญชวนให้เข้ามา

ท�างานส่วนใหญ่เป็นแรงงานวิชาชีพที่มีรายได้ขั้นต�่าเดือนละ 3,300 ดอลลาร์สิงคโปร์ นายจ้างไม่ต้องช�าระ 

ค่าธรรมเนียมการจ้างและไม่ต้องวางเงินค�้าประกันคนกลุ่มน้ี แรงงาน EP สามารถน�าครอบครัวเข้ามาในสิงคโปร์ 

และสามารถขอสถานะ PR ได้ 4) แรงงานที่มีทักษะพิเศษ (Personalized Employment Pass: PEP) เป็นแรงงาน

กลุม่ใหม่ทีส่งิคโปร์เริม่ใบอนุญาตขึน้ใน ค.ศ. 2007 คนกลุม่น้ีไม่ต้องผูกตดิกับนายจ้าง สามารถอยูใ่นสงิคโปร์ได้ยาวนาน

หกเดือนหลังออกจากงาน แต่คนกลุ่มน้ีต้องมีรายได้ขั้นต�่าเดือนละ 18,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (หากเป็นแรงงาน

ประเภท EP ทีม่รีายได้ 12,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ขึน้ไปก็สามารถขอเปลีย่นสถานะมาเป็นแรงงาน PEP ได้ 5) นอกจาก

แรงงานทัง้ 4 กลุม่แล้ว สงิคโปร์ยงัออกวซ่ีาประเภทใหม่คอื Entre Pass ใน ค.ศ. 2004 ให้กับผู้ประกอบการต่างชาติ 

ส�าหรับธุรกิจ Start–up หรือธุรกิจที่เน้นนวัตกรรม ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยม ี

ข้อก�าหนดต่างๆ เช่น เป็นกิจการทีท่างการสงิคโปร์เห็นชอบ เป็นเจ้าของทรัพย์สนิทางปัญญา เป็นหุ้นส่วนสถาบนัวจัิย 

หรือมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ และเป็นกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของสิงคโปร์ (Iwasaki, 2015)

กลยุทธ์ในการดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติ

สิงคโปร์ได้ก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติ ตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1980  

ช่วงที่อังกฤษก�าลังเตรียมคืนฮ่องกงให้กับประเทศจีน โดยริเริ่มโครงการ “Eminent Entrepreneurs/Professional 

Scheme” เพือ่ดงึดดูแรงงานฝีมอืจากฮ่องกงให้ย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในสงิคโปร์ โดยเสนอให้สถานะ PR กับคนกลุม่น้ี 

แต่ต่อมาได้ขยายกลุม่เป้าหมายเป็นชาวต่างชาตอิืน่ๆ ด้วย ต่อมาใน ค.ศ. 1988 ได้ตัง้หน่วยงาน Singapore Talent 

Recruitment (STAR) Committee ซึ่งมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือดึงดูดและรักษาแรงงานฝีมือระดับสูงทั้งชาว 

ต่างชาตแิละชาวสงิคโปร์ให้อยูใ่นประเทศ ส่งเสรมิให้สงิคโปร์เป็นศนูย์กลางของตลาดแรงงานฝีมอืขัน้สงู และก�าหนด

มาตรการที่เหมาะสมในการดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศต่อมาในช่วง

ครสิต์ทศวรรษที ่1990 ซึง่เป็นยคุก้าวกระโดดของอตุสาหกรรม IT สงิคโปร์ต้องการพฒันาเทคโนโลยด้ีานโทรคมนาคม

และอิเล็กทรอนิกส์ จึงส่งเสริมให้แรงงานฝีมือต่างชาติเข้าสู่สิงคโปร์มากขึ้นอีก ใน ค.ศ. 1991 จึงตั้งหน่วยงาน  

International Manpower Program ภายใต้ Economic Development Board (EDB) ซึง่เป็นหน่วยงานทีว่างแผน

การพัฒนาประเทศ และจัดตั้ง Foreign Talent Unit ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรีใน ค.ศ. 1995 นอกจากน้ี  

ได้ปรับโครงสร้างกระทรวงแรงงานให้เป็น Ministry of Manpower เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

โดย Contact Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้Ministry of Manpower ท�าหน้าที่ดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติ 

และชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในต่างประเทศให้ไปท�างานที่สิงคโปร์ โดยมีการจัดตั้งส�านักงานสาขาในต่างประเทศด้วย
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นอกจากน้ีเมื่อปี 1999 ทางการสิงคโปร์ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า “Manpower 21: Vision of a  

Talent Capital” เพื่อพัฒนาให้สิงคโปร์เป็นเมืองหลวงแห่งทักษะ (Talent Capital) ที่ส�าคัญของโลก โดยมุ่งดึงดูด

แรงงานฝีมือขั้นสูงจากทั่วโลก จนเป็นที่มาของวีซ่าประเภท PEP และโครงการ Global Investor Program (GIP) 

อีกทั้ง Financial Investor Scheme (FIS) โดยเสนอให้ PR กับนักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งสองประเภทน้ี 

โดยไม่ต้องท�างานในสิงคโปร์มาก่อน ขณะที่แรงงานประเภท EP และ PEP ต้องท�างานเป็นระยะเวลาหน่ึงจึงจะ 

ขอสถานะ PR ได้ (Ministry of Manpower, 1999) อย่างไรก็ตามในปี 2010 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ 

และยโุรปส่งผลกระทบจนเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงิคโปร์ได้เริม่ปรบัลดมาตรการดงึดดูแรงงานฝีมือชาวต่างชาตลิง 

โดยยกเลิกโครงการ FIS ในปี 2012 และเพิ่มเงื่อนไขส�าหรับโครงการ GIP ให้เข้มงวดขึ้น

ในอดีตแรงงานฝีมือข้ามชาติในสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป 

ออสเตรเลยีและญีปุ่น่ แต่ปัจจุบนัแรงงานฝีมอืต่างชาตมิคีวามหลากหลายมากขึน้ เน่ืองจากสงิคโปร์มนีโยบายดงึดดู

แรงงงานฝีมือจากประเทศเอเชียด้วยกัน ด้วยการอ�านวยความสะดวกด้านวีซ่า การให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัย  

การส่งผู้แทนรัฐบาลไปคัดเลือกแรงงานในสถาบันการศึกษาชั้นน�าในต่างประเทศและการปรับโครงสร้างระบบภาษี

และสวัสดิการเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยรัฐบาลจะออกวีซ่าท�างานระยะเวลาไม่เกินห้าปีให้และสามารถ 

ต่ออายุได้ (Chia, 2011) ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของสิงคโปร์จ้างแรงงงานฝีมือต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศอาเซยีน จีนและอนิเดยี นอกจากน้ีในปี 2007 สงิคโปร์ได้รเิริม่โครงการ Work Holiday 

Program ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาจบใหม่อายุ 18–25 ปี จากบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ  

ให้มาหาประสบการณ์ในสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนเหล่าน้ีกลับมาท�างานในสิงคโปร์ในอนาคต (Ministry of  

Manpower, 2016)

การดึงดูดผู้มีทักษะขั้นสูงจากต่างชาติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา สิงคโปร์ได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง โดยการก�าหนดมาตรการเพื่อดึงดูด 

นักวทิยาศาสตร์และนักวชิาการระดับโลกให้มาท�างานในสงิคโปร์ เพือ่สร้างอตุสาหกรรมเชงินวตักรรม โดยมอบหมาย

ให้ Agency for Science, Technology and Research (A
*
STAR) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 ท�าหน้าที่ดึงดูดบุคลากร

ดงักล่าว โดยสงิคโปร์สามารถดงึดดูนักวทิยาศาสตร์ชัน้น�าระดบัโลกนับร้อยคนจากกว่า 70 ประเทศให้มาท�างานวจัิย

ที่ Biopolis ซึ่งเป็นชุมชนวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Min, 2013) ผ่านมาตรการจูงใจในเรื่องที่อยู่อาศัย  

การศึกษา ค่าเดินทาง ทุนวิจัย โดยใช้ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น ติดต่อทาบทามในงานประชุมวิชาการ  

ท�าโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์กับต่างประเทศ ใช้ Head Hunters ติดต่อบุคคลเป้าหมาย  

และใช้ Social media เป็นเครื่องมือในการติดต่อ เป็นต้น 

การพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

สิงคโปร์มีนโยบายมุ่งให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ โดยการดึงดูดนักวิชาการและ 

นักวจัิยจากทัว่โลกให้เข้าสูส่ถาบนัการศกึษาของสงิคโปร์ โดยในปี 1998 ได้จัดท�าโครงการ World Class Universities 

Program โดยชักชวนให้มหาวิทยาลัยต่างชาติที่มีชื่อเสียงอย่างน้อยสิบแห่ง ให้มาเปิดสาขาในสิงคโปร์ ต่อมาในปี 

2002 ได้ขยายโครงการ Global Schoolhouse Initiative เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ โดยตั้งเป้าให้มีนักศึกษา 

ต่างชาตจิ�านวน 150,000 คนในปี 2015 ส่งผลให้สดัส่วนนักศกึษาต่างชาตเิพิม่ขึน้จนสงูสดุทีร้่อยละ 18 ของนักศกึษา

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือข้ามชาติ และนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติของเอเชีย  47



ในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้หมดในปี 2010 แต่ในปี 2009 ได้มีการปรับเปลีย่นเป้าหมายจากจ�านวนตวัเลขมาเป็นคณุภาพ

ของนักศึกษาต่างชาติ 

ส�าหรับการดึงดูดนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากนานาชาติได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองจนสัดส่วนอาจารย์ 

ชาวต่างชาตกิลายเป็นบคุลากรส่วนใหญ่ของหลายสถาบนั เช่น Singapore Management University, Lee Kong 

Chian School of Medicine และ Lee Kuan Yew School of Public Policy เป็นต้น ส่วน Nanyang  

Technological University ก็ได้บรรจุอาจารย์และนักวิจัยราวหน่ึงในสี่ที่เป็นชาวต่างชาติ จนในปี 2012  

ชาวต่างชาตมิสีดัส่วนมากถึงร้อยละ 32 ของเครือข่ายสถาบันวจัิยในสงิคโปร์ มาตรการเหล่าน้ีช่วยส่งเสรมิให้สงิคโปร์

สามารถยกระดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าให้ไต่อันดับโลกได้อย่างรวดเร็ว เช่น Nanyang Technological University 

สามารถเลื่อนอันดับจากอันดับ 174 ของโลกในปี 2010 (Times Higher Education) มาเป็นอันดับ 61 ของโลก 

ในปี 2014 (Iwasaki, 2015)

การปรับลดเป้าหมายแรงงานต่างชาติหลังวิกฤตการเงินโลก

ภายหลงัวกิฤตทางการเงินในสหรฐัฯ และยโุรปตัง้แต่ปี 2008 เป็นต้นมา สงิคโปร์เริม่กังวลเก่ียวกับผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสงัคมจากแรงงานต่างชาติทีห่ลัง่ไหลเข้าสูป่ระเทศ เช่น การว่างงานของชาวสงิคโปร์ 

ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้น และปัญหาจราจร เป็นต้น นอกจากน้ีชาวสิงคโปร์ยังไม่พอใจที่แรงงานฝีมือ 

ต่างชาตบิางกลุม่ได้รบัอภิสทิธ์ิมากกว่าชาวสงิคโปร์ เช่น นักวชิาการต่างชาตใินมหาวทิยาลยั นอกจากสทิธิประโยชน์

ที่ได้รับจากรัฐบาลแล้ว คนสิงคโปร์ยังไม่พอใจที่ชาวต่างชาติผู้มีสถานะ PR ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้ทางการสิงคโปร์จึงเริ่มชะลอการรับแรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา โดยก�าหนดให้เพิ่ม

อตัราเงินเดอืนขัน้ต�า่ส�าหรบัผู้มสีทิธ์ิท�างานประเภท EP ส่วนนายจ้างทีต้่องการจ้างแรงงานต่างชาตปิระเภท EP ต้อง

ท�า market test โดยประกาศหาบุคลากรชาวสิงคโปร์ในเว็บไชต์เป็นเวลา 14 วัน หากไม่สามารถหาบุคลากรได้จึง

จะสามารถจ้างชาวต่างชาติได้มาตรการดังกล่าวท�าให้อัตราการเติบโตของแรงงานต่างชาติทุกประเภทในสิงคโปร ์

ลดลงจากร้อยละ 7.6 ในปี 2011 เหลือร้อยละ 2.6 ในปี 2014 นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเพิ่มข้อก�าหนดในการขอรับ

สถานะ PR ท�าให้ผู้ได้รับสถานะ PR ลดลงจาก 79,000 คนในปี 2008 เหลือเพียง 27,000–30,000 คนต่อปี 

ในช่วงปี 2010–2013 ในทางกลบักันทางการสงิคโปร์ได้มุง่พฒันาทรพัยากรมนุษย์ในประเทศมากขึน้ โดยการฝึกอบรม 

ทักษะแรงงานผ่านโครงการ Skills Future Credit System โดยจัดสรรทุนการศึกษา/ฝึกอบรมให้ชาวสิงคโปร์ 

ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปหัวละประมาณ 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ตามความสมัครใจ (Iwasaki, 2015)

ไทยกับนโยบำยดึงดูดแรงงำนฝีมือต่ำงชำติ

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติ 

ในเชงิรกุ ดงัเชน่ สงิคโปร์ ฮอ่งกง ญีปุ่น่และจนี แต่ไทยเน้นเรือ่งการอ�านวยความสะดวกให้กบัแรงงานฝีมอืต่างชาติ

ด้วยมุมมองแบบ Business incentives approach ที่ต้องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และอนุญาต 

ให้แรงงานฝีมือในสาขาที่ขาดแคลน เช่น อาจารย์สอนภาษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถเข้ามาท�างานได้จาก 

กรอบแนวคิดแบบ market needs approach นอกจากนี้ไทยยังมีโครงการสมองไหลกลับ (Reverse brain drain) 
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ที่ต้องการให้แรงงานวิชาชีพไทยในต่างประเทศเดินทางกลับไทย หรือมาร่วมในโครงการด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในประเทศไทย จากมุมมองแบบ Human Capital Approach สรุปมาตรการต่างๆ ของไทยได้ ดังนี้ 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 อนุญาตให้นักธุรกิจต่างชาตสิามารถเดนิทางมาไทยเพือ่ส�ารวจ

ลู่ทางในการท�าธุรกิจ โดยออกวีซ่าอายุไม่เกิน 6 เดือน ส่วนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ 

หลายประการ ซึ่งรวมถึงการจ้างแรงงานฝีมือต่างชาติได้ตามความจ�าเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุน ช่างฝีมือ  

ผู้ช�านาญการ และช่างเทคนิค โดยไม่ถูกจ�ากัดด้วยเง่ือนไขเพดานการจ้างแรงงานต่างด้าว
1
 นอกจากน้ีส�านักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังจัดตั้งศูนย์บริการ One–stop service center เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตท�างานส�าหรับคนต่างด้าวอีกด้วย จากสถิติ พบว่าแรงงานฝีมือต่างด้าวมาตรา 12 

ประเภทส่งเสริมการลงทุนน้ี มีจ�านวนทั้งสิ้น 40,861 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2557 กว่าครึ่งหน่ึง (20,601)  

มาจากญี่ปุ่น ที่เหลือมาจากประเทศเอเชียเป็นหลัก เช่น จีน อินเดีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ตามล�าดับ (ส�านักบริหาร

แรงงานต่างด้าว, 2558) 

การออกใบอนุญาตท�างานให้กับแรงงานฝีมือต่างชาติ

ส�าหรับแรงงานฝีมือต่างชาติอื่นๆ ที่มิได้ท�างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สามารถท�างานได ้

ตามมาตรา 9 ประเภททัว่ไป ตาม พระราชบญัญตัคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการ อาจารย์สอนภาษา 

นักธุรกิจ ช่างเทคนิคและแรงงานวชิาชพีต่างๆ โดยทางการไทยจะออกใบอนุญาตท�างานให้คราวละไม่เกินสองปีและ

สามารถต่ออายุได้ครั้งละไม่เกินสองปี แรงงานฝีมือกลุ่มนี้มีจ�านวน 100,943 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ส่วนใหญ่

เป็นคนสญัชาตญิีปุ่น่ จีน ฟิลปิปินส์ องักฤษ อนิเดยี สหรฐัฯและเกาหลใีต้ตามล�าดบั ทัง้น้ีมกีารก�าหนดอตัราเงินเดอืน

ขั้นต�่าส�าหรับแรงงานประเภทนี้ด้วยโดยมีอัตรา 25,000–50,000 บาท ตามสัญชาติของแรงงานฝีมือนั้นๆ
2

นโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

อกีนโยบายหน่ึงซึง่ส่งผลให้เกิดการเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืต่างชาตเิข้ามายงัประเทศไทย คอืนโยบายส่งเสรมิ

การศึกษานานาชาติ นโยบายดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและไหลเวียนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีชั้น

สูง (Brain exchange and brain circulation) โดยสถาบันการศึกษาของไทยมักจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรร่วมกัน เน่ืองจากรัฐบาลไทยไม่ได้มีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสาขาของ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศในประเทศไทย ดังเช่นสิงคโปร์ และมาเลเซีย ในปี 2010 ไทยมีนักศึกษาต่างชาติจ�านวน 

19,052 คน มากเป็นอันดับหกของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ตามล�าดับ (Hugo, 

2014) โดยใน พ.ศ. 2557 ไทยมีโรงเรียนนานาชาติจ�านวน 138 โรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ

1 
การจ้างแรงงานต่างด้าวนั้น โดยทั่วไปนายจ้างสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้หนึ่งคนต่อทุนจดทะเบียนทุก 2 ล้านบาท แต่ละบริษัทไม่เกิน 

10 คน หรือร้อยละ 3 ของพนักงานประจ�า

2 
ตารางเงินได้ท้ายค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ที่ 777/2551 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2551 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 (2) เรื่องการขอใบอนุญาต

ท�างาน คนต่างด้าวระดับฝีมือ/ช�านาญการ
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ของรัฐ 64 แห่ง ของเอกชน 39 แห่ง และโรงเรียนอาชวีะทีม่หีลกัสตูรนานาชาต ิ11 แห่ง นักศกึษาต่างชาตใินสถาบนั

อุดมศึกษาของไทยส่วนใหญ่ มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน เมียนมา เวียดนาม ลาว เกาหลีใต้ กัมพูชา เป็นต้น 

(กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจบริการ 2, 2557)

โครงการสมองไหลกลับ (Reverse Brain Drain)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถือเป็นนโยบายประเภทการย้ายถ่ินกลับ 

(Return Migration Policy) ประเภทหนึ่งที่มองว่าชาวไทยโพ้นทะเลที่เป็นแรงงานวิชาชีพ เป็นทุนมนุษย์ที่ส�าคัญใน

การพัฒนาประเทศ จึงต้องสร้างสายสัมพันธ์และแรงจูงใจเพื่อให้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง โดยอาจเป็นการกลับมาชั่วคราว (Temporary return) หรือร่วมโครงการวิจัยด้านนวัตกรรมต่างๆ โครงการนี้

เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยส�านักงานที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (OSTC) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ

มูลนิธิด�ารงลัทธพิพัฒน์ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) สมาคม 

นักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น (ATPIJ) และสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป (ATPER) เพื่อให้เกิดการพบปะและร่วมมือกัน

ระหว่างนักวชิาชพีไทยทัง้ในและต่างประเทศโดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้ 1) เกิดการผลกัดนัและสร้างเทคโนโลยทีีจ่�าเป็น

ขึ้นในประเทศไทย 2) เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับหน่วยงานของไทย และ 3) ดึงดูดนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ

ให้กลับมาท�างานในไทย โดยโครงการนี้จะสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยมาตรการ ดังนี้ 1) ให้ทุนสนับสนุน

การวจัิย (ทนุวางแผนพฒันาโครงการหลกั หรอื Planning Grant และทนุเริม่โครงการหลกั หรอื Project Initiation 

Grant) และ 2) ส่งเสริมสรรหาและสนับสนุนนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศให้กลับมาท�างานกับภาครัฐ หรือเอกชน

ในไทยประกอบด้วยโครงการกลบัมาปฏิบตังิานประจ�าภาครัฐประเภททัว่ไป และโครงการกลบัชัว่คราวเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี (ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ม.ป.ป.)

จากนโยบายข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติอย่างชัดเจน แต่มี 

นโยบายอ�านวยความสะดวกให้กับแรงงานฝีมือต่างชาติที่จะเข้ามาท�างานในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการลงทุน 

และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในประเทศ ท�าให้จ�านวนแรงงานฝีมือต่างชาติที่เข้ามาท�างานในไทยมีจ�านวน 

ไม่มากนัก คือประมาณหน่ึงแสนกว่าคนเทียบกับแรงงานไร้ฝีมือต่างด้าวเป็นล้านคน หรือก�าลังแรงงานในประเทศ

กว่าสามสิบล้านคน ดังน้ันหากประเทศไทยต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้

ปานกลาง ก็อาจจ�าเป็นต้องพฒันามุมมองเพือ่การสร้างทนุมนุษย์ทีเ่ป็นแรงงานฝีมอืขัน้สงูทัง้คนไทยและคนต่างชาติ 

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ โดยอาจเรียนรู้นโยบายดึงดูด

แรงงานฝีมือของสิงคโปร์และประเทศเอเชียอื่นๆ เช่น การก�าหนดประเภทใบอนุญาตท�างานของแรงงานที่มีทักษะ

ระดับสูงให้มีระยะเวลาการจ้างงานยาวกว่าแรงงานกลุ่มอื่น การส่งเสริมไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

อย่างแท้จริง โดยดึงดูดให้สถาบันการศึกษาชั้นน�าจากต่างประเทศมาตั้งสาขาในประเทศไทย และดึงดูดนักวิชาการ

และนักวิจัยชั้นน�าให้มาท�างานในประเทศ อีกทั้งอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติบางสาขาสามารถท�างานได้หลังจบ 

การศึกษา โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลนแรงงาน เป็นต้น
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สรุป

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญหน่ึงที่เกิดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจ 

ยคุโลกาภิวตัน์ แม้แรงงานฝีมอืจากประเทศก�าลงัพฒันาจะมุ่งไปยงัประเทศทีพ่ฒันาแล้วเป็นหลกั แต่ในภูมิภาคเอเชยี

เองก็ก�าลังทวีความส�าคัญขึ้นมาเรื่อยๆ มีปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อการเติบโตของแรงงานฝีมือข้ามชาติในเอเชีย 

อาท ิการเข้าสูส่งัคมวยัชรา การขาดแคลนแรงงานฝีมอืในหลายประเทศ และนโยบายทีเ่ปิดกว้างมากขึน้ของประเทศ

ต่างๆ โดยบางประเทศมีนโยบายเชิงรุกเพื่อดึงดูดแรงงานฝีมือระดับสูง และแรงงานที่มีทักษะพิเศษเพื่อยกระดับ 

การพัฒนาประเทศ ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศต้นแบบการบริหารแรงงานต่างชาติที่มีนโยบายเชิงรุกที่ชัดเจน  

โดยนโยบายดึงดูดแรงงานฝีมือต่างชาติเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญอันหน่ึงในการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ในช่วง 

สองทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนประเทศไทยมีนโยบายในลักษณะตั้งรับ คือเปิดให้แรงงานฝีมือเข้ามาท�างานในประเทศ 

แต่ไม่ได้วางนโยบายการเข้าเมือง (Immigration policy) และการจ้างแรงงานฝีมือต่างชาติจากมุมมองของ 

การสร้างทุนมนุษย์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยจึงควรน�านโยบายของสิงคโปร์บางด้าน 

มาปรับใช้ เช่น นโยบายวีซ่านโยบายดึงดูดผู้มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติมากขึ้น
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Abstract 

It is estimated that by the end of 2015 Thailand contains a total of 4.55 million cross-border 

migrant workers (CBMW) from Myanmar, Cambodia and Lao PDR, and many of these CBMW have 

been living in Thailand for a long time. This research had the objective to assess the well–being, 

adaptation, attitudes and behavior of CBMW in the context of living with Thai people in Thai  

society. This study also examined the degree of success of the different processes to which the 

CBMW have optimally integrated. Data are from the Survey of cross-border  Migrant Workers 2014 

and the Thai National Survey of Social, Cultural, and Mental Health Status 2014. It is found that 

overall, Lao CBMW and CBMW working in wage labor jobs are better integrated in Thai society 

than those from other countries or occupations. CBMW in UbonRatchathani, Nongkhai, Trad, and 

Songkhla have more successfully integrated into the local Thai community than elsewhere. CBMW 

integration in many other provinces has not been that successful. The failure to be properly  

integrated to the host society is categorized into the undesirable typologies of assimilation,  

separation and marginalization. If Thailand has an aim to create a harmonious multi–cultural  

society, then integration policy and programs of CBMW by nationality, geography, proximity to 

international land and sea borders, and occupation have to be seriously considered.
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ค�ำน�ำ

เมื่อสิ้นสุดปี 2558 ได้มีรายงานจากการจัดท�าการลงทะเบียนแบบ One Stop Service ของส�านักบริหาร

แรงงานต่างด้าวว่ามีจ�านวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา 

และประเทศลาว ที่ได้รับอนุญาตท�างานในประเทศไทยมีประมาณ 1 ล้านคนในจ�านวนน้ีส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 

ที่มาจากประเทศเมียนมา ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77 ของแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้

รบัอนุญาตท�างานทัง้หมด (ส�านักบรหิารแรงงานต่างด้าว, 2559) แต่จากการประเมนิขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาต ิคาดว่าจ�านวนแรงงานข้ามชาตสิงูกว่าจ�านวนน้ีหลายเท่าตวั ถ้าหากรวมจ�านวน

แรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนและอยู่ในระบบของภาครัฐ  

ซึ่งสะท้อนว่าแรงงานข้ามชาติที่มีทั้งหมดน่าจะมีไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ (Sciortino & Punpuing, 2009) 

นักวิจัยด้านประชากรศาสตร์ได้ท�าการคาดประมาณจ�านวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 สัญชาติ ตั้งแต่ปี 2559–2564 

โดยคาดว่าจ�านวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 สัญชาติ จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3.7 ล้านคน ในปี 2559  

เป็น 4.3 ล้านคนในปี 2564 (การเคหะแห่งชาติ, 2558) การคาดประมาณเมื่อสิ้นปี 2558 โดยใช้ข้อมูลจากทะเบียน

แรงงานและการจดทะเบยีน one stop service ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ก็เชือ่ว่าแรงงานดงักล่าว

รวมทั้งครอบครัว มีจ�านวนมากถึง 4.5 ล้านคน (ปัทมา อภิชาติ สุรีย์พร อรทัย และกัญญา, 2558)

จ�านวนแรงงานข้ามชาตทิีอ่ยูใ่นประเทศไทยมจี�านวนมากมายเช่นน้ี คงเป็นเรือ่งทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะตัง้แต่

ต้นทศวรรษที่ 19 ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานไม่มีฝีมือ หรือระดับกึ่งฝีมือ ในภาคอุตสาหกรรม

และครัวเรือน เนื่องจากการเกิดที่ลดลง ท�าให้โครงสร้างอายุของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากที่เคย

เป็นประชากรเยาว์วยัในอดตี ได้กลายเป็นประชากรสงูวยัในปัจจุบัน และก�าลงัจะสงูวยัยิง่ขึน้อย่างรวดเร็วในอนาคต 

ประชากรวัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 25–39 ปี มีแนวโน้ม 

ลดลงมากที่สุด ซึ่งประชากรกลุ่มอายุ 25–39 ปี น้ี ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานหลักที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ 

ของประเทศมากทีส่ดุ (ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ 2556) ยิง่กว่าน้ันประชากร

ที่อยู่ในวัยแรงงานเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระบบการศึกษาสูงขึ้น ท�าให้แรงงานไทยประเภทไม่มีฝีมือ หรือระดับ

ก่ึงฝีมือ มีแนวโน้มขาดแคลนมากขึ้นอีก ประเด็นส�าคัญในขณะน้ีคือ แนวทางในการบรรเทาปัญหาการลดลงของ

ประชากรวัยแรงงานประการหนึ่ง คือ การเพิ่มจ�านวนแรงงานจากแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน (ยงยุทธ ขนิษฐา 

และลลิตา, 2556) การที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนก�าลังคนในวัยแรงงานดังกล่าว และโครงสร้าง

เศรษฐกิจยังพัฒนาออกจากการพึ่งพิงแรงงานราคาถูกไม่ได้ทั้งหมด ได้ท�าให้มีความกดดันที่ต้องมีการจ้างงาน หรือ

น�าเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ 

ประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว โดยกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของ

แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว เรื่อยมา (Huguet & Chamratrithirong, 2011)

แรงงานข้ามชาติและครอบครัวจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสามประเทศดังกล่าว มีจ�านวนมากราว 4 ล้านคน 

หรือร้อยละ 6 ของประชากรไทย ซึ่งนับว่าสูงมาก แรงงานเหล่านี้เมื่อได้เข้ามาอยู่เป็นเวลานานก็มีแนวโน้มที่จะตั้ง

รกรากถาวร หรือกึ่งถาวรในประเทศไทยในสัดส่วนที่สูงขึ้นด้วย (Boonchalaksi, Chamratrithirong & Huguet, 

2012) เมื่อแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน ตามหลักมนุษยธรรมจ�าเป็น 

ต้องมีนโยบายที่จะดูแลสุขภาวะของทุกคน ดังน้ัน ผู้ก�าหนดนโยบายจึงให้ความสนใจกับกลยุทธ์การปรับตัว หรือ 
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การบรูณาการเข้ากับสงัคมไทยของแรงงานข้ามชาต ิเพือ่เป็นประโยชน์ในการอาศยัอยูร่่วมกันในสงัคมระหว่างกลุม่

คนไทยและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการยอมรับสถานะของแรงงานข้ามชาติให้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย 

(Huguet & Chamratrithirong, 2011)

จากการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดส�าคัญในประเทศไทย พ.ศ. 2553 ได้มี 

การศึกษาถึงการผสมผสาน หรือบูรณาการชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติเข้ากับคนไทย พบว่า การใช้ชีวิต

ที่ผสมกลมกลืนกับชุมชนไทยมีความแตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของแรงงาน โดยแรงงานข้ามชาติจากประเทศ 

เมียนมามีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม หรือการใช้ชีวิตในมิติทางวัฒนธรรมกับสังคมไทยน้อยมาก ยิ่งกว่าน้ัน

การใช้ชวีติในมติิทางวฒันธรรมของเชือ้ชาตตินเองก็ยงัถือว่ามน้ีอยมากเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้าม ส�าหรับแรงงาน

ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา และลาว การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมน้ันมีมากกว่าแรงงาน 

ข้ามชาติจากประเทศเมียนมาอย่างเห็นได้ชัด (อภิชาติ จรัมพร และกัญญา, 2554)

การบรูณาการทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติสูส่งัคมไทยจึงมคีวามส�าคญั เพือ่ความราบรืน่ของการอยูร่่วมกัน 

และการพัฒนาทางสังคมโดยรวม ที่ไม่มีการกีดกันวัฒนธรรมของชุมชนใดๆ ตามที่กล่าวว่า บูรณาการทางสังคม 

(integration) โดยไม่มีการกลนืวฒันธรรมของชนกลุม่อืน่ (assimilation) (สชุาดา และบงกช, 2554) ดงัน้ัน บทความ

นี้จึงมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาการบูรณาการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว

ในประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาในพื้นที่ 14 จังหวัดที่ถูกเลือกตามเกณฑ์พื้นที่ที่มีจ�านวนแรงงานข้ามชาติจาก  

3 ประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยหรือท�างานอยู่มากที่สุดจากพื้นที่การด�าเนินการของโครงการฟ้ามิตร 37 จังหวัด  

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของแรงงานข้ามชาติสูง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดในส่วนของเน้ือหาและ 

การวิเคราะห์ของโครงการฯ ได้รายงานไว้ใน “รายงานการส�ารวจโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงาน 

ข้ามชาติประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร–2) พ.ศ. 2557” (อภิชาติ และคนอื่นๆ , 2557) โดยการน�าทฤษฎีของ 

Berry (1992, 1997, 2002) มาเป็นกรอบในการจ�าแนกประเภทของการบูรณาการของแรงงานข้ามชาติเข้าใน 

สังคมไทย มองมิติการบูรณาการทางสังคมเป็น 2 มิติ คือ มิติการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม และมิติการปฏิสัมพันธ์กัน

กับคนไทย การวิเคราะห์ประกอบด้วยประเด็นด้านคุณธรรมในจิตสาธารณะ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ พฤติกรรม 

ทีเ่ก่ียวกับระเบยีบของการอยูร่่วมกันในสงัคม พฤตกิรรมการใช้ชวีติประจ�าวนัทีเ่ก่ียวข้องกับคนไทย และการเข้าร่วม

งานประเพณี

ผลการศึกษาที่ได้จะสะท้อนการบูรณาการเข้ากับสังคมไทยที่แท้จริงที่เป็นแบบพึงประสงค์ในบริบทที่ม ี

ความแตกต่างในด้านพื้นที่ ภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และอาชีพ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และข้อมูลส�าคัญที่จะสร้าง 

ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์การปรับตัว หรือการบูรณาการเข้ากับสังคม เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างกลุ่มคนไทยและกลุ่มแรงงานข้ามชาติ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ 

ต่อการด�าเนินนโยบายของภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการดูแลแรงงานกลุ่มน้ีได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

การศึกษานี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาสุขภาวะ การปรับตัว ทัศนะ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน

ในสังคม และการเข้าร่วมกิจกรรมกับคนไทย ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว  

58  ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ



และในที่สุดการศึกษาคร้ังน้ีจะชี้ให้เห็นการบูรณาการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีในประเทศไทยที่ม ี

ความแตกต่างในด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และอาชีพ โดยมองมิติการบูรณาการทางสังคมเป็น 2 มิติ คือ มิติ

การรักษาวฒันธรรมดัง้เดมิ และมติกิารปฏิสมัพนัธ์กันกับคนไทยโดยใช้ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์แรงงานข้ามชาติ 

โดยเปรียบเทียบกับคนไทย 

วตัถุประสงค์เฉพาะประกอบด้วย (1) ศกึษาคณุธรรมทีเ่ก่ียวข้องกับจิตสาธารณะ และความสมัพนัธ์ของมนุษย์ 

ตลอดจนพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมของแรงงานข้ามชาติ (2) ศึกษาพฤติกรรมที่

แสดงถึงการปรับตวัของแรงงานข้ามชาตใินสงัคมไทย (3) ศกึษาพฤตกิรรมทีแ่สดงถึงการบูรณาการเข้ากับสงัคมไทย 

เปรียบเทยีบกับการปฏิสมัพนัธ์กับคนชาตเิดียวกัน จ�าแนกตามรายจังหวดั เชือ้ชาต ิและอาชพีของแรงงานข้ามชาติ 

และ (4) วิเคราะห์ลักษณะของการบูรณาการทางวัฒนธรรมและทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย

ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ

การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจัิยเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้ข้อมลูทตุยิภูม ิ(Secondary Data) 

จากแหล่งข้อมูลส�าคัญ 2 แหล่ง คือการส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย  

พ.ศ. 2557 และการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของโครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2557 

โครงการการส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557 ด�าเนินการ

โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามใน

ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงมกราคม พ.ศ. 2558 จากจ�านวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,000 ครัวเรือน 

เพือ่ให้ทราบถึงสภาพของสงัคมไทยเก่ียวกับพฤตกิรรม ค่านิยม วฒันธรรม และความสมัพนัธ์กับสมาชกิในครวัเรือน

ของคนไทยในปัจจุบนั โดยกลุม่ตวัอย่างคอื บคุคลสญัชาตไิทยทีม่อีายตุัง้แต่ 15–59 ปี ซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 50,536 ราย

ส่วนข้อมูลจากโครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ ่มแรงงานข้ามชาต ิ

ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ด�าเนินการภายใต้โครงการฟ้ามิตรที่ได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่ 37 จังหวัดทั่วประเทศ  

โดยได้รบัการสนับสนุนจากกองทนุโลกด้านเอดส์วณัโรคและมาลาเรยี ข้อมูลพืน้ฐานภายใต้โครงการการวจัิยประเมนิ

ผลดังกล่าวด�าเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีรายงานออกมาในปี 2557  

(อภิชาติ และคณะ, 2557) ข้อมูลน้ีครอบคลุมแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาตั้งแต่  

3 เดือนขึ้นไป จาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว เนื่องจากโครงการ

ฟ้ามิตรได้ลงปฏิบัติการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ครอบคลุมสถานประกอบการทุกประเภทและทุกขนาด  

ในพื้นที่โครงการทั้งสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ดังน้ันประชากรหรือ

กลุ่มเป้าหมาย จึงหมายรวมถึงแรงงานข้ามชาติ อายุตั้งแต่ 15 ปีถึง 59 ปี ทั้งที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียน

บัตรอนุญาตท�างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งท�างานหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในการลงส�ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องต่อข้อค�าถามและ

ประเด็นการศึกษาที่ออกแบบไว้ในเครื่องมือ 

รูปแบบการบูรณาการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  59



การเลือกจังหวัดเพื่อท�าการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานในครั้งน้ี ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) โดยเลือก 14 จังหวัด ตามเกณฑ์พื้นที่ที่มีจ�านวนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว

อาศัยหรือท�างานอยู่มากที่สุดจากพื้นที่การด�าเนินการทั้งหมดของโครงการฟ้ามิตร 37 จังหวัด แต่เน่ืองจากขณะ

ท�าการสุ่มตัวอย่างยังไม่มีตัวเลขรายงานจ�านวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่เชื่อถือได้ จึงจ�าเป็นต้องใช้ตัวเลข 

คาดประมาณจ�านวนแรงงานข้ามชาติจากภาคี หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนินงานโครงการฟ้ามิตรในแต่ละ

พื้นที่เป็นฐานในการสุ่มหรือเลือกจังหวัดก่อน

จังหวัดที่เลือกโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมามากที่สุด  

8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระนอง ตาก สุราษฎร์ธานี และสงขลา จังหวัดที่มี

แรงงานข้ามชาติกัมพูชามากที่สุด 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ตราด สงขลา และจากประเทศลาว ได้แก่ อุบลราชธานี 

หนองคาย ขอนแก่น และบึงกาฬ 

ในการส�ารวจน้ีใช้เทคนิคสโนว์บอล (Snowball technique) หรือใช้วิธีการบอกต่อๆ กัน (chain–referral 

method) เพื่อหาตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยการวางจุดผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ให้สัมภาษณ์รายแรก (seeds) กระจาย

อยู่ในหลายๆ จุดของในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการฟ้ามิตรในจังหวัดนั้น ทั้งนี้เพื่อให้มีการกระจาย

และครอบคลุมผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการท�ากรอบตัวอย่าง (sampling frame) 

ในกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (snowball technique) จ�านวนตัวอย่าง หรือผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทีไ่ด้จากการบอกต่อจากแต่ละจุด ผู้ให้ข้อมลูหรือผู้ให้สมัภาษณ์รายแรก (seeds) ถูกก�าหนดไว้ทีไ่ม่เกินจุดละ 10 ราย 

กล่าวคือ ในแต่ละจังหวัดในการได้มาซึ่งตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย จุดผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ให้สัมภาษณ์รายแรกควรมี

อย่างน้อยไม่ต�า่กว่า 40 จดุ และการกระจายตวัของจุดผู้ให้ข้อมลูควรเป็นไปตามสดัส่วนการกระจายตวัของประมาณ

การณ์จ�านวนแรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่ด�าเนินโครงการฟ้ามิตร (ในระดับอ�าเภอและระดับต�าบล) และกระจาย

ไปตามลกัษณะอาชพีของแรงานข้ามชาตทิีม่ใีนพืน้ที ่ซึง่หลกัๆ ได้แก่ การประมง การประมงต่อเน่ือง และการก่อสร้าง

ในการส�ารวจคร้ังน้ีเคร่ืองมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้าง  

(Structured questionnaire) ใน 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ พม่า และกัมพูชา ซึ่งในกระบวนการออกแบบและจัด

ท�าแบบสอบถาม ได้ผ่านการทบทวนและพจิารณาจากหัวหน้าองค์กรภาค ีในโครงการ ฟ้ามติร แบบสอบถามประกอบ

ด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆ ความรู้ และพฤติกรรม ที่สอดคล้องตาม

ดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จของโครงการตามแนวทางของ United Nations General Assembly Special Session on 

HIV/AIDS (UNGASS) และกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย 

โดยสรุปการส�ารวจน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลจากแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาในกรุงเทพมหานคร  

98 ราย นนทบุรี 305 ราย สมุทรปราการ 400 ราย สมุทรสาคร 404 ราย ระนอง 402 ราย ตาก 402 ราย 

สุราษฎร์ธานี 411 ราย และสงขลา 172 ราย แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ในจังหวัดตราด 406 ราย  

ระยอง 402 รายและสงขลา 323 ราย และแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาว ในจังหวัดอุบลราชธานี 134 ราย 

หนองคาย 103 ราย ขอนแก่น 71 ราย และบึงกาฬ 16 ราย 
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ผลกำรศึกษำ

ผลการศึกษาครั้งน้ี ได้เรียงล�าดับการวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี คือ เริ่มด้วยการศึกษาคุณธรรมที่เก่ียวข้องกับ 

จิตสาธารณะ และความสัมพันธ์ของมนุษย์ ตลอดจนพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ของกลุม่แรงงานข้ามชาต ิเปรียบเทยีบกับคนไทยในปีเดยีวกัน (พ.ศ. 2557) ผลการศกึษาในชดุต่อมา คอื พฤตกิรรม

การใช้ชีวิตประจ�าวัน ที่แสดงถึงการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย และผลกระทบในความเป็นอยู่ในมิติ

ต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงิน คอืรายได้ และไม่เป็นตวัเงินอืน่ๆ โดยพจิารณาว่ามีความเป็นอยูด่ขีึน้มากน้อยอย่างไร ผลของ

การศึกษาในชุดสุดท้าย คือ พฤติกรรมของแรงงานข้ามชาติที่แสดงถึงการบูรณาการเข้ากับสังคมไทยเปรียบเทียบ

กับการปฏิสัมพันธ์กับคนชาติเดียวกัน โดยจะแสดงเป็นรายจังหวัด เชื้อชาติ และอาชีพของแรงงานข้ามชาติ  

การวเิคราะห์สดุท้ายน้ีเป็นการแสดงถึงลกัษณะของการบรูณาการทางวฒันธรรมและทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติ

ในสังคมไทย 

ตาราง 1 เสนอการวิเคราะห์คุณธรรมในจิตสาธารณะและในความสัมพันธ์ของมนุษย์ และพฤติกรรม 

ที่เก่ียวกับระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมของกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว  

เปรียบเทียบกับคนไทยในช่วงอายุ 15–59 ปีใน พ.ศ. 2557 ผลปรากฏว่าในส่วนของคุณธรรมในจิตสาธารณะ และ

คณุธรรมในความสมัพนัธ์ของมนุษย์ คนไทยมคีณุธรรมเหล่าน้ีในระดบัทีส่งูกว่าแรงงานข้ามชาต ิโดยรวมร้อยละของ

คนไทยทีใ่ห้ความช่วยเหลอืคนทีต้่องการความช่วยเหลอืแม้ไม่ใช่ญาต ิทกุครัง้ทีม่โีอกาส คอื 33.6 ร้อยละของคนไทย

ที่ให้โอกาสคนอื่นก่อนตัวเองทุกครั้งที่มีโอกาส คือ 22.6 ร้อยละของคนไทยที่ตอบแทนผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือตน 

ทุกครั้งที่มีโอกาส คือ 57.5 ร้อยละของคนไทยที่ยอมรับผิดและขอโทษในความผิดที่ท�า หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ทุกครั้งที่มีโอกาสคือ 38.4 และที่ยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ส�านึกทุกครั้งที่มีโอกาส คือ 33.6 ซึ่งทั้งหมดนี้

สูงกว่าแรงงานข้ามชาติทุกประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน ส�าหรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของการอยู่ร่วมกัน

ในสังคม ผลปรากฏว่าพฤติกรรมการไม่ท�าการแซงคิวเลย มีร้อยละที่สูงที่สุดคือในกลุ่มแรงงานข้ามชาติลาว คือ  

ร้อยละ 89.2 รองลงมาได้แก่ คนไทยเอง ร้อยละ 71.9 สุดท้ายพฤติกรรมการไม่ทิ้งของในที่สาธารณเลย แรงงาน 

ข้ามชาติลาวก็ท�าได้ดทีีส่ดุคอื ร้อยละ 81.8 รองลงมา ได้แก่ กัมพชูา (ร้อยละ 62.0) ระเบยีบการอยูร่่วมกันในสงัคม 

ทัง้ 2 ประการนี ้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมายังมีร้อยละที่ต�่าที่สุด
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ตาราง 1  คุณธรรมในจิตสาธารณะ และในความสัมพันธ์ของมนุษย์ และพฤติกรรมที่เก่ียวกับระเบียบของ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมของกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว เปรียบเทียบ 

กับคนไทยอายุ 15–59 ปี พ.ศ. 2557

วิถีของการอยู่ร่วมกัน 

ในสังคม

แรงงานข้ามชาติ

เมียนมา

(N =2,594)

กัมพูชา

(N =1,040)

ลาว

(N =324)

รวม

(N =3,958)

ไทย

(N =27,080)

คุณธรรมในจิตสาธารณะ

– ให ้ความช ่วยเหลือคนที่

ต้องการความช่วยเหลอื แม้

ไม่ใช่ญาต ิทกุครัง้ทีม่โีอกาส

17.7 12.8 9.9 15.9 33.6

– ให้โอกาสคนอื่นก่อนตัวเอง 

ทุกครั้งที่มีโอกาส

12.6 12.1 6.5 12.1 22.6

คุณธรรมในความสัมพันธ์ของมนุษย์

– ตอบแทนผู้มีพระคุณที่ช่วย

เหลือตนทุกครั้งที่มีโอกาส

17.3 15.4 7.7 16.1 57.5

– ยอมรับผิดและขอโทษใน

ความผิดทีท่�าหรอืมีส่วนรวม

รบัผิดชอบทกุครัง้ทีม่โีอกาส

14.7 12.5 9.9 13.9 38.4

– ยกโทษและให้อภัยอย่าง

จริงใจต่อผู้ส�านึกผดิ ทกุครัง้

ที่มีโอกาส

10.0 14.1 7.1 10.9 33.6

ระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม

– ไม่ท�าการแซงคิวเลย 44.4 64.0 89.2 53.6 71.9

– ไม่ทิง้ของในทีส่าธารณะเลย 25.6 62.0 81.8 40.2 55.4

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าคนไทยและแรงงานข้ามชาติลาว มีคุณธรรมในจิตสาธารณะและในความสัมพันธ ์

ของมนุษย์ และพฤตกิรรมทีเ่ก่ียวข้องกับระเบยีบของการอยูร่่วมกันในสงัคม ในขณะทีแ่รงงานข้ามชาตจิากประเทศ

เมียนมาเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของแรงงานที่มีคุณธรรมในจิตสาธารณะและในความสัมพันธ์ของมนุษย์ และพฤติกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมต�่ากว่าแรงงานจากประเทศลาว และกัมพูชา

ตารางที่ 2 เสนอการรายงานคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติจากทั้ง 3 ประเทศ พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่

แรงงานข้ามชาตจิะรายงานว่ามีคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้ใน 3 มติใิหญ่ๆ คอื รายได้ดขีึน้ (ร้อยละ 86.5) ความเป็นอยูท่ัว่ไป

ดีขึ้น (ร้อยละ 60.3) และสภาพการท�างานดีขึ้น (ร้อยละ 68.1) ในส่วนที่ดีขึ้นพอสมควร คือการเข้าถึงบริการ 

ด้านสุขภาพ ซึ่งรายงานว่าดีขึ้นมีอยู่ร้อยละ 49.5 มิติอื่นๆ ที่แรงงานข้ามชาติ รายงานว่าดีขึ้นต�่ากว่าร้อยละ 40 คือ 

ผู้ทีร่ายงานว่าทีอ่ยูอ่าศยัดขีึน้มอียูร้่อยละ 32.7 รายงานว่าสภาพแวดล้อมทีอ่ยูด่ขีึน้มอียูร้่อยละ 37.0 ความปลอดภัย

ในชีวิตดีขึ้นมีอยู่ร้อยละ 28.3 เท่าน้ัน และที่รายงานว่าสภาพสังคมดีขึ้นมีอยู่เพียงร้อยละ 34.1 แสดงให้เห็นว่า 
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แม้ความเป็นอยู่เชิงเศรษฐกิจและรายได้จะดีขึ้น แต่ความพึงพอใจในสภาพสังคมทั่วไปและทางการอยู่อาศัยอาจจะ

ยงัไม่ดขีึน้เท่าทีค่วร อย่างไรก็ตามถ้าดเูฉพาะแต่ละประเทศ จะเห็นได้ว่าแรงงานข้ามชาตจิากประเทศลาว มคีณุภาพ

ชีวิตดีขึ้นมากในทุกๆ มิติ และขณะเดียวกันแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา ส่วนใหญ่อาจยังมีปัญหาด้าน 

ทีอ่ยูอ่าศยัและความปลอดภัยในชวีติ เพราะมีเพยีงร้อยละ 26.8 และ 18.3 ตามล�าดบัเท่าน้ันทีร่ายงานว่ามิติทัง้สอง

นี้ว่าดีขึ้น 

ตาราง 2  การรายงานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว 

พ.ศ. 2557 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในมิติต่างๆ 
เมียนมา 

(N = 2,594)

กัมพูชา 

(N = 1,040)

สปป.ลาว 

(N = 324)

รวม 

(N = 3,958)

รายได้ 85.7 86.9 92.3 86.5

ความเป็นอยู่ทั่วไป 57.2 60.5 84.3 60.3

– สภาพการท�างาน 70.6 55.7 87.7 68.1

– การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 44.2 51.5 86.1 49.5

ที่อยู่อาศัย 26.8 36.1 69.1 32.7

สภาพแวดล้อมที่อยู่ 35.1 31.3 70.7 37.0

ความปลอดภัยในชีวิต 18.3 41.4 66.0 28.3

สภาพสังคม 30.3 33.6 66.7 34.1

ตาราง 3 เสนอพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวันที่เก่ียวข้องกับคนไทยของแรงงานข้ามชาติจากประเทศ 

เมียนมา กัมพูชา และ ลาวใน พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

ที่เก่ียวข้องกับคนไทย โดยรวมถือว่าน้อยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการพูดภาษาไทยอย่างเดียวหรือปนกับภาษาท้องถ่ินเดิม 

หรือการใช้เสื้อผ้าเหมือนคนในพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบัน หรือแม้แต่การซื้อขายสิ้นค้าที่ขายในตลาดในพื้นที่ที่อยู่ปัจจุบัน  

ตลอดจนการพูดคุยทักทายกับคนไทย หรือคบหาคนสนิทสนมกับคนไทย ถือว่ายังน้อยอยู่ ไม่ค่อยท�าเป็นประจ�า  

แต่อาจมกีารท�าบ้างเท่าน้ัน แต่ทัง้น้ีมข้ีอยกเว้น คอืแรงงานข้ามชาตจิากประเทศลาว ซึง่มพีฤติกรรมในชวีติประจ�าวนั 

ที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุดในทุกๆ ด้านดังที่กล่าวมาแล้ว ยกเว้นการพูดภาษาไทยอย่างเดียวที่ยังไม่ท�าเป็นประจ�า 

อาจเน่ืองมาจากแรงงานข้ามชาติลาวสามารถใช้ภาษาลาวพูดในภาคอีสานที่ตนย้ายเข้ามาอยู่ได้อยู่แล้ว ซึ่งผลการ

ศึกษานี้สอดคล้องกับงานของอภิชาติ และคนอื่นๆ, (2554)
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ตาราง 3 พฤตกิรรมการใช้ชวีติประจ�าวนัทีเ่ก่ียวข้องกับคนไทยของผู้ย้ายถ่ินแรงงานข้ามชาตจิากประเทศ เมยีนมา 

กัมพูชา และลาว พ.ศ. 2557 

พฤติกรรมการ 

ใช้ชีวิตประจ�าวัน

ไม่ได้ท�าเลย/ 

ไม่ค่อยท�า
ท�าบ้าง

ท�าเป็น 

ประจ�า
รวม N

เมียนมา

– พูดภาษาไทยอย่างเดียว 77.3 16.2 6.5 100.0 2561

– พูดไทยปนภาษาท้องถิ่นเดิม 56.6 30.4 12.9 100.0 2567

– ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนในพื้นที่อยู่ปัจจุบัน 20.3 60.1 19.6 100.0 2556

– ซือ้สนิค้าทีข่ายในตลาดในพืน้ทีอ่ยูปั่จจุบนั 17.7 53.8 28.4 100.0 2560

– พูดคุยทักทายกับคนไทย 65.4 29.6 5.0 100.0 2565

– คบหาสนิทสนมกับคนไทย 69.2 26.2 4.6 100.0 2561

กัมพูชา 

– พูดภาษาไทยอย่างเดียว 83.6 15.2 1.3 100.0 1038

– พูดไทยปนภาษาท้องถิ่นเดิม 35.7 12.1 25.3 100.0 1038

– ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนในพื้นที่อยู่ปัจจุบัน 41.9 30.8 27.3 100.0 1037

– ซือ้สนิค้าทีข่ายในตลาดในพืน้ทีอ่ยูปั่จจุบนั 37.2 31.8 31.0 100.0 1038

– พูดคุยทักทายกับคนไทย 65.5 23.9 10.6 100.0 1038

– คบหาสนิทสนมกับคนไทย 69.9 23.1 7.0 100.0 1038

ลาว 

– พูดภาษาไทยอย่างเดียว 72.8 17.6 9.6 100.0 324

– พูดไทยปนภาษาท้องถิ่นเดิม 15.4 13.6 71.0 100.0 324

– ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนในพื้นที่อยู่ปัจจุบัน 0.3 1.2 98.5 100.0 324

– ซือ้สนิค้าทีข่ายในตลาดในพืน้ทีอ่ยูปั่จจุบนั 0.6 2.2 97.2 100.0 324

– พูดคุยทักทายกับคนไทย 13.9 15.7 70.4 100.0 324

– คบหาสนิทสนมกับคนไทย 18.5 13.9 67.6 100.0 324

รวม 3 เชื้อชาติ

– พูดภาษาไทยอย่างเดียว 78.5 16.1 5.4 100.0 3923

– พูดไทยปนภาษาท้องถิ่นเดิม 54.8 24.2 21.0 100.0 3929

– ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนในพื้นที่อยู่ปัจจุบัน 24.3 47.5 28.2 100.0 3917

– ซือ้สนิค้าทีข่ายในตลาดในพืน้ทีอ่ยูปั่จจุบนั 21.5 43.7 34.8 100.0 3922

– พูดคุยทักทายกับคนไทย 61.1 27.0 11.9 100.0 3927

– คบหาสนิทสนมกับคนไทย 65.2 24.3 10.5 100.0 3927

ตาราง 4 เสนอข้อมูลการเข้าร่วมงานประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของไทย ของแรงงานข้ามชาต ิ

จากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว พ.ศ. 2557 ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า แรงงานข้ามชาติทั้งหมด ยกเว้นที่มาจาก 
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ประเทศลาว เข้าร่วมงานประเพณีของคนไทยในสดัส่วนทีย่งัต�า่อยูม่ากโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเมยีนมา 

ไม่ว่าจะเป็นในวันส�าคัญทางศาสนาของไทย หรือของเชื้อชาติของเขาเอง รวมทั้งการร่วมพิธีกรรมหรืองานศพ 

ในกลุ่มคนไทย การท�าบุญตักบาตรพระร่วมกับคนไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมในชุมชนร่วมกับคนไทย  

และการร่วมงานปีใหม่กับคนไทย ส�าหรับแรงงานจากกัมพูชามีการเข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับคนไทยบ้าง เช่น ร่วมงาน

ประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนากับคนไทยร้อยละ 37.3 และประการสุดท้าย แรงงานจากประเทศเมียนมาเข้าร่วม

งานเชิงวัฒนธรรมกับคนไทยน้อยที่สุด

ตาราง 4 การเข้าร่วมงานประเพณีของคนไทยของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว  

พ.ศ. 2557

การเข้าร่วมงานประเพณี 

ของคนไทย

เมียนมา

(N = 2,594)

กัมพูชา

(N = 1,040)

ลาว

(N = 324)

รวม

(N = 3,958)

ร่วมงานประเพณีกับคนไทย

– ร่วมงานประเพณใีนวนัส�าคญัทางศาสนาของคนไทย 8.9 37.3 74.1 21.7

– ร่วมงานประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของ 

เชื้อชาติท่านร่วมกับคนไทย

8.5 22.4 52.8 15.8

– ร่วมงานพิธีกรรมหรืองานศพในกลุ่มคนไทย 9.4 18.4 57.7 15.7

– ท�าบุญตักบาตรพระร่วมกับคนไทย 9.4 16.7 78.4 17.0

– ร่วมกิจกรรมในเชิงวัฒนธรรมกับคนไทย 11.1 5.9 51.2 13.0

– ร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนร่วมกับคนไทย 11.8 23.8 20.3

– ร่วมงานปีใหม่กับคนไทย 13.2 21.4 20.9

ร่วมงานประเพณีกับคนชาติเดียวกัน

– ร่วมงานประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของ 

เชื้อชาติแรงงานข้ามชาติเอง

51.3 48.0 56.4

จากตัวเลขในตาราง 4 การเข้าร่วมงานประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของคนไทย โดยแรงงานข้ามชาติมี

เพยีงร้อยละ 21.7 และมีความแตกต่างกันไปทัง้ 3 ประเทศ เมือ่เทยีบกับการร่วมงานประเพณีในวนัส�าคญัทางศาสนา

ของเชือ้ชาติของแรงงานข้ามชาตเิอง ผลคอืแรงงานเหล่าน้ีเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวมากขึน้ ความแตกต่างดงักล่าว 

แสดงถึงระดับของการบูรณาการทางวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติเข้าสู่สังคมไทย ซึ่งการบูรณาการที่ดีหรือ 

ที่สมบูรณ์ ควรต้องมีทั้งความเป็นการปฏิสัมพันธ์กับคนไทยได้ดี และรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้ด้วย 

การวิเคราะห์ต่อไป คือการน�าทฤษฎีของ Berry (1992, 1997, 2002) มาเป็นกรอบในการจ�าแนกประเภท

ของการบูรณาการของแรงงามข้ามชาติเข้าในสังคมไทย การบูรณาการที่สมบูรณ์ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ 

สังคมไทย แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมเดิมได้ (Integration) ถ้าไม่สามารถรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้ ให้ถือว่าเป็น 

การถูกกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation) ถ้าแรงงานข้ามชาติอยู่แต่ในชุมชนของตนเอง โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ 

คนไทย จะเกิดสังคมแยกตัวขึ้น (Separation) และถ้าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย  

และไม่สามารถรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้ด้วย แรงงานข้ามชาติในสังคมน้ีก็จะกลายเป็นประชากรชายขอบ  

(Marginalization)

รูปแบบการบูรณาการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  65



ตารางที ่5 แสดงผลจังหวดัทีแ่รงงานข้ามชาตมิกีารบรูณาการแบบต่างๆ ข้างต้น โดยเปรยีบเทยีบร้อยละของ

การเข้าร่วมงานประเพณใีนวนัส�าคญัทางศาสนาของคนชาติเดยีวกันของแต่ละจังหวดั กับร้อยละทีเ่ป็นค่าเฉลีย่ของ

แรงงานข้ามชาติทั้ง 3 ประเทศรวมกัน ถ้าจังหวัดใดมีร้อยละดังกล่าวมากกว่าค่าเฉลี่ย ถือเป็นการเข้าร่วมมาก  

ถ้าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ถือเป็นการเข้าร่วมน้อย และในขณะเดยีวกันก็เปรยีบเทยีบร้อยละของการเข้าร่วมงานประเพณี

ในวันส�าคัญทางศาสนาของคนไทยของแต่ละจังหวัด กับร้อยละที่เป็นค่าเฉลี่ยของแรงงานข้ามชาติทั้ง 3 ประเทศ

รวมกัน เช่นเดียวกัน ถ้ามากกว่าค่าเฉลี่ยถือเป็นเข้าร่วมมาก ถ้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถือเป็นเข้าร่วมน้อย จังหวัดที่ม ี

การบูรณาการทางสังคมที่สมบูรณ์ คือจังหวัดที่มีเข้าร่วมประเพณีในวันทางศาสนาของคนชาติเดียวกันมาก และ 

เข้าร่วมในวันทางศาสนาของคนไทยมากด้วยเช่นกัน

ตาราง 5 การเข้าร่วมงานประเพณีของคนไทยของแรงงานข้ามชาติ จากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว  

พ.ศ. 2557

การบูรณาการ 

ทางวัฒนธรรม

การร่วมประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของคนชาติเดียวกัน 

จ�าแนกตามจังหวัด

เข้าร่วมมาก เข้าร่วมน้อย

ก
า
ร
ร
่ว
ม
ป
ร
ะ
เพ

ณ
ีใน

ว
ัน
ส
�า
ค
ัญ

 

ท
า
ง
ศ
า
ส
น
า
ข
อ
ง
ค
น
ไท

ย

เข้าร่วมมาก

บูรณาการทางสังคมที่สมบูรณ์

Integration (21%, N=815)

– อุบลราชธานี หนองคาย 

– สงขลา (เฉพาะเมียนมา) 

– ตราด

กลืน/ผสมกลมกลืน 

Assimilation (18%, N=721)

– บึงกาฬ ขอนแก่น 

– สงขลา (เฉพาะ กัมพูชา) 

–ระยอง

เข้าร่วมน้อย

สังคมแยกตัว 

Separation (20%, N=804)

– ตาก 

– ระนอง 

ประชากรชายขอบ 

Marginalization (41%, N=1618)

– สมุทรปราการ นนทบุรี 

– สมุทรสาคร สุราษฏร์ธานี 

– กทม.

การบูรณาการ 

ทางวัฒนธรรม

การร่วมประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของคนชาติเดียวกัน 

จ�าแนกตามเชื้อชาติ

เข้าร่วมมาก เข้าร่วมน้อย

ก
า
ร
ร
่ว
ม
ป
ร
ะ
เพ

ณ
ี 

ใน
ว
ัน
ส
�า
ค
ัญ

ท
า
ง
ศ
า
ส
น
า
 

ข
อ
ง
ค
น
ไท

ย เข้าร่วมมาก

บูรณาการทางสังคมที่สมบูรณ์

Integration (8.2 % , N=324)

– ลาว

กลืน/ผสมกลมกลืน

Assimilation (26.3%, N=1,040)

– กัมพูชา

เข้าร่วมน้อย

สังคมแยกตัว

Separation (65.5 %, N=2,594)

– เมียนมา

ประชากรชายขอบ 

– Marginalization

การบูรณาการ 

ทางวัฒนธรรม

การร่วมประเพณีในวันส�าคัญทางศาสนาของคนชาติเดียวกัน 

จ�าแนกตามอาชีพ

เข้าร่วมมาก เข้าร่วมน้อย
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เข้าร่วมมาก

บูรณาการทางสังคมที่สมบูรณ์

Integration (14.9 %, N=589)

– รับจ้าง

กลืน/ผสมกลมกลืน

Assimilation (12.9%, N=510)

– ประมง

เข้าร่วมน้อย

สังคมแยกตัว

Separation (24.5 %, N=969)

– ประมงต่อเนื่อง

ประชากรชายขอบ 

Marginalization (47.7%, N=1,890)

– ก่อสร้าง

– โรงงานอุตสาหกรรม

ตาราง 5  (ต่อ)

ผลปรากฏว่า จังหวัดที่มีการบูรณาการทางสังคมที่สมบูรณ์มากกว่าจังหวัดอื่นๆ หรือมากกว่าค่าเฉลี่ย 

ของแรงงานข้ามชาตทิัง้หมด คอื จังหวดัอบุลราชธานี หนองคาย ตราด สงขลา (กลุม่แรงงานจากประเทศเมยีนมา) 

ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นจังหวัดชายแดนหรือติดทะเล ส่วนจังหวัดที่ติดชายแดนหรือติดทะเลที่ไม่มีการบูรณาการแบบ 

ที่พึงประสงค์เกิดเป็นสังคมแยกตัว (โดยเปรียบเทียบ) ได้แก่ ระนอง และตาก จังหวัดที่แรงงานข้ามชาติได้รับ 

การบรูณาการแบบผสมกลมกลนืหรอืถูกกลนื (เปรยีบเทยีบกับค่าเฉลีย่ของทัง้หมด) ได้แก่จงัหวดัเหล่าน้ี คอื ระยอง 

ขอนแก่น บงึกาฬ สงขลา (กลุม่แรงงานกัมพชูา) ประการสดุท้าย จังหวดัทีเ่กิดแรงงานข้ามชาตทิีก่ลายเป็นประชากร

ชายขอบ ได้แก่ แรงงานข้ามชาติในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัด 

ที่แรงงานข้ามชาติ มีโอกาสที่จะกลายเป็นประชากรชายขอบ เป็นจังหวัดที่มีความเป็นเมืองสูง อย่างเช่น กรุงเทพฯ 

และนนทบุรี หรือในจังหวัดที่แรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก มีโอกาสท�างานในเรือประมงที่ต้องออกทะเลไปเป็นเวลา

นานๆ เป็นต้น ในขณะที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดระนอง และตาก มีโอกาสแยกตัวจากชุมชนหลัก อาจเนื่อง

มาจากในทั้ง 2 จังหวัดนี้ เป็นจังหวัดชายแดนกับประเทศเมียนมา ซึ่งมีแรงงานจ�านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นญาติ– 

พี่น้อง หรือเพื่อนมาจากหมู่บ้านเดียวกัน มาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่ในประเทศไทย 

จากการวเิคราะห์ในลกัษณะเดยีวกันน้ีในกลุม่แรงงานจาก 3 ประเทศ ท�าให้พบว่า แรงงานข้ามชาตจิากประเทศ 

สปป.ลาว มีการบูรณาการณ์ทางสังคมที่สมบูรณ์ (โดยเปรียบเทียบ) การเข้ากับคนไทยได้มากที่สุด แรงงานจาก

ประเทศกัมพชูามกีารบรูณาการทีไ่ม่สมบรูณ์ คอืมลีกัษณะเป็นการผสมกลมกลนืทางวฒันธรรมมากทีส่ดุ และแรงงาน

จากประเทศเมียนมามีสังคมที่เป็นสังคมแยกตัวมากที่สุด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่จ�านวนแรงงานอพยพจาก

ประเทศเมยีนมามจี�านวนมากและกระจายอยูแ่ทบทกุจงัหวัดในประเทศไทย จงึมโีอกาสที่จะรวมกลุม่กนัเอง แยกตวั

ออกจากสังคมหลัก มากกว่าแรงงานจากประเทศ กัมพูชา และลาว 

และท้ายที่สุด การวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันนี้ในงานและอาชีพของแรงงานข้ามชาติ พบว่าการบูรณาการ

ทางสงัคมทีส่มบรูณ์มีอยูใ่นอาชพีรับจ้าง ซึง่รวมทัง้รับจ้างทัว่ไป รับจ้างท�างานบ้าน ค้าขาย และงานบรกิาร (ในสถาน

บันเทิง) อาชีพที่ถูกกลืนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ประมง อาชีพที่เกิดสังคมแยกตัว ได้แก่ อาชีพประมงต่อเน่ือง  

และท้ายที่สุดอาชีพที่ก่อให้เกิดประชากรชายขอบในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ คือ อาชีพก่อสร้าง และการเข้าท�างาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแรงงาน ที่ท�างานก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม มักอาศัย 

ในที่พักที่นายจ้างจัดให้ ท�าให้มีโอกาสน้อยในการเข้าร่วมงานส�าคัญทางประเพณีหรือทางศาสนาในประเทศไทย
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สรุป

ผลการศึกษาสุขภาวะ การปรับตัว ทัศนะ และพฤติกรรมเก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม และการเข้าร่วม

กิจกรรมกับคนไทย ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ซึ่งชี้ให้เห็นการบูรณาการ 

ทางสังคมของแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีในประเทศไทย พบว่า การบูรณาการทางสังคมที่พึงประสงค์ตามทฤษฏีของ 

Berry ทีใ่ห้ความส�าคญักับมติกิารรกัษาวฒันธรรมดัง้เดมิ และมิตกิารปฏิสมัพนัธ์กันกับคนไทย มีความสอดคล้องกับ

ระดบัความสขุของแรงงานข้ามชาต ิโดยแรงงานลาวเป็นกลุม่ทีม่ปีฏิสมัพนัธ์ทีด่กัีบสงัคมไทย แต่ยงัคงรกัษาวฒันธรรม

เดิมได้ ในทางกลับกันแรงงานจากประเทศเมียนมามีระดับการปฏิสัมพันธ์กับคนไทย การเข้าร่วมกิจกรรม และ 

การด�าเนินตามวิถีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปลายทางต�่ากว่าแรงงานกลุ่มอื่น 

การบูรณาการทางสังคม จ�าเป็นต้องเป็นรูปแบบการบูรณาการที่สมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงแค่เก่ียวเน่ืองกับ 

การเข้าร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติเท่าน้ัน แต่ต้องเป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมไทย แต่ยังคง

รักษาวัฒนธรรมเดิมได้ ผลการศึกษาการบูรณาการของแรงงานข้ามชาติจ�าแนกตามจังหวัด เชื้อชาติ และอาชีพ 

สะท้อนให้เห็นว่าการบรูณาการทีไ่ม่สมบรูณ์ ยงัมอียูใ่นสดัส่วนทีส่งูถึงประมาณ ร้อยละ 80 ไม่ว่าจะเป็นการบรูณาการ 

ในรูปแบบการถูกกลืนทางวัฒนธรรม เกิดสังคมแยกตัว หรือการก่อให้เกิดประชากรชายขอบ นอกจากน้ีปัจจัย

แวดล้อมของพื้นที่ และอาชีพก็มีอิทธิพลกับศักยภาพในการบูรณาการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติด้วยเช่นกัน 

เมื่อเราได้ทราบว่าจังหวัดใด มีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ติดชายแดนอย่างไร แรงงานข้ามชาติประเทศใดประกอบ

อาชีพอย่างไร มีการบูรณาการที่โดยเปรียบเทียบแล้วไม่สมบูรณ์หรือไม่พึงประสงค์ และจะก่อให้เกิดปัญหาหรือ 

การพฒันาทีไ่ม่สมดลุ และเกิดสขุภาวะทีต่กต�า่ เราสามารถศกึษาต่อเน่ืองเพือ่หาทางแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ตรงยิง่ขึน้ 

จากที่ทราบเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ก่อนหน้าน้ีว่าแรงงานข้ามชาติยังต้องการเวลาในการปรับตัวอีกหลายๆ มิติ 

และต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน จึงสามารถพัฒนาบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณค่า

ด้วยกันทั้งสองฝ่าย บางคร้ังการบูรณาการที่ไม่สมบูรณ์ที่กล่าวแล้วทั้ง 3 ด้าน (Assimilation, Separation,  

Marginalization) อาจต้องการเวลา และการจัดการเชิงนโยบาย และการพัฒนาทัศนคติและแนวทางปฏิบัต ิ

ทั้งในฝ่ายประเทศผู้รับแรงงาน และฝ่ายแรงงานเอง เพื่อเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเก้ือกูลกัน 

และเป็นสังคมหนึ่งเดียวที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมเชิงพัฒนาได้ในอนาคต

อย่างไรก็ด ีการศกึษาครัง้น้ี ยงัมข้ีอจ�ากัดอยูท่ัง้ประเดน็ validity และ reliability ของข้อมูลซึง่ต้องใช้พนักงาน

สัมภาษณ์ที่ใช้ภาษาของแรงงานข้ามชาติ การสุ่มตัวอย่างแบบ snowball การวิเคราะห์เชิงปริมาณครั้งนี้ อาจเป็น

แนวทางเบื้องต้นในการศึกษาต่อไปซึ่งสามารถใช้การศึกษาเชิงคุณภาพมาเพิ่มเติมได้ การวิเคราะห์การบูรณาการ

ทางสังคม ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของแรงงานข้ามชาติเองทั้งหมด จึงเป็นเกณฑ์เชิง relative เท่านั้น ยังไม่มีเกณฑ์เชิง 

absolute ว่าการรักษาวฒันธรรมของตนเองต้องท�ามากน้อยแค่ไหนจึงจะเรยีกว่าพอด ีและปฏิสมัพนัธ์กับคนไทยเอง

ก็ยังไม่มีเกณฑ์ว่าที่บูรณาการสมบูรณ์ ต้องท�ามากน้อยเท่าไร ซึ่งทฤษฎีของ Berry น้ี ยังต้องการการศึกษา 

การวดัให้ได้เกณฑ์เหล่าน้ีในบรบิทของสงัคมไทยด้วย ซึง่อาจถือว่าเป็นสงัคมค่อนข้างเปิดอยูแ่ล้ว เกณฑ์ทีใ่ช้อาจต้อง

เหมาะสมกับประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งน้ีเป็นการเร่ิมต้นเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนา  

ตลอดจนแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยที่มีแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจ�านวนมากและส่วนหน่ึง 

จะกลายเป็นสังคมไทยเองในอนาคตโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้
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บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศยอดนิยมของผู้ย้ายถ่ินชาวตะวนัตกมานานนับหลายทศวรรษ ชาวยโุรปมาประเทศไทย

ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย และด้วยระยะเวลาการอยู ่ที่ยาวนานแตกต่างกันไป บทความน้ีต้องการศึกษา 

การบูรณาการของชาวยุโรปที่มาพ�านักระยะยาวในประเทศไทย (มากกว่า 3 เดือน) ประเด็นส�าคัญในการศึกษา คือ

ระดับการบูรณาการและผลที่มีต่อระดับคุณภาพชีวิตของชาวยุโรปย้ายถ่ินในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์จาก 
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Abstract 

Thailand has long been a popular destination for Western migrants for many decades.  

Europeans come to Thailand for a variety of reasons and differing length of stay. In this paper, we 

seek to explore how European long–stay migrants (i.e. more than three months) integrate with the 

Thai society, as well as how the level of integration affects their level of well–being. Results are 

based on semi–structured interviews conducted with 33 European informants who are currently 

living in Thailand with different purposes. Our findings indicate that integration is not a strategy 

actively pursued by the majority of our European informants in Thailand and it does not adversely 

affect their daily living standards. From the four aspects of integration inspected, namely structural, 

cultural, social and emotional, we find that structural and social play a more important role in  

determining the level of well–being of our European informants living in Thailand, particularly under 

catastrophic circumstances such as illness, economic misfortune, family conflict, corruption and 

crime.
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Introduction

When a person of a certain culture moves to a different culture, the person is often faced with 

a dilemma. Two main issues typically arise as a result of an encounter with the new culture:  

First, how much of one’s original identity should one maintain; and second, how much should one 

embrace the new culture and participate in a society that is different from one’s own? There are 

many possible scenarios: The newcomers may reject the new culture entirely while maintaining 

fully their original culture, adopt the new culture entirely while leaving behind their original  

cultural identity, reject the new culture while having little or no interest in maintaining their culture, 

or opt for a solution somewhere in between—a strategy that is often referred to as integration. With 

integration, the individual maintains one’s original culture to some extent while still participating 

and interacting as an integral part of the bigger society (Sam and Berry, 2010). 

Thailand has long been a dream vacation destination for many Westerners, and is now  

becoming ever more popular as a long–stay destination. The number of Western long–stay tourists 

in Thailand, such as expatriates, retirees, entrepreneurs, and those who are married to Thais, has 

been increasing steadily over the past few decades. Unlike tourists, long–stayers are more likely  

to be more involved in Thai society on a day–to–day basis and are therefore more likely to have  

to deal with cultural adaptations. Thai culture and traditions are generally quite different from what 

Westerners are accustomed to. Language, norms, values and beliefs are basic building blocks of  

a culture, and these aspects do Thai and Western cultures hardly overlap. Moreover, Thailand is  

a relatively homogeneous society, with little diversity in the language, religion, and ethnicity,  

making it more challenging for outsiders to integrate. 

The aim of this paper is to understand the integration process of European migrants in  

Thailand, as well as its role in determining migrants’ level of well–being. The paper focuses on 

European migrants who moved to Thailand for the purpose of marriage, post–retirement stay,  

or work. Research results are based on interviews with 33 Europeans, conducted in the EURA–NET 

international project, funded by the European Union’s 7
th 

Framework Programme for the period 

2014–2017.
 

Literature review on integration 

In his theoretical analysis of migrant’s transnational activities and integration, Schunck (2011) 

cited Esser (2006) on the concept of integration. According to Esser, integration has different  

dimensions, which can be conceptualized into four core dimensions, namely cultural, structural, 

social, and emotional integration. It is further clarified that, “the cultural dimension refers to  

the acquisition of knowledge and skills, such as language, knowledge of norms, etc. Structural  
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integration relates to immigrants’ positioning and the participation of migrants in core spheres  

of the receiving society—such as the labor market. Emotional integration refers to aspects of  

identity and belonging. While social integration refers to the interaction and contact with the  

autochthonous population, i.e., friendships, intermarriage, etc.” (Esser, 2006 cited in Schunck, 2011).

The degree to which migrants integrate depends on numerous factors. At the individual level,  

integration depends on personal characteristics such as gender, age at migration, duration of  

residence, level of education, and the strength of cultural identity, among other factors. Martinovic 

et al (2009) studied social integration of immigrants in the Netherlands. They defined social  

integration as “the extent to which immigrants engage in social interaction with natives”. They 

found that immigrants who are well integrated in Dutch society are those who had stayed in the 

country for a long period of time. Immigrants who had moved to the host country at a younger age 

developed more contacts with locals than immigrants who had moved at an older age. Moreover, 

the level of education also affects social integration, as those who have higher education tend to 

be better integrated than those with lower level of education. 

How much a newcomer integrates also depends on the environment of the host country.  

In a culture that is more discriminatory, it is more difficult for minorities to integrate. Studies have 

shown that there is a relationship between the role of discrimination and integration success 

(Berry, 2006; Jasinskaja–Lahti, Liebkind, & Solheim, 2009). It is hypothesized that whether a migrant 

opts to integrate with the mainstream society depends on how likely s/he expects to be rejected 

from it. If acceptance is expected, then s/he would be more likely to integrate. On the flip side,  

if rejection is expected, s/he may be less likely to opt for the integration strategy. The acceptance 

level from the host country therefore plays an important role on the integration decisions and  

outcomes.

From an economic perspective, the extent to which a migrant integrates depends on the  

associated costs and benefits of the action. Lazear (1999) provided the first model to explain the 

incentives for integration. According to Lazear, the incentive for a minority group to assimilate is 

related to the expected gains from trade. If the minority group learns to speak the local language, 

an important form of cultural assimilation, they may be more likely to trade with the majority group. 

However, learning a new language can be costly in terms of money, time, and effort. Therefore, the 

migrant must weigh the expected benefits to be gained from integration against all the related 

costs. 

The model proposed by Lazear provides an important fundamental understanding of a migrant’s 

incentive to integrate. However, in reality, the benefits from integration extend far beyond those 

from economic gains. Previous studies suggested that integration leads to well–being and better 

health, both physical and mental, especially if a person is socially integrated into society  
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(see Brissette et al, 2000; Seeman, 1996). Seeman (1996) looked at social integration as closely  

related to the level of social ties and social networks which a person maintains. She described social  

networks as “the web of social relationships that we each maintain, including both intimate  

relationships with family and close friends and more formal relationships with other individuals and 

groups. It is through this web of social ties that individuals can be said to be socially ‘integrated’ 

into the larger society in which they live” (Seeman, 1996). Seeman found that those who are well 

integrated in society have better physical and mental health, and also a lower mortality risk.

Integration is also associated with fewer mental health symptoms (Koneru, Weisman de  

Mamani, Flynn, & Betancourt, 2007). Nap et al. (2014) examined the level of acculturation of  

different migrant groups in the Netherlands and found that higher cultural adaptation is linked to 

less need for care, lower symptom levels and a higher quality of life. Language is an important 

dimension that is often used as an indicator of cultural adaptation, and it is found to have a positive 

association with mental health (Nguyen, 2011). 

The growing trend of migrants from a more affluent area relocating to less affluent ones leads 

to a growing literature on a different types of migration, particularly lifestyle and amenity migration. 

With regard to integration, studies have found that integration with local societies occurred much 

less frequently when the migrant in question is from a higher ‘prestige’ background (Matarrita– 

Cascante & Stocks, 2013; Beaverstock, 2002). For instance, in a study of British expatriates in  

Singapore by Beaverstock (2002), it was found that the social environments of these skilled  

international migrants rarely included locals; they mostly associated with their expatriate peers. 

Some studies point to postcolonial power differentials (Fechter & Walsh, 2010; Benson, 2013) or the 

unequal political and economic relationships between developing and developed countries (McLeod, 

2004) that position Westerners in a more prestigious position. For migration cases such as these,  

it is often found that integration is more of an exception, rather than a norm. 

Literature review on integration of Westerners in Thailand

Howard (2009) provides a leading study on the migration flows of Westerners to Thailand. 

Howard used the term ‘assimilation’ as he investigated interaction of Westerners and Thais.  

Howard found that some Westerners left Thailand due to their failure to assimilate into Thai society. 

The poor assimilation (or integration) stems from the lack of Thai acquaintances, and the tendency 

of Thai people to stick together rather than interact with foreigners. However, Howard also pointed 

out some positive cases of assimilation of Westerners in Thailand. Most of the respondents in  

Howard’s study (1,003 samples) suggested good assimilation and an interest to assimilate. Most 

respondents aspired to have a good knowledge of Thai culture, but the majority did not speak Thai. 
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Relatively fewer studies have looked into the integration status and well–being of Westerners 

in Thailand. Western migration to Thailand poses a different circumstance than the conventional 

migration case as it involves movement from a more affluent country to a lesser one. It is likely that 

Westerners’ incentives to integrate and the benefits of integration may be different from the  

traditional migrants. Husa et al. (2014) explored an emerging field of research of international  

migration to Thailand and found that the majority of retired immigrants in Hua Hin and Cha–am 

had already had ‘tremendous experience’ with Thailand from earlier travels. This suggests that most 

international migrants know what they are getting into and generally know what to expect when 

settling in Thailand more permanently. The study also found that the local culture is what attracts 

Western immigrants to Thailand in the first place. Therefore culture can be considered as a pull 

factor attracting Western immigrants, unlike migrants of other origins where economic opportunities 

are typically the main draw. 

Although there seems to be an appreciation of Thai culture, Vielhaber, Husa, Jöstl, Veress, 

& Wieser (2014) argued that Western immigrant retirees rarely sought structural assimilation.  

Moreover, the ‘lack of willingness or inability to adapt to Thai culture’ has no particular impact  

on their life, aside from some minor inconveniences. As stated in Vielhaber et al. “Genuine  

participation in Thai life and integration into Thai society, however, is only rarely successful and is 

probably very seldom if ever pursued deliberately and persistently” (p.183). As such, only very few 

of the Westerners saw themselves as marginalized, while the majority viewed their acceptance in 

Thai society as adequate. In other words, assimilation and integration are not a priority issue for 

most Western migrants in Thailand. Most see that their quality of life is good, and even better than 

what they had in their country of origin, even without integration. Almost half of retirees surveyed 

in the study socialized with fellow Westerners, while those who claimed to socialize with Thais 

were typically referring only to interaction with service providers (such as staff of restaurants, shops, 

etc.). Nearly 80 per cent in the survey said their lives in Thailand were fulfilling. 

Many Western long–term stayers in Thailand are married to a local Thai woman. For this type 

of migrant, there are some similar patterns in integration as other types of Western migrants (Cohen, 

2003; Koch–Schulte, 2008). Aside from the obvious age and cultural differences, Cohen (2003) found 

that Western husbands often find language being a main barrier in their relationship with their Thai 

spouse. It is also found that the Western husband tends to be ethnocentric in their views and expect 

their Thai wives to adopt Western customs and languages. In terms of socializing, many couples 

prefer to socialize in separate circles, i.e., Thai wife with Thai friends and Western husband with 

Western friends. Westerners are also more drawn to familiar surroundings, such as doing grocery 

shopping at a supermarket rather than at a local market (Koch–Schulte, 2008). 
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Methodology

This paper is based on the findings of a project entitled “Transnational Migration in  

Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People” or the EURA–NET  

project, funded by The European Commission. 

Informants in the EURA–NET study included both Thai migrants in Europe and European 

migrants in Thailand. Altogether, the research team conducted in–depth interviews with 74 key 

informants, including 41 Thai and 33 European respondents using the snowball sampling technique. 

For this paper, the analysis is drawn only from Europeans who have settled in Thailand. For the 33 

Europeans, 17 were high–skilled contract workers, seven married migrants/entrepreneurs, six  

retirees and three irregular migrants
1
. The geographical factor or the location of informants was 

taken into account. European high–skilled migrants lived mainly in Bangkok or its environs,  

whereas retirees and married migrants were concentrated in Thailand’s Northeastern provinces.

Table 1 Characteristics of Informants

Gender Country of Origin

Male 26 German 9

Female 7 French 6

Age Dutch 5

20–29 5 British 4

30–39 9 Italian 3

40–49 4 Swiss 2

50–59 3 Danish 2

60 or older 7 Spanish 1

n/a 5 Slovak 1

Location Type of migrants

Bangkok 20 High skilled 17

Northeast 9 Married/entrepreneur 7

East and South 4 Retirees 6

Irregular 3

Total informants 33

1
 There were a few cases where the informants fall under several categories of migrants. In which case, the 

authors determined their category by evaluating their main purpose of coming to Thailand based on the interview.
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Findings

In this section, the issue of integration of Europeans in Thailand is explored. The discussion 

first focuses on the level of integration based on interviews with European informants. Next, the 

respondents’ willingness to integrate is described. Finally, the role of integration in determining 

European migrants’ level of well–being and quality of life is explored.

Integration of European migrants in Thailand

Based on the 33 key informant interviews, the nature of integration of Europeans in Thailand 

is based on the core dimensions of integration as proposed by Esser (2006). These core integration 

dimensions include cultural, structural, social and emotional.

Cultural integration

Language

Speaking the local language can be considered an important first step to cultural integration 

and is often used as a proxy of how well integrated a migrant is to a new cultural setting. The 

majority of the European informants in this study have little to very little knowledge of the Thai 

language (their knowledge is mainly limited to greetings, saying thank you, and a few other  

common phrases and words). Of the 33 informants, three said they could speak Thai fluently (enough 

to have a conversation with Thais). Of these three, two are high–skilled professionals, and one is  

a student. 

Regardless of the length of stay, the majority of Europeans in this study have a very basic 

knowledge of the Thai language. Although not explicitly stated, the reason for lack of language 

fluency is the feeling that they do not need to know much Thai. The benefits of learning Thai are 

not transparent as they can get by in their daily lives with either English or body language. From 

this point of view, there are no real incentives to learn Thai. 

Although the acquisition of the local language is generally considered a stepping stone to 

cultural integration, this does not seem to be the case with European migrants in Thailand. Although 

being able to speak the language does break down some barriers between people, cultural  

differences still remain. Thais, as observed by one European informant in this study, do not like to 

have deep discussions of issues, but rather prefer to have light–hearted fun, and this makes it  

difficult to develop a more profound relationship. One Italian journalist, whose Thai is at a self–

rated level of intermediate, explained:
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“I don’t hang out with Thai people, and it’s not just the language. There are some  

differences in the way people have fun and talk together. It’s difficult for foreigners to 

hang out with Thai people and enjoy it.”

(Italian, male, high skilled, Bangkok)

Once there are no perceived benefits in learning Thai, any costs (time, money and effort) that 

must be put in to learning a new language will seem too high. Many informants rationalize this by 

citing their advanced age as a barrier to learning a new language or that Thai is too different from 

their own language. These reasons are valid to a certain extent; however the real culprit is their 

perceived lack of benefit to learn the language, and not the cost or ability.

Not only do Europeans hardly have the will to learn Thai, many expect Thais to improve their 

English skills so that Thais can better communicate with them. Of all the intercultural couples  

interviewed in this study, the language spoken at home is almost exclusively the European husband’s 

native language, followed by English. None of the couples used Thai as the primary language 

within the household, despite living in Thailand. An English husband, for instance, would  

rationalize by saying that English is an important language that will open up many new  

opportunities for his wife and, therefore, it would be in her best interest to learn English. In the 

workplace setting, one Dutch respondent found it rude that his Thai colleagues would speak to one 

another in Thai despite his presence:

“I was in a meeting and they were speaking Thai and I sat there for 20 minutes. I say 

ok, so much for this company. In my culture it is different; if somebody doesn’t speak 

the language, it’s rude to switch [to the local language].” 

(Dutch, male, high skilled, Bangkok)

Another informant suggested that Thais should not be shy to speak English and should not 

worry about losing face when speaking English. The informant thinks that it does not make any 

sense for Thais learn English at school but are then reluctant to speak English to foreigners.  

The informant admits to being frustrated at times when Thais refuse to speak English to him.

The case of Europeans in Thailand therefore presents a unique situation where there are no 

real incentives for Europeans to integrate by learning the language. Quite the contrary, Europeans 

(especially retirees and migrants married to Thais) sometimes expect the locals to be more  

accommodating to them by learning either English or their native language. 
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Lifestyle, values, and beliefs

According to this study, the European informants still maintain their European lifestyle,  

values, and beliefs in their daily life in Thailand. Taking food as an example, Europeans typically 

enjoy an occasional meal of Thai food, but the majority (particularly the older European migrants) 

still prefer Western food and would make the effort to cook it on a regular basis. An older English 

gentleman who now resides in Khon Kaen would eat the Thai food that his wife cooks, would have 

to make Western food such as pork steak, chips, baked beans, and pasta at least once a week. 

Another older Dutch migrant in Suphanburi makes monthly trips to Bangkok to get his bread and 

pizza dough, which he buys in bulk and stores in his freezer at home for later consumption. 

This study also documents the practice of European migrants (particularly those in the  

working ages) to continue to visit church, as they had done in their homeland. Although most  

Europeans in this study are not opposed to Buddhism and would happily participate in activities 

and rituals at the temple, Buddhism has not had made any apparent impact on their original  

faith/belief. 

In terms of other cultural differences, the European informants in this study had no trouble 

explaining how Thais are different from themselves. In their viewpoint, Thais are friendly, proud, 

lenient, not orderly, materialistic, indirect, and irresponsible. The point of interest here is not just 

how Europeans view Thais, but rather that they acknowledge Thais to be different from themselves. 

Given the perceived difference between Thais and Europeans, how do Europeans adapt? 

Consistent with other aspects of cultural integration, Europeans tend to maintain their own  

cultural identity and do not integrate with the local Thai community. There is also a tendency for 

some Europeans to produce stereotypes and apply ‘otherness’ toward Thais, or ‘the Thai way.’ What 

is noticeable is that Europeans refer to the ‘Thai way’ of doing things with an underlying tone of 

either amusement or frustration. In a way, one may view this as patronizing the local way, as  

Europeans maintain a sense of cultural superiority and Eurocentric views towards Thais. If this is 

the case, it is not surprising that Europeans are disinclined to alter their way of doing things  

(i.e., integrating). Acknowledging and accepting the differences of Thais is the furthest that the 

European informants were willing to go in terms of cultural integration. Conforming to the Thai way 

of doing things was not something that Europeans strive for.

“It is not culture shock, it is just amazing. Sometimes it is funny and entertaining.  

I see this as entertainment. That is not how it works, but this is Thai style on how they 

do things. They think differently from us. I knew when I came here and sometimes it 

is so funny.” 

(German, male, irregular, Bangkok)
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However, one informant shared that it is sometimes necessary to adopt the Thai way in order 

to avoid conflict and make life easier. Nevertheless, he finds it frustrating having to do so:

“If you have a problem with the condo manager, you can’t say things  

aggressively (be straightforward). You have to ‘sawasdee krub’ and smile and  

learn the Thai way of dealing with problems. It can be very frustrating for  

foreigners.” 

(Italian, male, high–skilled, Bangkok)

In sum, European migrants in Thailand still maintain their lifestyle, values and beliefs as much 

as they can, while adopting the ‘Thai way’ from time to time mostly for the sake of convenience. 

Structural integration

Esser (2006 cited in Schunck, 2011) defined structural integration as “Structural integration 

related to immigrants’ positioning and the participation of migrants in core spheres of the receiving 

society—such as the labor market.” Structural integration includes participation in civil activities, 

tax and welfare systems (such as healthcare services). There are different degrees in which  

Europeans experience structural integration. 

High–skilled migrants and expatriates (most of whom are employed by international  

organizations or companies in Thailand, or by Thai companies) can be said to have  

the highest degree of structural integration. They are well integrated in terms of participation in  

the labor market and receive health insurance coverage as provided by their employers. These 

expatriates usually hold legal work permits and are assisted by lawyers or the human resource 

department in their organizations when they need assistance regarding immigration issues. Some 

companies assign staff to assist their foreign employees when visiting the immigration office for 

visa or work permit extension, to help with translation and communication with immigration officers.

Some Europeans who are married to Thai spouses but do not have a pension or welfare  

benefits have to find work to support themselves and their family. Some start a business, such as 

a small restaurant or street food shop. However, those with their own business often do not have 

health insurance, placing them in a vulnerable financial position should they fall seriously ill or 

experience a severe accident. None of the respondents in this study had experienced major problems 

regarding financial or health status. However, Howard’s (2009) research presented the concept of 

Westerners as ‘marginals.’ According to this concept, Westerners who initially come to Thailand for 

travel, then take a modest local salary (working as part–time English teacher or freelance worker) 

in order to finance their stay in Thailand for an extended period of time, can become a vulnerable 
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group. These ‘marginals’ often face financial difficulties and, in extreme cases, they can run out of 

money and end up begging on the streets (p.195). The term ‘marginals’ challenges the  

stereotypical view of westerners in Thailand as wealthy and privileged. The wealth and privilege 

can decline due to economic misfortune, family conflict, illness, corruption, or crime, particularly if 

the foreigner does not have any safety net. Marginals often fail to be structurally integrated into the 

Thai labor market and healthcare services, and often lack welfare, civil rights and legal protections. 

The nature of Thai immigration policy is highly restrictive toward permanent residence. Also, 

it is extremely difficult for a European to be naturalized as a Thai citizen. Immigration laws and 

regulations toward European migrants are based on the perception that they are temporary visitors 

or self–sufficient, and basic government welfare and social protections are reserved only for Thai 

citizens. Therefore, these perceptions toward long–term Western migrants by Thai institutions has 

an important impact on the structural integration of Europeans in Thailand. 

Social integration 

Social integration is a major aspect which can affect an immigrant’s level of well–being. When 

a person moves away from their family and friends to settle in a new country, it takes time and 

effort to adjust to a new environment. The degree to which people integrate into a new society is 

different; some people are more enthusiastic to integrate with the host country than other. Social 

support is vital for a person’s health and social integration can help migrants to live better lives. 

Social support can derive from family, friends, colleagues, national or occupational clubs and  

associations. 

Married migrants or migrants who are living with a Thai partner, usually achieve social  

integration through the relationship with their Thai spouse/partner. Europeans rely on their  

Thai partners for social protection. However, it should be noted that many of the cross–cultural 

relationships in Thailand are based on an exchange motive. Europeans in some cases provide for 

the Thai partner financially in exchange for their companionship. Therefore, the relationship in which 

Europeans rely on for social support may not always have a solid foundation. 

The authors found that retirees are less likely to integrate socially into Thai society. One  

indicator of this is the ability and enthusiasm to understand and learn the Thai language. 

“I told you maybe the [Thai] language [is my weakness], but I don’t want to learn it.  

It would be nice if I could speak Thai, but I don’t try to speak it because it is  

too difficult. I think Thai people have to speak English. Next year [is the launch  
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of the] ASEAN [Economic Community] with the goal that everybody speaks  

English. [People in the] Philippines, Indonesia, and Singapore already can speak English 

[better than Thais].” 

(Dutch, male, married/entrepreneur, Northeast)

Several respondents perceived English as a universal [second] language and expected  

that more Thais should learn English in order to communicate with foreigners. This reflects a 

Eurocentric view that Thais should adapt themselves towards Europeans even though they are  

in Thailand. Many of married migrants communicate with other Thais through their wives,  

who translate for them. Some said they do not want to learn Thai because they are too old, but the 

inability to understand Thai is a major obstacle when they receive medical services. Some cited the 

language barrier as the main reason for miscommunication when visiting hospitals. 

The authors found that most of the high–skilled migrants in this study are socially active and 

maintain strong social networks. However, the authors also found that only a few of these migrants 

are well–integrated into Thai society. Some report having Thai friends and going out with Thai 

people. However, many expats in Thailand, especially in Bangkok, find ways to engage in activities 

with other Europeans, such as joining sports clubs, associations for European nationals and  

churches. These transnational associations function as social support and basic orientation in the 

new society, providing advice for newcomers, organizing leisure–time events and religious services 

(Moya, 2005 cited in Faist el al., 2013). Some of these clubs also welcome Thai people (most of 

whom are well–educated and fluent in English). Therefore, transnational associations not only forge 

transnational communities of Europeans but also serve as a way to reach out to locals and facilitate 

integration in the host society (Faist et al., 2013).

Social networking is important for social and emotional support of migrants. Friends and  

family in Thailand are the main source of help when migrants experience difficulties while living in 

Thailand. Social networks also facilitate social integration and improve the well–being of migrants. 

Emotional integration

This study suggests that Europeans find it difficult to feel like an integral part of Thai society. 

Language is a big barrier since it is difficult to develop a meaningful relationship without speaking 

the same language. But as mentioned, even if the language barrier can be overcome, there is  

still a strong “us” against “them” mentality from both sides; there is always a sense of being  

an outsider with Thais.
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“No matter how well you can speak the language, no matter if you’re married and if 

you have Thai kids, you’ll always be a Farang.” 

(Italian, male, high skilled, Bangkok)

“I cannot say that Thailand is my home 100 percent. Thai people look at you and see 

a foreigner. I can stay here 20 or 30 years. You cannot delete this one.” 

(Swiss, male, married/entrepreneur, Northeast)

Many Europeans feel that Thais welcome them mainly for the money, and this causes some 

bitterness and resentment among migrants. Conversely, Europeans feel that Thais are interested 

only in their money, and a frequent source of dissatisfaction is when foreigners are charged  

a higher price for the same goods or services than Thais. To a European, the dual pricing system 

suggests that Thais view them as an opportunity to make money, or as one informant put it– 

a ‘walking ATM.’ 

For Europeans that are married to Thai women, it is also difficult to feel like a part of the 

family, with language again being the major barrier. The European and his Thai wife typically live 

away from the women’s family but pay regular visits. During those visits, the European spouse 

would be typically quite disengaged with the Thai family, as one English informant described:

“I kind of lie on the periphery because you know, we are not speaking. But I sit there 

and have a glass of beer. When we do the karaoke, they play some English songs and 

make me sing.” 

(English, male, retiree, Northeast)

Although they do not feel a true sense of belonging in the Thai culture, they do not feel like 

a true part of their friends’ and family’s lives back home either, especially if they have been away 

for a long period of time. One informant who had been in Thailand for seven years described the 

feeling of some emotional distance from his own home country. Upon going back to Europe to 

visit, he feels more and more like a foreigner in his own country, observing his birth country through 

the eyes of a visitor. Since it becomes more and more difficult for European migrants to identify 

themselves with a particular society, the longer they migrate, the more likely they are to see  

themselves from a cosmopolitan perspective, as a citizen of the world rather than a particular locality. 

Willingness to integrate

This study found that the main factors contributing to the willingness to integrate in Thai 

society are age, environment, and duration of stay.
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Age

This study shows that younger migrants are more willing to integrate into Thai society
2
.  

They show more enthusiasm in participating in activities with Thai people such as casual dinners, 

parties, and volunteer activities. One of the informants (27 years old) reported taking a Thai language 

course before coming to Thailand and is now doing a master’s in Asian studies in Thailand.  

Another informant (26 years old), who could speak Thai fluently, usually joins in activities with Thais 

and communicates regularly with Thai people. For older migrants (50 years old or above),  

none expressed interest in taking a formal Thai language course and very few were interested in 

engaging in social activities with Thais. Most of the older European migrants have Thai wives and 

usually communicate with their family in their mother tongue and use very limited Thai language. 

Environment

The authors found that those who live in a metropolitan area such as Bangkok had more  

opportunity to engage in social events with Thais and also gain better material and medical support 

when needed. A Danish man who is living in Khon Kaen said that the town he is living in lacked 

social events in which he can engage (e.g., jazz clubs and concerts). He also stated that his lifestyle 

was different from most of Thai people in the area and he barely engaged in social activities with 

them. He cited the lack of information about social and cultural events which hinder greater  

integration.

Duration of stay 

In general, most European nationals are allowed to stay in Thailand up to 30 days without a 

visa. Tourist visas are issued to those who wish to stay longer, but not more than 90 days during 

one visit. Temporary migrants who seek employment in Thailand need to apply for a non–immigrant 

Visa B (business) and then apply for a work permit within 90 days or arrival. The work permit will 

allow them a maximum of one–year stay, renewable annually. Other longer–term migrants such as 

retirees and migrants married to a Thai are allowed a one–year renewable visa extension. Those 

migrants must prove that they have stable income or maintain a relatively large amount of money 

in a Thai bank account. As mentioned earlier, European migrants are perceived as temporary. This 

perception is reflected in Thai government immigration and naturalization policy. Europeans in 

Thailand also perceive themselves as temporary visitors, and often described themselves as a ‘guest.’ 

This temporariness reduces their motivation to fully integrate into Thai society.

2
 For age range of informants, see Table 1
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Integration and well–being/quality of life

Generally, the European migrants in this study are satisfied with their level of well–being and 

quality of life in Thailand, especially those in urban areas such as Bangkok. The aspect of quality 

of life that Europeans in Thailand tend to mention most is the affordability of goods and services 

which are otherwise unaffordable in Europe. The higher–income Western migrants can afford a 

luxurious condominium with a swimming pool, a nice car, a chauffeur, and a maid. As such, the 

lower cost of living in Thailand is the main contributor to their comfortable lifestyle. 

The level of integration, on the other hand, generally is less significant in the life satisfaction 

of the European migrant. Not being able to speak Thai, for instance, is just a minor inconvenience 

in their everyday life. The respondents seemed to be more stressed out by other factors in Thailand, 

such as the traffic, corruption, and general unruliness, but far less so from being viewed as an 

outsider. In fact, the key informants accepted the idea that they are and may forever will be an 

outsider in Thailand, and that was not a major issue of distress.

There are certainly exceptions where the lack of integration leads to a lower level of well– 

being and quality of life. However, this mostly occurs when a European faces a harmful event, such 

as getting scammed, being involved in an accident or acrime, or needing serious medical care. First, 

the language barrier makes an already negative circumstance more difficult than it needs to be.  

In the case of medical care, for example, not being able to communicate with the health care  

provider could affect the quality of care they receive or, in extreme cases, could be a matter of life 

and death. Second, with the mentality of Europeans being ‘outsiders’, it may be possible that Thais 

would side with other Thais as a case of a cross–cultural dispute. This can be true even when 

dealing with authorities such as the police. For instance, if a European is involved in a car accident 

for which he was not at fault, there is a possibility that police will side with the Thais(s) involved. 

Finally, Thailand is a place where having connections matters. If Europeans only associate with 

Europeans, they would not have the right connections to make life easier. These connections could 

be anything from trying to find a repairman to fix the water pump at home to getting around red 

tape in the bureaucratic system. 

Conclusion and discussion

Thailand has long been a popular destination for travelers around the world, as proven by the 

ever increasing number of immigrants of various types. In this paper, the authors focused on  

European migrants who have stayed in Thailand for an extended period of time (i.e., more than 

three months). Specifically, the authors were interested in immigrant integration with Thai society, 

and how it affects their level of well–being.
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Despite a large body of research suggesting that integration is a key determinant in migrants’ 

level of well–being in a typical migration scenario, this study suggests otherwise for European  

migrants to Thailand. Some of the key informants maintain some sense of superiority toward Thai 

culture, and integration is not a strategy that they actively pursue. Despite this, for the average 

European, the lack of willingness to integrate does not adversely affect their daily living standards. 

They are rarely discriminated against or marginalized as a result of adhering to their own cultural 

identity.

There are four core dimensions of integration, and there exist some variations in the level of 

importance of these for European migrants. This study finds that structural and social integration 

are more relevant for the European migrants than cultural and emotional integration. Both  

structural and social integration play an important role in ensuring that European migrants have 

basic rights and a strong social safety net. Expatriates typically are well integrated structurally while 

migrants married to Thais seem to be more socially integrated. 

Some types of European migrants are therefore more vulnerable than others. Irregular and 

retired migrants are the least structurally integrated, particularly in having health coverage that 

would protect them from catastrophic illness or injury. European retirees are a group particularly 

associated with higher risks, since they are older and hence are more likely to fall ill, and often rely 

mainly on their pension income which is not always enough to finance their health costs.

Integration is a two–way process. The degree of willingness to integrate in a host society are 

influenced by migrants’ attitude and perception about that society. On the other hand, host society’s 

social, political, legal and economic structures also influence the willingness of migrants to integrate. 

Integration therefore can be said to be strategic for migrants, raising the questions: How and why 

do they decide to integrate? What will they get from integration?

Thailand, as a receiving country of European long–stay migrants, needs to take a proactive 

approach to look after its long–term migrant population. Policies should focus first and foremost on 

promoting structural integration, particularly in terms of health coverage as it is a basic human 

right. For instance, affordable health insurance should be made mandatory for all immigrants with 

a long–term stay visa extension.
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บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงปรากฏการณ์ของการแต่งงานข้ามพรมแดน โดยน�าเสนอกรณีศึกษาของการย้ายถิ่นจาก

การแต่งงานของคนไทยในประเทศออสเตรยี ประการแรก บทความน้ีทบทวนวรรณกรรมของงานวจัิยทีเ่ก่ียวข้องกับ

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคมในบริบท การย้ายถ่ิน อนัเน่ืองมาจากการตกงาน บทบาททางสงัคม วฒันธรรม 

และความคาดหวงัทีม่ต่ีอผู้ทีย้่ายถ่ิน จากการแต่งงานทัง้ในประเทศไทย และของชมุชนชาวไทยในยโุรป ประการทีส่อง 

การใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (การศึกษาน้ีตรวจสอบว่าการย้ายถ่ินเพราะการแต่งงาน 

ได้ช่วยส่งเสรมิการเลือ่นชัน้ทางสงัคมทีส่งูขึน้หรือไม่) โดยเปรยีบเทยีบจากตวัชีว้ดัทางเศรษฐกิจและสงัคม เช่น ทกัษะ

ด้านภาษา การศึกษา อาชีพและรายได้ทั้งก่อนและหลังการย้ายถ่ิน ผลการศึกษาเบื้องต้น แสดงเป็นนัยว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ยอมรบัว่า การแต่งงานมส่ีวนสมัพนัธ์กับการย้ายถ่ินและส่งผลเป็นอย่างยิง่เก่ียวกับการท�าให้

ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การแต่งงานเพราะการย้ายถิ่นส่งผลต่อเกิดความส�าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งไม่เพียงแต่

จะช่วยเก้ือหนุนให้ชีวิตของกลุ่มผู้ที่แต่งงานเองเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลให้ครอบครัวที่อยู่เบ้ืองหลังอีกด้วย โดยชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน้ัน กลับพบว่าต้องพึ่งพาอาศัยสามีชาวต่างชาติช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่

สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าประสบการณ์ของกลุ่มที่ย้ายถ่ินเพราะการแต่งงานจะมีการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ

สงัคมทีด่ขีึน้เหมอืนกันไปทัง้หมด เพราะว่ายงัคงมตีวัอย่างทีแ่สดงให้เห็นถึงการเลือ่นชัน้ทางเศรษฐกิจหรอืทางสงัคม

ที่ลดลง เนื่องมาจากการย้ายถิ่นเพราะการแต่งงานเช่นกัน

ค�าส�าคัญ: การย้ายถ่ินของคนไทย การย้ายถ่ินเพราะการแต่งงาน การย้ายถ่ินและการเคล่ือนชั้นทางสังคม

และเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นของผู้หญิง การแต่งงานข้ามพรมแดน

*
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Abstract 

This paper discusses the phenomenon of cross–border marriages by presenting the case  

of Thai marriage migrants in Austria. First, the article is based on a literature review on  

socioeconomic advancements in (marriage) migration contexts, on socio–cultural roles of and  

expectations towards marriage migrants in Thailand, and on Thai communities in Europe. Second, 

deploying qualitative and quantitative methods, this study investigates whether marriage migration 

promotes upward mobility by comparing socioeconomic indicators such as language skills, formal 

education, occupation, and income before and after the migration. Preliminary results suggest  

that the majority of respondents agree that their marriage–related migration has improved their life. 

Marriage migrants achieve economic advancement which allows them to support their life and the 

one of their left behind families but these material betterments often rely on their husband’s support 

and thus create dependencies. Bet, marriage migrants’ experiences cannot be described as  

homogeneous as examples of economic or social downward mobility demonstrate. 
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Introduction

Over the last decades, cross–cultural marriages between Thai women and Western men and 

their decision to migrate overseas have become evident. A survey conducted by the Thai National 

Economic and Social Development Board (NESDB) in 2003–2004 found that almost 20,000 women 

in 19 provinces in Thailand’s Northeastern region (Isan) married Western men and that those living 

abroad send remittances back to Thailand worth 1.5 million baht per year (NESDB, 2004). A few 

years later in 2008, the Thai newspaper Khom–Chad–Luek published an article about future dreams 

of girls in a kindergarten in Northeastern Thailand which included the aspiration of a four–year old 

child who would like to become a mia farang (wife of a Westerner) in order to become rich and 

own a big house (Khom–Chad–Luek 2008; Butratana & Trupp, 2014). This way, cross–border  

marriages are viewed as a hypergamous strategy in order to advance one’s own (and one’s family’s) 

socioeconomic status. Indeed, existing scholarly work has identified the affluence gap between 

developed and less–developed countries as one potential driver for international marriage migration. 

On a global scale, the majority of international marriage migrants are female and follow a Global 

South to Global North migration pattern mirroring female labor migration (Constable, 2011; Piper  

& Roces, 2004). Thadani and Todaro (1979) argue that economic betterment and status mobility is 

one of the drivers of women’s marriage related migration.

However, motivations and decisions for marriage migration are for more complex and relate 

to a variety of emotional, social, economic, and cultural factors (Butratana & Trupp, 2014; Constable, 

2011; Mai & King, 2009; Mix & Piper, 2004) which “make it unlikely that a clear and definitive 

articulation of motivation for marriage choices would be possible or useful” (Williams, 2012, p. 29). 

Rather than solely focusing why Thai women decided to marry and live abroad, this article also 

examines the question how Thai marriage migrants’ social and economic situations changes in the 

destination area. In this article, we review literature on socioeconomic advancements in (marriage) 

migration contexts, discuss socio–cultural roles of and expectations towards marriage migrants in 

Thailand, and introduce the case of Thai migration to Austria. Finally, we elucidate empirical data 

about Thai migrant women’s socioeconomic gain in terms of language skills, formal education,  

occupation and income before and after the migration.

Generally, the majority of research conducted on Thai–Western relationships has been carried 

out in Thailand and not in the migration destination areas. A significant number of these studies 

highlights the role of women’s involvement in sex work (Askew, 1998; Cohen, 1982; Cohen, 2003), 

investigates the role of matching and marriage agency (Angeles and Sunanta, 2007; Zimmermann, 

2014) or focuses on the motivations of marriage migrants and the socioeconomic impacts of such 

relations and marriages on the migrant’s home region (Angeles & Sunanta, 2009; Lapanun, 2012; 
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Tosakul, 2010; Sunanta & Angeles, 2013). Another strand of literature examines the phenomenon 

by focusing on the Western partner’s motivation, integration (Howard, 2008; Husa, Vielhaber,  

Jöstl, Veress, & Wieser, 2014) and on “Thailand as an imagined space of masculine transformation” 

(Lafferty & Mahler, 2014).

Research on Thai communities in Europe emphasized a highly feminized migration pattern 

which is mainly linked to marriage–related mobility. Studies in this context investigate the  

motivations of Thai women marrying across borders (Ruenkaew, 2009; Sims, 2012; Suksomboon, 

2009), the economic and social remittances they send back home (Suksomboon, 2008), the increase 

of binational marriages in Sweden (Haandrikman, 2014), the impacts of policy changes on Thai 

population in Iceland (Bisaat, 2013), and sex–work related migration (Lisborg, 2002; Mix & Piper, 

2004). While a female dominated marriage–related migration constitutes the prevailing Thai  

migration pattern to Europe, Kanchanachitra, Niyomsilpa, and Punpuing (2014) as well as  

Butratana and Trupp (2014) point to other relevant types of Thai outbound movements such as 

labor migration, educational migration, and temporary visits. 

Introducing the case of Thai marriage migrants in Austria, this paper investigates whether 

marriage migration promotes upward mobility. We seek to dismantle simplistic notions about  

hypergamy and present preliminary qualitative and quantitative data that question common  

assumptions about passivity or desperation of Thai brides living abroad. We compare  

socioeconomic indicators such as language skills, formal education, occupation, and income before 

and after the migration and analyze migrants’ experiences in the destination area, Austria.

This paper is part of an ongoing PhD research project titled “Ventures of business and love. 

Thai female migration to Austria” of one of the authors who is a Thai female migrant herself. The 

author has been carrying out fieldwork using qualitative and quantitative data collection methods 

among Thai migrants in Austria and their left–behind families in Thailand. Preliminary results  

presented in this paper draw on a survey of 85 Thai women aged between 23 and 77 who live and 

are married in Austria. In addition, one of the authors carried out 30 in–depth interviews with Thai 

marriage migrants and conducted participant observation in Thai temples, the migrants’ home and 

work places, Thai restaurants, bars, and Thai festivals in Austria. 

Statistik Austria (2013) registered 4,041 Thai citizens in Austria whereas more than 80% of 

them (3,507) were female. In addition, there are 1,099 migrants who were born in Thailand but 

obtained Austrian citizenship (Statistik Austria, 2010).
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Marrying up and marrying down

Research in the field of gender and immigration has asked what and how women advance or 

lose through international migration. The cross–border marriage migration between Thai women 

and men from more affluent countries has been described as a way for Thai females to escape from 

economic deprivation (Jongwilaiwan & Thompson, 2013). In Thailand, this picture has especially 

been ascribed to women from Isan, the northeastern region of the county, which is characterized 

as economically disadvantaged (Lapunan, 2012; Sunanta, 2014; Tosakul, 2010). 

This phenomenon is often referred to as hypergamy which generally relates to ‘marrying up’ 

and was defined “as a practice of marrying men of equal or greater wealth and status. In human 

beings and most kinds of social animals, it is the females who move upward through their choice 

of mate” (Wilson, 1978, p. 39). Similar definitions are provided by van der Berghe (1960) referring 

to hypergamy as a form of marriage in which a woman marries a man of higher social status than 

her own, or better, than that of her family of orientation. According to Rose (2004) marrying  

up implies a better life in terms of social status, education, income, and other characteristics  

associated with economic well–being. This commonly used definition of hypergamy bears several 

problematic or paradoxical issues. First, it assumes that women are the ones who marry up  

(Constable, 2003) Second, it implies that women may benefit from joining a higher status family  

in economic terms but neglects the fact that they move down in social terms. Due to existing  

stereotypes such as of the ‘mail–order bride’ (Sims, 2012) or other general prejudices, female  

marriage migrants may be looked down upon by parts of the mainstream society or family members 

in the migrant destination area. In addition, even though women may move from a developing  

or transforming countr to a more developed one, they do not necessarily move up along the  

economic ladder. Living and consumption expenses for accommodation, food, entertainment or 

perceived luxury articles can be higher in relation to the new income in the migrant’s destination 

area. Moreover, qualifications may not be accredited and jobs not continued as in one’s home 

country. It is thus possible that people plan to have a better live after cross–border migration but 

that this move eventually leads to worse socioeconomic or emotional situations. Such examples 

indicate that marriage migration involves a number of paradoxes (Freeman, 2005):

To assume that such marriages are simply upward is to overlook hot only the contradictory 

and paradoxical social and economic patterns that are not necessarily linked to geographic  

mobility buy aiso interesting underlying questions about gender (Constable, 2005, p. 10).
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Marriage and subsequent migration decisions in Asian contexts are influenced by  

sociocultural and economic expectations of the family (Palriwala & Uberio, 2008; Yang & Lu, 2010). 

In the regional Thai context, studies frequently refer to the ‘daughter’s duty’ as a “culturally  

specific gender role largely performed by women to meet familial and community obligations”  

(Angeles & Sunanta 2009, p. 554; also see Lapanun, 2012; Mills, 1997). Tosakul (2010) points to  

the prevailing Thai concept of bun khun which she defines as an “expression of gratitude and 

reciprocity to parents, teachers or anybody who does good things to us. To reciprocate bun khun 

to others is also considered a way to improve our stores of merit in popular Buddhism” (p. 191). 

Generally, Thai families place greater expectations on daughters than on sons in terms of care and 

economic support for their parents or siblings which, in turn, view income–related migration out of 

the village as their duty. Wilson (2004) refers to a “traditional economy of intimacy” where social 

relations involve patterns of exchange obligations (p. 92).

Many mia farang from Thailand’s villages have gained material wealth by acquiring houses, 

land, cars, jewelry or new mobile phones and adopted new roles as family provider or entrepreneur 

through transnational marriage (Angeles & Sunanta, 2009; Lapanun, 2012). These seemingly  

successful marriage migrants represent a golden West and thereby encourage other village women 

to follow their marriage and migration path (Lapanun, 2012). Following Appadurai (1996), such role 

models, successful narratives and images that also often come through mass media, form a ‘global 

imagination’ in which possibilities for a better life are imagined on a global scale and thus stimulate 

international migration movements. Hence, as Mills (1997) illustrates, there are at least two forces 

that shape migration decisions in the Thai context: One is the good and dutiful daughter propelled 

by traditional family values (bun khun) and the other is the desire to be a ‘modern’ (than samay) 

woman who wants to experience a new and different lifestyle.

As local arenas of social and cultural reproduction increasingly intersect with global  

processes of capitalist expansion and commodification, the ‘needs, values, and worries’ of Thai 

women revolve not only around familiar meaning of family and community but also newly imagined 

(and imaginable) needs and possibilities (Mills, 1997, p.39).

Understanding the experiences and upward or downward mobility of marriage migrants  

requires one to think beyond statistically–measurable socioeconomic indicators such as income, 

education, or occupation. According to Mai and King (2009), love, sex, and emotions are under– 

researched dimensions informing people’s experiences of migration. One of the earlier concepts that 

integrated emotional aspects to the understanding of the well–being of human–beings is Maslow’s 

needs theory (Maslow, 1970). Mai and King (2009) argue that it is not possible to separate  
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a migrant’s desire to improve the economic status and well–being of oneself and the one of their 

own family from the feelings of love, loyalty, and respect this elicits. They call to bring in emotions, 

feelings, love and sex into the center of the discussion of migration decision making and  

experiences. “Love is so often a key factor in the desire and the decision to move to a place where 

one’s feelings, ambitions and expectations–emotional, sexual, political, economic, hedonistic etc.– 

can be lived more fully and freely” (p. 296). Ethnographic research found that many Thai women 

having transnational marriages enjoy new ideas and practices related to marriage and sexuality 

(Tosakul, 2010; Zimmerman, 2014). Even though–as Mai and King (2009) argue–some of these  

relationships change, become bitter, take an exploitative turn or eventually break up, this will “not 

diminish the original feeling in the imagination, motivation and realization of migration” (Mai & 

King, 2009, p. 296). 

Cross–Border Marriage and the Communities Abroad

Even though cross–cultural relations between Thais and Westerners date back to the late 

Ayutthaya and early Rattankosin period in the 18
th
 century, the first main push factors for such 

transnational intimate relationships and marriages took place in the second half of the 20
th
  

century in the context of the Vietnamese–American War (Cohen, 2003; Meyer, 1988). At that time, 

American soldiers were stationed in Bangkok and other provinces, and tens of thousands of GIs 

based in Vietnam went to Thailand on their “Rest and Recreation” (R&R) leave. Most military 

bases in Thailand as well as their R&R zones were “surrounded by a ‘pleasure belt’ of restaurants, 

bars, massage parlours, hotels, nightclubs and brothels” (Meyer, 1988, p. 70). Thai women  

increasingly entered relationships with American military men while quite a few soldiers “preferred 

to have their own mistress, ‘hired wife’ or ‘bungalow girl’” (Meyer, 1988, p. 71):

The origin in prostitution of most Thai women who married American soldiers  

created an association between prostitution and marriage to foreigners in Thai  

collective memory, which continued to mark all Thai–Western marriages with  

a persistent odium, whatever the background of the foreigner’s wife might be. (Cohen, 

2003, p. 58)

Recent studies indicate that this perception has been changing in Thailand as mia farang  

are also associated with economic advantages for themselves and their families (Lapanun, 2012). 

However, simultaneously, the ‘mail–order bride’ image remains strong in Europe, and Thai women 

and their families thus experience common stereotyping and prejudice (Sims, 2012). 
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Parallel to the growing influx of international tourists
1
 and expatriates

2
, cross–border  

marriages and migration, especially to countries in Western Europe, North America, and more  

affluent destinations in Asia including Japan, Korea, and Singapore have become significant.  

In many cases, men met their Thai wives while visiting Thailand. Such meetings may happen  

by chance, are planned by one of the partners or a friend, or are arranged by matching and  

marriage agencies (Cohen, 2003; Zimmermann, 2014). There is also a relation between sex work 

and cross–border marriage (Cohen, 2003; Williams, 2010). In the case of Germany, as Mix and 

Piper (2004) exemplify, many Thai women were once in the one or the other way involved in the 

‘red light’ business in Thailand. The Home Office in the United Kingdom stated that Thai women 

are frequently trafficked into the UK for sex work (Sims, 2008). More recently, however, Thai females 

who have already settled as wives in their migrant destination country have arranged meetings and 

even marriages for their friends and relatives in Thailand in order to join them (Sunanta, 2014). 

Thai women who migrated through marriage or other intimate relationships to foreigners  

have become a significant component of the Thai diaspora which is distinctive in many European  

countries due to a high degree of feminization. In the United Kingdom, 72% of residents (who were 

born in Thailand) are female (Sims, 2008) and, in Germany, the corresponding figure is 84% female 

Thai migrants (Ruenkaew, 2003). Also, in Denmark and in the Netherlands, Thai women clearly form 

the majority of resident Thais, at approximately 80% (Suksomboon, 2009). In Sweden, Thai women 

have become the most popular choice of foreign partners for Swedish–born men (Haandrikman, 

2014). These numbers demonstrate “Thailand’s role in the global intimate” (Sunanta, 2014, p. 11) 

and are also clearly visible in Austria–which serves as a case study for this paper. 

Thais in Austria

In Austria, the number of Thai migrants has significantly increased in the last two decades 

when Thailand became one of Austria’s most important long–distance tourism destinations  

(Butratana & Trupp, 2014). In terms of absolute numbers, Thai nationals in Austria represent  

a relatively small minority of approximately 4,000 people. However, 60% of the Thai female residents 

(who comprise 84% of all Thai residents in Austria) are married to Austrian men (Statistics Austria, 

2010). This demonstrates the relevance of the Austrian case for the study of cross–border  

1
 Even though Thailand experienced a number of considerable political, economic, and ecological crises and 

disasters, tourism was only impacted on a short–term basis, and experienced increased international tourist  

arrivals of 5.4 million in 1990, 9.5 million in 2000, 15.9 million in 2005, and almost 30 million in 2015. 

2
 There are no reliable numbers of expatriate populations in Thailand, but existing estimations refer to 100,000 

Causcasian foreign residents (Howard, 2009, p. 201). 
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marriages. The demography of Thai migrants in Austria shows that women between 30 and 49 

years are predominant. This echoes a cumulative–temporal aspect of migration (Thai females who 

migrated to Austria ten years ago now represent an older age group) and indicates that many Thai 

women move to Austria at a middle or older age (Butratana & Trupp, 2014). In Austria more than 

60 percent of Thai citizens live in the provinces outside of the capital city of Vienna (Statistics 

Austria, 2013). As the majority of Thais are marriage migrants, they are more likely to be scattered 

to wherever their husbands live and are less centered in urban or industrial areas. There is no  

government–organized labour migration from Thailand to Austria, but various other types of Thai 

migrants such as independent migrant workers, entrepreneurs (mainly owners/managers of Thai 

restaurants, massage salons), students, and various kinds of officials (e.g., for the Thai embassy and 

consulates as well as for UN organizations) exist. According to the Royal Thai Embassy in Vienna, 

approximately 60–70 Thai students (including visiting students and guest researchers) are enrolled 

at different university programs in Vienna (Butratana & Trupp, 2011). Thai immigrant businesses–

mainly in the form of restaurants, food stores, and massage salons are the most visible manifestation 

of Thailand in Austria, while Thai temples are mainly located inside apartments and, thus, remain 

rather invisible to outsiders. 

The lines between these different types of migrants have often become blurred as a Thai 

woman married to an Austrian man may manage a Thai restaurant or enter the country as a student 

with the main intention to study but eventually falls in love and marries in Austria. Others may 

enter Austria with an EU Schengen–Visa for tourists which is valid for a maximum of three months. 

During their stay they may develop or intensify a cross–cultural relationship and return as marriage 

migrants. Previously, Austrian immigration regulations allowed changing a visa to a residence title 

for family members. However, laws became stricter in 2006 and 2011, and achieving a secure 

residence status has become more difficult for so–called “third–country” nationals. Thai marriage 

migrants seeking Austrian residence need to prove, among other requirements, basic German  

language skills, sufficient means of subsistence mainly referring to a monthly net income of  

approximately 1,300 euros (excluding the costs for monthly accommodation rentals) and adequate 

accommodation (Marriage Without Borders, 2014).

Paradise found?–Preliminary results

In this section we discuss preliminary findings and analyze empirical data on 85 marriage 

migrants in Austria. We show whether and in which ways marriage migration promotes upward 

mobility. Generally, more than 60% of the respondents strongly agreed that their marriage with  

a foreign husband improved their living conditions. However, approximately 15% (strongly) disagreed 

so (see Figure 1).
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Figure 1 The marriage with a foreign husband has increased my living condition?

(own survey, n=85)
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We will further elaborate on these statements by looking at educational, income– 

occupational, and social indicators before and after their marriage–related migration to Austria. 

In terms of educational background before their migration, the majority of respondents (52.9%) 

achieved basic education (primary/elementary school), 17.6% completed secondary school and almost 

30% have a higher educational certificate in the form of a Bachelor or Masters degree. Fully, 41.2% 

of the respondents also completed some vocational training, usually with a focus on accounting, 

beauty & cosmetics, or massage. While the vast majority of respondents (84.7%) could at least speak 

basic English before their departure to Austria, 92.9% indicated that they had no German skills at 

this point. In 2011, Austria introduced new immigration regulations for ‘third country nationals’ 

(referring to non–EU and non–EWR foreign nationals) which also requires proof of German Language 

competence at A 1 level
3
 before immigrating to Austria. However, the vast majority of our  

respondents (87.1%) received an Austrian residence title before 2011. Further formal educational 

achievement after the migration to Austria is mostly in the form of German Language skills and 

certificate attainment (70.6%). In addition, a number of marriage–related migrants received training 

in massage (7.1%), cooking (9.4%), and computer skills (3.5%). 

3
 according to the Common European Framework of Reference for Languages
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It is interesting to note that almost every respondent had employment (fulltime or part–time) 

prior to her marriage–related migration. The majority (55.3%) referred to themselves as  

‘employees followed by ‘business owners’ (18.8%) and ‘sex workers’ (12.9%). Upon further enquiry, 

the majority had worked in service–and/or tourism–related occupations such as waitress,  

receptionists, bar workers, masseuse or hair dresser. It is thus not surprising that the majority of 

couples who first met in Thailand, got to know each other in a pub, bar, restaurant or another  

tourist–related place. 

Yet, we want to point out that their occupational field is rather diverse as it also involves 

teachers, accountants, house keepers, and photographers. The second most popular category of 

prior employment (business owner) refers to micro–entrepreneurs owning and/or managing bars, 

restaurants, street stalls or other small businesses. Income–wise, more than half of the respondents 

(55.4%) had an available monthly income of no more than 10,000 baht. With a minimum wage of 

300 baht per day in Thailand
4
, they can be classified as low–income group today. However, some 

of the interviewees already emigrated out of Thailand in the 1990s or earlier when different salary 

scales applied. 

Looking at their occupational status after their migration to Austria, a high percentage of 

marriage–related migrants refer to themselves as employees (44.7%), business owners (23.5%),  

unemployed (10.6%) and housewives (9.4%). Further examining the group of ‘employees’, the  

majority works as housekeepers, (assistant) chefs in restaurants, or at a massues parlors. The two 

most popular businesses which are run by interviewed Thai women are restaurants (these are 

mainly/exclusively Thai restaurants) and massage salons. Such businesses also constitute the most 

visible manifestation of Thai migration in Austria. The Office of Commercial Affairs of the Royal 

Thai Embassy in Vienna has registered 35 Thai restaurants in Austria, of which 20 are located in 

Vienna (Butratana & Trupp, 2011).

In terms of individual monthly income, 40.2% of respondents said they earned less than 850 

Euro per month which is below Austria’s current monthly minimum wage (882.78 EUR). However, 

88.2% of the respondents further said they received economic support from their husbands,  

typically on a regular basis. Almost one–third of the respondents did not know or did not want to 

tell about their husband’s income. Those that did 34.5% reported that their husband earned up to 

2,000 EUR per month, 23.8% earned up to 3,000 EUR, and 10.7% earned more than that. 

4
 In January 2013 Thailand adopted a new nationwide minimum wage of 300 baht per day. By 2016 however, 

the ‘old’ wage regime was reinstated, depending on the on the cost of living and economy of each province. 
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Generally, the (paid) labor participation of the sample respondents was greater in Thailand 

than in Austria. Thus, many women who may have been economically self–reliant before their  

migration have become economically dependent on their husbands after moving to Austria. One–fifth 

of the women are housewives or unemployed. The major obstacle for finding employment (outside 

the household) is related to limited German language skill. More than half of the respondents view 

their lack of German lansuase skill as a problem for living in Austria. While most Thai migrants who 

have lived in Austria for several years have good German lansuase skills for everyday communica-

tion, they face difficulties with official documents. 

Moreover, some migrant women said that their husbands opposed them finding a job. Some 

of the husbands argue that they do not want their wives to work in a massage salon or a Thai bar 

in Austria, as these places may have a negative impact on the woman. Without a secure income 

of their own, a divorce or the husband’s death can jeopardize the Thai woman’s right to Austrian 

residence. Constable (2005) notes that Asian women’s aims to marry men from foreign countries 

also relates to escaping patriarchal gender relations in their home country, while Western men may 

turn to Asia to keep or find such relations: “The paradox of such marriages is that, while the men 

seek what they imagine to be traditional wives, the women often seek and hope for more modern 

husbands and marriages than are possible in their homeland” (Constable, 2005, p. 8; Freeman, 2005).

The majority of the Thai marriage migrants (77.4%) frequently transfer remittances to  

their families in Thailand, while half of the respondents agree that their foreign husband has  

a responsibility for sending money to their families too. The issue of sending money back home is 

often a critical issue in Thai–Austrian relationships. As foreign husbands in many cases do not 

understand the social obligations of Thai women, some marriage migrants have to hide their savings 

from their husband and make money transfers secretly. Following the bunkun concept, supporting 

parents and family members still plays a major role for most of the marriage migrants. However, in 

communicating with relatives back in Thailand, the Thai women with Austrian husbands prefer to 

portray their migration as a success and, thus, would be reluctant to describe financial hardship of 

life in Austria. 

While the majority of the Thai marriage migrants achieve material betterment in Austria,  

a minority experienced economic downward mobility as the case of Fai (not her real name)  

demonstrates. Fai is 37 years old and comes from the South of Thailand. She met her Austrian 

husband in 2001 in Thailand and they got married in Austria in 2003. Fai comes from a wealthy  

family in Thailand where she used to work as manager at her family’s tourism resort on Koh Samui 

Island. Before migrating to Austria she already traveled to many Western countries including  

Austria, England, Italy, Australia, and New Zealand. Now she lives in a small city in the Austrian 
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countryside with her two children and her Austrian husband, who is currently studyins at a univer-

sity and can only earn part–time income. Therefore, in addition to taking care of her children,  

Fai produces accessories which she sells at a local market. She cannot send money to her family 

in Thailand but receives ‘reverse remittances’ from her Thai parents in order to support her family 

life in Austria. She declined her parents’ offer to return to Thailand where she would experience a 

much higher degree of wealth and luxury than in Austria. Fai prefers to have a seemingly tougher 

life in Austria where she values her responsibilities for herself and her children whom she wants to 

raise in a Western lifestyle. She totally disagreed with the princess–like image of marriage migrants 

in Austria but also stated that she never regretted her marriage and move to Austria. 

Concluding remarks

While many of the respondents in this study made statements like “marrying a farang man 

is not the bridge to heaven” (field notes October 2014) and that “life abroad is often difficult and 

challenging”, the majority of respondents agreed that their marriage–related migration has improved 

their life–even under the conditions of new economic dependency. Marriage migrants achieve  

economic advancement which allows them to support their life and their Thai relatives back home, 

but these material betterments often rely on their husband’s support. Having their own good, 

regular income would help marriage migrants to be more independent from their husbands, but 

language barriers and levelling pressures from their husbands block occupational upward mobility 

or any work outside the home. The introduced data and examples thus also deconstruct the  

simplistic notion of hypergamy that migrant’s economic and social advancement could easily  

be reached via a South–North marriage and migration. The presented data show that it is difficult 

to achieve occupational upward mobility and that marriage migrants may move downward  

economically when they decide to live in Austria as the dependent of an Austrian husband. 

Limitations of this conference paper–especially in the context of the rather descriptive  

empirical data presentation–suggest some directions for future investigation. Further research and 

analysis may reveal whether Thai women from different socioeconomic backgrounds (e.g. greater 

or lesser educational attainment or occupation before their migration) experience differential  

downward or upward occupational mobility when in Austria. Such an examination may demonstrate 

a stronger and more nuanced picture of women’s experiences of paradoxical mobility. In addition, 

results can be further elaborated via qualitative data derived from in–depth interviews and  

participant observation that would potentially offer a deeper analysis of migrant’s social status and 

emotional state in marriage migrant destination areas. 
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แรงงำนไทยในเกำหลีใต้: ปัญหำและอุปสรรค 
ของกำรเข้ำถึงควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐ

และเอกชนของไทยและเกำหลีใต้
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคในการท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ และการเข้าถึง 

ความช่วยเหลือว่าเป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์เอกสารทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและการวิเคราะห ์

เชงิคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชงิลกึแรงงานไทยในเกาหลใีต้และผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง พร้อมทัง้การสงัเกตการณ์อย่าง

มีส่วนร่วมผ่านการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเป็นเวลา 1 เดือน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แรงงานไทย 

เผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมาย ซึ่งมักถูกละเมิดสิทธิต่างๆ เช่น  

ถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรง การไม่ได้รับเงินชดเชยเม่ือลาออกจากงานหลังจากท�างานครบปี การท�างานล่วงเวลา

โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมไปถึงความรุนแรง ในขณะที่แรงงานที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะมีปัญหาในกรณ ี

ขอย้ายงาน แม้จะมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศเกาหลีใต้อยู่หลายหน่วยงาน  

แต่กลับมีอุปสรรคหลายประการที่ท�าให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ เช่น อุปสรรคทางด้านภาษา  

การเข้าไม่ถึงข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ การไม่กล้าเดินทางออกจากที่พัก 

เพราะกลัวถูกจับและถูกส่งกลับประเทศ เป็นต้น จากข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย เช่น การให้สิทธิแรงงานในการเลือกนายจ้างมากขึ้น การอบรมภาษาที่เข้มข้น การเปิดโอกาสให้คนที่มี

สถานะผิดกฎหมายเข้ามาอยูใ่นระบบและท�างานอย่างถูกกฎหมาย และการจัดให้มหีน่วยงานตรวจสอบสถานประกอบการ 

เพื่อป้องกันนายจ้างท�าผิดสัญญาและดูแลความปลอดภัยในการท�างาน เป็นต้น อาจช่วยบรรเทาปัญหาที่แรงงาน

ไทยในเกาหลีใต้ต้องเผชิญได้

ค�าส�าคัญ: แรงงานไทย เกาหลีใต้ อุปสรรค การเข้าถึงความช่วยเหลือ
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Thai Migrant Workers in South Korea: 
Challenges and Access to Migrant Help Services

Reena Tadee
*

Abstract 

This paper aims to identify the challenges that Thai migrant workers face while working in 

South Korea. It also intends to study about their access to existing assistance. The author reviewed 

literature and conducted in–depth interviews with Thai migrant workers in South Korea, stake  

holders, and participatory observation during a 1 month ethnographic fieldwork. It is found that 

Thai migrant workers in South Korea face many challenges while working in South Korea,  

especially undocumented workers whose rights have been violated in many ways e.g. wage  

exploitation and abuses etc. Meanwhile, documented workers face problems such as struggling in 

job change process. Although there are many existing organizations that help migrant workers in 

South Korea, Thai migrant workers still face many obstacles in accessing the available services. For 

example, language barrier, limited access to information about available existing organizations, fear 

of going out and being arrested and deported etc. Policy recommendations such as giving more 

bargaining power in choosing employers and work places, providing more intensive language  

training, allowing registration/legalizing for undocumented workers, setting up an organization for 

work place inspection etc. may help addressing the challenges that Thai migrant workers face in 

South Korea. 

Keywords: Thai migrant workers, South Korea, Challenges, Access to help
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บทน�ำ

ประเทศไทยถูกจัดให้อยูใ่นระดบัเทยีร์ 3 จากรายงานการค้ามนุษย์ทีจั่ดท�าโดยสหรฐัอเมรกิามาเป็นเวลาหลายปี 

ติดต่อกันแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งความจริงประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู ่ในระดับเทียร์ 2 ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2551 และ 2552 ก่อนที่จะถูกจัดให้อยู่ในระดับเฝ้าระวังเทียร์ 2 ในปี พ.ศ. 2553–2556 และระดับเทียร์ 3 ใน

ทีส่ดุ
1
 เหตุผลทีท่�าให้ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ทีม่สีถานการณ์การค้ามนุษย์แย่ทีส่ดุอาจเป็นผลมาจากการทีป่ระเทศไทย

ไม ่เพียงแต่เป ็นประเทศปลายทางของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเท ่าน้ัน แต่ยังเป ็นทั้ง 

ทางผ่านและประเทศที่ส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศอีกด้วย (Department of States, 2015) ปฏิเสธไม่ได้เลย

ว่าในแวดวงวิชาการและแวดวงสื่อมวลชนต่างมุ่งเน้นความสนใจไปที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานใน

ประเทศไทยจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรที่ค่อนข้างใหญ่และมีจ�านวนที่สามารถ 

คาดประมาณได้ค่อนข้างยาก แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีมีความเสี่ยงที่จะถูกน�าพาเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัยมากนักคือกลุ่มแรงงานไทยที่ออกไปท�างาน 

ในต่างประเทศทัง้ทีถู่กกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึง่ประชากรกลุม่น้ีมคีวามเปราะบางทีจ่ะถูกน�าพาเข้าสูก่ระบวนการ

ค้ามนุษย์ไม่น้อยไปกว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย

รายงานล่าสดุเมือ่ปี พ.ศ. 2558 จากส�านักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงานระบุว่า มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างานในเกาหลีใต้จ�านวน 5,549 คน และกลับเข้าไปใหม่ 

(re–entry) จ�านวน 5,833 คน ซึ่งมีจ�านวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น (กระทรวงแรงงาน, 

2558) อย่างไรก็ตาม รายงานน้ีครอบคลมุเพยีงแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานผ่านช่องทางอย่างถูกกฎหมายเท่าน้ัน 

มิได้รวมถึงแรงงานที่ลักลอบเข้าไปท�างานในประเทศเกาหลีใต้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีแรงงานที่ลักลอบเข้าไป

ท�างานในประเทศเกาหลีใต้เป็นจ�านวนมากตั้งแต่อดีต เน่ืองจากผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถ 

เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้โดยวีซ่าท่องเที่ยวและสามารถพ�านักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้นานถึง 90 วัน

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น พบว่า มีงานวิจัยจ�านวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงงานไทยที่ไปท�างาน

ในต่างประเทศ และแรงงานข้ามชาติในประเทศเกาหลีใต้พอสมควรแต่ข้อมูลงานวิจัยมีความล้าหลัง เนื่องจากเป็น

ข้อมูลก่อนที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับ

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ยังมีจ�านวนจ�ากัด ทั้งๆที่ไทยส่งออกแรงงานไปเกาหลีใต้เป็นอันดับต้นๆ ท�าให้ปัญหาและ

อุปสรรคที่แรงงานไทยต้องเผชิญในเกาหลีใต้ยังไม่เป็นที่รับรู้ จึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาสถานการณ์แรงงานไทย 

ในเกาหลีใต้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

1
 การจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์แบ่งเป็น 4 อันดับ ((Department of States, 2015) ได้แก่ 

1)  เทียร์ 1 คือประเทศที่รัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ 

2)  เทยีร์ 2 คอืประเทศทีร่ฐับาลยงัปฏิบตัติามมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเตม็ที ่แต่มคีวามพยายามทีจ่ะท�า 

3)  เทียร์ 2 เฝ้าระวัง คือ ประเทศที่มีจ�านวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์มากขึ้น และไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา 

อย่างจริงจัง และ 

4)  เทียร์ 3 คือประเทศที่ไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
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บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคในการท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้และการเข้าถึง 

ความช่วยเหลือว่าเป็นอย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ตามด้วยผลการวิเคราะห์การศึกษา ก่อนที่จะสรุปในบทสรุป 

และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในตอนท้ายบทความ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านแรงงานข้ามชาติของเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่มีสาขาในต่างประเทศน�าแรงงานจากต่างประเทศ 

เข้ามาท�างานผ่านโครงการ Industrial Skill Trainee Program ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2534 (Yoo, 2005) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เร่ิมใช้ระบบ Employment Permit System (EPS) (Ministry of Labour, 2012)  

ซึ่งอนุญาตให้แรงงานท�างานได้อย่างถูกกฎหมาย โดยสัญญาแรกมีอายุ 3 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 1 ป ี 

10 เดือน เมื่อครบสัญญาทั้งหมด 4 ปี 10 เดือนแล้ว หากนายจ้างยังต้องการจ้างแรงงานต่อก็สามารถท�าได้ 

โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับรองและแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อสอบแบบพิเศษและกลับไปท�างาน 

กับนายจ้างคนเดิม (Employment Permit System, 2016)

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

แรงงานไทยในเกาหลีใต้สามารถแบ่งตามสถานะทางกฎหมายได้ 2 ประเภท คือ แรงงานที่ถูกกฎหมาย  

และแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานในกลุ่มแรกเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มแรงงานไทยว่า “คนวี” หมายถึงเป็นคนที่มีวีซ่า 

ส่วนแรงงานในกลุ่มที่ 2 นั้น คนไทยในเกาหลีใต้เรียกกันว่า “คนผี”

ข้อมูลจากเว็บไซต์บริการข้อมูลทางสถิติของกระทรวงมหาดไทยของประเทศเกาหลีใต้ ระบุว่ามีแรงงานไทย

จ�านวน 23,158 คน อยู่ในเกาหลีใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.18 เมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติทั้งหมด

จ�านวน 608,116 คนในปีเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้พิจารณาเพียงแรงงานไทยที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย

เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงแรงงานที่ท�างานอย่างไม่ถูกกฎหมาย

ข้อท้าทายของแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้และแรงงานไทยในต่างประเทศ

แรงงานข้ามชาติที่เข้าไปท�างานในเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับความยากล�าบากและความไม่เป็นธรรมในหลาย 

รปูแบบ เช่น การได้รบัค่าแรงในอตัราทีน้่อยกว่าค่าแรงขัน้ต�า่ การถูกบงัคบัให้ท�างานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ความรนุแรงในทีท่�างาน และการไม่ได้รบัค่าชดเชยในกรณเีกิดอบัุตเิหตรุะหว่างการท�างาน (Asia Pacific Migration 

Network, ILO, 2015; Amnesty International, 2014; DW, 2014; Kang 1996). โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน 

ในภาคการเกษตรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน (Asia Pacific Migration Network, ILO, 2015;  

Amnesty International, 2014; Deutsche Welle, 2014). 

มงีานวจัิยหลายชิน้ทีศ่กึษาวถีิชวีติของแรงงานไทยในต่างแดน เช่น นภาพร อตวิานิชยพงศ์ และคณะ (2555) 

ศึกษาเรื่องแรงงานกับความไม่เป็นธรรม ปัญหาและทางออกในกลุ่มคนไทยที่เคยไปท�างานในต่างประเทศและ 
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เดนิทางกลบัมายงัประเทศไทยแล้ว และแรงงานไทยทีท่�างานเป็นผู้ช่วยงานในบ้านในฮ่องกง Tsay (2002) ได้ศกึษา

เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในไต้หวัน ดุษฎี อายุวัฒน์ (2553) ท�าการศึกษาวิถีชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 

และบัญญัติ ศิริปรีชา (2553) รายงานเรื่องแรงงานไทยภายใต้บริษัทเหมาช่วงของเกาหลีใต้ในยูเออี 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า นอกจากแรงงานไทยจะถูกเอาเปรียบเน่ืองจากต้องจ่ายเพื่อ 

เดินทางไปท�างานในต่างประเทศมีอัตราที่สูงแล้ว (นภาพร และคณะ, 2555; Tsay, 2002) ยังต้องเผชิญกับปัญหา

ความไม่เป็นธรรม เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องชั่วโมงการท�างานและการเอาเปรียบค่าแรง การไม่มีอ�านาจ

ต่อรองเน่ืองจากมีข้อจ�ากัดเร่ืองการเปลี่ยนงาน และความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถ่ิน เป็นต้น (นภาพร  

และคณะ, 2555; บัญญัติ, 2553; ดุษฎี, 2553) นอกจากน้ียังพบปัญหาที่เกิดจากตัวแรงงานเอง เช่น การเล่น 

การพนัน การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาท รวมถึงความเสี่ยงทางเพศ (บัญญัติ, 2553) และปัญหาสุขภาพถดถอย

ในกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันที่ท�างานในภาคการก่อสร้าง (Tsay, 2002) รายงานของกรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงานยังรายงานว่า แรงงานไทยในไต้หวันมักถูกส่งให้ไปท�างานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ท�าให้เสี่ยงต่อ 

การเกิดอุบัติเหตุในที่ท�างานอีกด้วย (Ministry of Labour, 2012)

สิทธิแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบแนวคิดของสากล

สิทธิของแรงงานข้ามชาติสามารถแบ่งได้เป็นสิทธิทางด้านต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิด้านสังคม ได้แก่ สิทธิในการท�างาน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียม 

ในภาระงานที่เทียบเท่า สิทธิในการเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน และสิทธิในการเข้าถึงผลประโยชน์เมื่อว่างงาน 

และการอบรมอาชพี สทิธิการประกันสงัคมและการมคีณุภาพชวีติตามมาตรฐาน สทิธิในการเข้าถึงบรกิารทางสขุภาพ 

สิทธิในการพักผ่อนหย่อนใจ สิทธิในการอยู่อาศัย สิทธิในการรวมตัวกับครอบครัวส�าหรับแรงงานถูกกฎหมาย  

สิทธิในการส่งเงินกลับประเทศต้นทาง และสิทธิในการได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือต่างๆ 

2. สิทธิด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิต่อการศึกษา สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

อย่างอิสระ และสิทธิในการชื่นชมศิลปะและมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

3. สิทธิด้านการเมือง ได้แก่ สิทธิในการด�ารงชีวิต อิสรภาพทางความคิด ความเชื่อ และศาสนาอิสรภาพ 

ในความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิและอิสรภาพในการเคลื่อนย้ายและการเลือกที่พักอาศัย สิทธิในการได้รับ

การยอมรับในฐานะบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในการรวมตัวอย่างสงบสิทธิในการแต่งงานโดยปราศจากข้อจ�ากัดทาง

ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และในบางประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ 

ในการเลือกตั้งด้วย (Koray, 2000)

ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย

บทความน้ีเป็นการทบทวนเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลบางส่วนของโครงการวิจัยเร่ือง 

“Strategies to Secure Rights: Thai Migrant Workers in the United States, Korea, & Taiwan 2014–2016” 

ด�าเนินการโดยวทิยาลยัเซยีนน่า (Siena College) ประเทศสหรฐัอเมริกา ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ 

ของแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ และบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่อง 
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สิทธิของแรงงานชาวไทย ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานไทยจ�านวน 41 ราย  

และผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องจ�านวน 7 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานราชการเกาหลใีต้, องค์กรพฒันาเอกชน (NGO), 

องค์กรทางศาสนา และเจ้าของกิจการร้านไทยในเกาหลใีต้ และบนัทกึของนักวจัิยจากการวจัิยเชงิชาตพินัธ์ุวรรณนา 

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558 

ผลกำรวิเครำะห์กำรศึกษำ

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด 41 รายน้ัน เป็นเพศชาย 24 คน และเพศหญิง 17 คน  

อยู่ในช่วงอายุ 20–29 ปี จ�านวน 19 คน อายุ 30–39 ปี จ�านวน 16 คน และอายุ 40 ปีขึ้นไป จ�านวน 6 คน ในเรื่อง

สถานะทางกฎหมายของแรงงานไทยทัง้ 41 คนน้ัน พบว่ามจี�านวน 14 คน มสีถานะถูกต้องตามกฎหมาย และ 27 คน 

มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใน 27 คนนี้มีจ�านวน 6 คน เท่านั้น ที่เดินทางไปท�างานในประเทศเกาหลีใต้ 

ผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย แต่หลบหนีออกจากสถานประกอบการจึงเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ปัญหาในการท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการก�าหนดรหัส (code) ข้อมูล เพื่อดูแบบแผนและสาระหลัก  

(pattern and theme) ของปัญหาในการท�างานที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ระบุว่าต้องเผชิญ พบว่ามีหลายประเด็น 

เช่น การถูกเอารดัเอาเปรยีบทัง้ในเรือ่งค่าแรงและในรูปแบบอืน่ ปัญหาในการเปลีย่นงานและหางานใหม่ความเสีย่ง

ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง 

1. การถูกเอารดัเอาเปรยีบค่าแรง โดยนายจ้างอาจจะจ่ายค่าแรงช้าหรอืไม่เตม็จ�านวน เพือ่ดงึให้แรงงานไม่

ลาออกเพราะต้องรอค่าแรง นายจ้างบางรายหักเงินค่าเช่าที่พัก ทั้งๆ ที่ตามสัญญาแล้วนายจ้างต้องจัดหาที่พัก 

ให้แรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน (เงินแทจิกึม)
2
  

ให้แรงงานเมื่อแรงงานออกจากงานและมีระยะเวลาท�างาน 1 ปีขึ้นไป ตัวอย่างค�าพูดของแรงงานไทยที่ระบุว่า 

ตนถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรง เช่น

“แทจิกึมไม่ได้ ท�ำงำนครบปีอยู่ แต่ว่ำไม่ได้ ก็เลยให้พี่ ฮ. ไปช่วยท�ำเร่ือง แล้วเขำก็ให้มำอยู่  

ให้มำ 500,000 กว่ำ [วอน] เนี่ยแหละ”

(เพศชาย, อายุ 37 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“บำงเดอืนมนัก็ไม่จ่ำยตงัค์ มนัเลือ่นอย่ำงน้ี ก็เลยย้ำย ไม่ได้ร้องเรยีนอะไร ก็ทีท่นอยูน่ั่นก็ทนอยูอ่ย่ำงน้ัน 

เพรำะมันไม่มีที่ไป ท�ำงำนเอำ แล้วก็เขำก็เลี้ยงข้ำว”

(เพศชาย, อายุ 28 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

2
 เมื่อแรงงานท�างานครบ 1 ปีที่สถานประกอบการที่ใดที่หน่ึง จะได้รับค่าชดเชยเมื่อออกจากงานเท่ากับ จ�านวนปีเต็มที่ท�างาน  

ที่สถานประกอบการนั้น คูณกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย
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“อยู่ได้ 2 ปีเถ้ำแก่มันเจ๊ง เงิน 3 เดือนสุดท้ำยไม่ได้ เถ้ำแก่ก็ขำยเครื่อง ก็ไปเลย ทิ้งผมกับเพื่อน 4 คน 

คิดว่ำมันจะขำยเครื่องเสร็จแล้วมันจะเอำเงินมำให้เรำอย่ำงนี้ มันก็ไม่เอำมำให้”

(เพศชาย, อายุ 42, สถานะผิดกฎหมาย)

2. การเอารัดเอาเปรียบแรงงานในรปูแบบอืน่ เช่น การท�างานเกินเวลาแต่ไม่นับให้เป็นการท�างานล่วงเวลา 

เป็นต้น

“ปกติเขำเข้ำ 8 โมงนะ เรำก็ได้เข้ำก่อนอีกครึ่งชั่วโมงอย่ำงน้ีน่ะ แต่คนอื่นที่เป็นคนเกำหลีก็  

8 โมง เลิกพร้อมกัน บำงทีก็มีออเดอร์ค้ำงก็เลยเวลำไปครึ่งชั่วโมงบ้ำง ชั่วโมงหนึ่งบ้ำง” 

(เพศหญิง, อายุ 29 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เรำก็ท�ำอะไรเสร็จแล้ว 5 โมงแต่ยังไม่ให้เรำกลับ ให้มำน่ังแปะสติ๊กเกอร์กล่องขนม 5 โมงครึ่ง 

ค่อยกลับอะไรอย่ำงนี้ ถ้ำเกินต้องเป็นโอที แต่เขำไม่ให้โอทีเรำ”

(เพศหญิง, อายุ 25 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

3. แรงงานทีม่าท�างานในระบบ EPS ต้องเผชญิกับปัญหาในการเปลีย่นงานและการหางานใหม่ โดยปัจจุบัน 

หากแรงงานจะเปลี่ยนงาน จะต้องให้นายจ้างลงนามอนุญาตให้เปลี่ยนงานได้ ซึ่งหลายครั้งแรงงานไม่พอใจในงาน 

ที่ท�าอยู่ แต่นายจ้างไม่อนุญาตให้เปลี่ยนงาน แรงงานจึงต้องทนท�างานอยู่ที่เดิม หรือหากทนไม่ไหวก็จะหลบหนี 

ออกมาจากสถานประกอบการ กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 

“ผมหนี [คอน] แทรค เคยหนี[คอน]แทรคไง เคยหนีไป คือถ้ำหนีไปก็จะไม่มีวีซ่ำอย่ำงน้ี หนีไป  

5 วันแล้วเขำโทร.ตำมให้ไปเซ็นย้ำยงำน ผมเลยกลับไป แต่เขำไม่เซ็นให้” 

(เพศชาย, อายุ 28 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)

“ถ้ำผมย้ำย แกเซ็นให้ผมกลับเลย คุณคือกลับไทยอย่ำงเดียว ถึงสุขภำพจะดีหรือไม่ดี ผมขอย้ำยดีๆ 

เถ้ำแก่ครับ ผมขอย้ำยนะ เขำไม่เซ็นย้ำย แต่เขำเซ็นกลับ ผมก็เลย ถ้ำเขำเซ็นกลับ ผมก็โดด

[คอนแทรค]” 

(เพศชาย, อายุ 31 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เถ้ำแก่ง่ีเง่ำ ขอย้ำยงำน เขำก็ไม่ยอมให้ย้ำย แต่ก่อนพี่มำท�ำงำนพวกก่อสร้ำง เชื่อมสะพำน  

เงินเดือนอะไรก็ได้น้อย”

(เพศชาย, อายุ 38 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)
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4. แรงงานเพศหญิงมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะด้วยการกระท�าหรือค�าพูดก็ตาม 

“เขำว่ำ ที่ซูวอนน่ะ 50,000–60,000 [วอน] ผู้หญิงอะไรแบบน้ี แล้วก็ได้นอนด้วยแล้ว แล้วเขำ 

ก็เลยชี้มำที่เรำ แล้วอย่ำงน้ีเท่ำไหร่ อะไรอย่ำงน้ี เขำเป็นเพื่อนกับเถ้ำแก่ เถ้ำแก่เขำก็ว่ำ 500  

อะไรแบบนี้ เหมือนเขำพูดเล่น หยอกล้อกัน เรำก็รู้สึกโมโหค่ะ แต่ท�ำอะไรไม่ได้” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“ก็พำไปซื้อเสื้อผ้ำ พำไปกินข้ำว อะไรแบบน้ี เถ้ำแก่น่ะ ก็น่ันน่ะ เหมือนเขำจะคิดไม่ดีกับเรำ  

เห็นเรำเป็นผู้หญิงต่ำงชำติ ไม่ได้ภำษำด้วยอย่ำงน้ีไง […] เรำไม่ได้ภำษำด้วยแหละ เขำชวนไปไหน 

เรำก็ไม่รู้เรื่อง วันน้ันก็ชวนไปโรงแรมอะไรอย่ำงน้ี เรำก็ขอตัวออกมำวันน้ัน เขำบอกผ่ำนหัวหน้ำ 

คนไทย ก็บอกว่ำไม่อยู่แล้ว แล้วก็ขึ้นแท็กซี่กลับเลย”

(เพศหญิง, อายุ 24 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“พวกคุมร้ำนนวดนี่แหละ เขำลำกไปเลย ลำกไปหน้ำห้องน�้ำเลย เขำจะข่มขืน พำสปอร์ตอะไรก็ยึดไว้

หมด โดด มันจะเป็นช่องลมเล็กๆ ก็ลงนี่แหละ […] คนอื่นเขำก็ยอมนะ มีคนไทยอยู่ประมำณ 5–6 คน 

ถ้ำไม่ยอมมันก็ซ้อมประมำณน้ีน่ะ ช้อม ตี […] ถ้ำไม่ให้มำนอนด้วยมันก็ซ้อมอยู่น่ันน่ะ เคยโดนตี  

ตบ สำรพัด จนแบบอยำกกลับบ้ำนเลย แต่พำส [พำสปอร์ต] มันยึดไว้” 

(เพศหญิง, อายุ 33 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

5. นอกจากน้ียงัพบว่า นายจ้างคนเกาหลมีลีกัษณะนิสยัรนุแรงทัง้ทางร่างกายและทางวาจา ชอบพดูเสยีงดงั 

หรือดุด่าว่ากล่าวแรงงาน ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อแรงงานในการท�างาน

“พีเ่คยโดนมะเหงกอย่ำงแรงเลยบ่อยค่ะ คอือย่ำงถ้ำเขำโมโหอย่ำงน้ีเขำเตะลงัใส่ก็มีนะ ทำงนู้นเตะมำ  

น่ีก็เตะไปเหมือนกันแหละ ไม่สน […] บำงทีแรงที่เขำโมโหน่ะ มะเหงกลงน�้ำตำร่วงเหมือนกันนะ 

เพรำะมันเจ็บ มันแรง” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เวลำเรำท�ำงำน เรำเป็นลูกน้องเขำเขำไม่ถูกใจเขำก็ว่ำให้เรำ บำงครั้งเรำก็น้อยใจ แต่เรำ 

ก็ต้องก้มหน้ำท�ำ เพรำะเรำก็อยำกได้ตังค์ส่งบ้ำน” 

(เพศหญิง, อายุ 33 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“ค�ำพูดเขำไม่ได้ พูดว่ำเรำแบบนี้ ด่ำเรำก็มี แต่เรำไม่รู้เรื่อง แต่เรำรู้สึกได้ เรำรู้สึกว่ำเขำด่ำเรำแต่เรำ

ไม่รู้ควำมหมำย ก็เสียใจ ก็โกรธ ก็อยู่เฉยๆ ไม่ได้ตอบโต้ ไม่กล้ำ” 

(เพศชาย, อายุ 24 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)
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จะเห็นว่าประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เก่ียวกับปัญหาที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้เผชิญในที่ท�างาน 

ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการถูกเอารดัเอาเปรยีบและการถูกละเมดิสทิธิข์องแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่สทิธิทางสงัคม คอื 

สิทธิในการท�างาน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาจากนายจ้าง อย่างไรก็ดียังมีประเด็นปัญหาในการท�างานที่พบว่า 

เกิดจากตัวของแรงงานเอง คือ ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรงเกิดจากการที่แรงงานไม่มีความสามารถ 

ในการท�างานได้อย่างคล่องแคล่วในช่วงเริ่มงานอันมีสาเหตุมาจากการมีข้อจ�ากัดทางภาษาท�าให้เรียนรู้งานได้ช้า 

รวมถึงแรงงานมีสถานะผิดกฎหมาย นายจ้างจึงเอาเปรียบค่าแรง นอกจากน้ียังมีปัญหาอบายมุขและการทะเลาะ

วิวาทในกลุ่มแรงงานด้วย

1. ปัญหาเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรงจากการที่แรงงานยังขาดความคล่องแคล่วในการท�างานใน

ช่วงเร่ิมงาน เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดทางภาษาท�าให้ไม่สามารถสื่อสารกับหัวหน้างานหรือนายจ้างในการเรียนรู้งาน 

ได้สะดวกจึงได้รับค่าตอบแทนต�่าในช่วงแรก เช่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพศหญิงรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะสื่อสาร

ภาษาเกาหลีได้ เธอถูกลดเงินเดือนจากปกติ 500,000 วอนเป็น 400,000 วอน เธอจึงเรียนภาษาเกาหลีที่โบสถ์  

หลังจากนั้นเงินเดือนจึงปรับขึ้นเป็นเดือนละ 600,000 วอน
3

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้แรงงานถูกเอาเปรียบค่าแรง คือ สถานะที่ผิดกฎหมายของแรงงาน

“ไอ้ที่ว่ำตำมกรม มันเป็นค่ำแรงของแรงงำนที่ไทยเขำส่งมำ เขำบอกเลยว่ำเงินเดือนมันต้อง 

ได้เท่ำน้ี เขำก็ต้องจ่ำยตำมกรมฯ น่ันคือคนไทยที่เขำรู ้อยู ่แล้ว พวกคนไทยที่มำถูกต้องน่ะว่ำ  

เขำจะได้เท่ำไหร่ แต่เรำมำผิดอย่ำงนี้ เรำก็ไม่รู้ไงว่ำมันจะได้เท่ำไหร่” 

(เพศชาย, อายุ 26 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

2. ปัญหาอบายมุข การทะเลาะวิวาท และการท�าผิดกฎหมาย

“ทะเลำะวิวำทเยอะมำก และที่หนักสุดคือ ซื้อรถโดยที่ไม่มี... ชอบซื้อรถผี แล้วก็ไม่มีใบขับขี่ เกิด

อุบัติเหตุทำงรถยนต์ นี่คนไทยจะเยอะกว่ำประเทศอื่น” 

(ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง, เพศหญิง, อาสาสมัคร)

“แต่คนไทยเสียอย่ำงเดียวคือว่ำเล่นกำรพนันกันเยอะเลยไม่มีเงินเก็บ เขำเล่นไฮโล ทุกอย่ำง (หวย) ก็

มีบ ้ำง หวย ไพ ่ ไฮโล ทุกอย่ำงที่ เป ็นกำรพนัน คนไทยไปไหนก็มีแต ่กำรพนัน กินเหล้ำ  

ไม่กินเหล้ำก็กำรพนัน ไม่กำรพนันก็ผู้หญิง” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

เมื่อแรงงานได้เผชิญกับความไม่เป็นธรรม หรือต้องการความช่วยเหลือ แรงงานมักจะปรึกษาเพื่อนแรงงาน

ด้วยกันเองเก่ียวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก พบว่า ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือหลายประการ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป

3 
บันทึกการลงพื้นที่ของนักวิจัย (รีนา ตะดี) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
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อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

แม้ว ่าจะมีองค ์กรหรือหน่วยงานที่พร ้อมจะให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีจ�านวนมาก  

ทั้ง 1) หน่วยงานของภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ ฝ่ายแรงงานประจ�าสถานทูตไทย และหน่วยงานภาครัฐ 

ของเกาหลใีต้ ได้แก่ กรมแรงงานและศนูย์ช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาตขิองรฐับาลเกาหลใีต้ และ 2) หน่วยงานทีไ่ม่ใช่

ภาครัฐ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน วัดไทย สหภาพแรงงานต่างด้าว และอาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่งให้ความช่วยเหลือ

โดยการรับค�าร้องเรียนจากแรงงานในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธ์ิทางแรงงานด้านต่างๆ อีกทั้งยังติดตามเงินชดเชย 

และสวัสดิการต่างๆ ที่แรงงานพึงได้ รวมถึงให้ที่พักพิงกับแรงงานที่ไร้ที่พักอาศัย เรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้กับแรงงานข้ามชาติผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายจ้างและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แต่จาก 

การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ายังมีอุปสรรคส�าคัญหลายประการที่จ�ากัดการเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานไทย  

โดยประเด็นที่ได้ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่

1. อุปสรรคทางด้านภาษา ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการของเกาหลีใต้ แรงงานจ�าเป็นต้องใช้บริการ

ล่ามในการติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารในภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว 

ในขณะที่ล่ามภาษาไทย–เกาหลีมีจ�านวนไม่มากนัก 

“ควำมยำกล�ำบำกคือ เวลำมีปัญหำ ไปโรงพยำบำลหรือไปไหน เรำสื่อสำรไม่รู้เรื่อง”

(เพศหญิง, อายุ 50 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“อยำกเรียนเพิ่มเติม เพรำะถ้ำไม่เรียนมันล�ำบำก กำรสื่อสำร ถ้ำไม่เจอคนไทยมันก็ล�ำบำก ไม่เข้ำใจไง 

กว่ำจะให้ กว่ำจะโทรไปหำล่ำมอย่ำงน้ี ให้คุยกัน 2–3 คนอย่ำงน้ี เปิดล�ำโพงพูดอย่ำงน้ี มันล�ำบำก

ครับ” 

(เพศชาย, อายุ 25 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)

2. แรงงานไทยที่เข้ามาท�างานอย่างผิดกฎหมายไม่กล้าเดินทางออกจากที่พักหรือที่ท�างาน เพราะกลัวว่า 

จะถูกต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจับเพื่อส่งกลับมายังประเทศไทย

“บำงครั้งเรำก็ไม่อยำกออกไปเองไง เพรำะว่ำถ้ำเรำออกไปแล้วเรำโดนจับมันก็ไม่คุ้มไง” 

(เพศหญิง, อายุ 50 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เข้ำถึงยำกอยู่ เขำจะเหมือน ถ้ำเขำไม่ไว้ใจเขำจะไม่บอก [ว่ำอยู่ที่ไหน] คือยังไงล่ะ เขำไม่ออกมำอยู่

แล้ว แล้วเรำก็เข้ำถึงเขำไม่ได้” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, เพศหญิง, อาสาสมัคร)
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“ตอนน้ีศูนย์ที่ติดต่อได้ก็คือที่เมือง บ. ครับ เคยติดต่อพี่ ส. แต่แกบอกว่ำให้เข้ำไปคุยเอง เคยโทร 

ไปครับ แล้วแกบอกว่ำให้เอำเอกสำรนู่นเอกสำรน่ีมำ เดี๋ยวพี่จะเดินเรื่องให้ เรื่องเงินแทจิกึม 

เนี่ยแหละครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับ เพรำะว่ำผมยังไม่ได้เดินเรื่อง อยำกเดินเรื่องครับ เพรำะว่ำโดด

[คอน]แทรคแล้ว ออกไปมันก็อันตรำย” 

(เพศชาย, อายุ 31 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

3. แรงงานไทยยังเข้าไม่ถึงข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติอย่างครบถ้วน และ

อาศยัการบอกเล่าจากเพือ่นแรงงาน ญาต ิหรอืเครอืข่ายแรงงานอืน่ๆ เก่ียวกับข้อมูลการตดิต่อหน่วยงานทีใ่ห้ความ

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ

“ก็ไม่รู้จักนะ พี่ ฮ. ก็รู้จักจำกตำ จ. นี่แหละ ที่รู้จักกับพี่ ฮ.”

(เพศหญิง, อายุ 33 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“สหภำพแรงงำน [ข้ำมชำต]ิ ยงัไม่เคยได้ยนิ แต่ว่ำศนูย์ช่วยเหลอืก็อนัเดยีวกันหรอืเปล่ำก็ไม่รูน้ะ”

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“สหภำพแรงงำนข้ำมชำติหรอคะ ไม่รู้จักค่ะ รู้แค่ศูนย์ช่วยเหลือ” 

(เพศหญิง, อายุ 25 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

4. ในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ บ่อยครั้งแรงงานต้องเดินทางไปยังหน่วยงานน้ันๆ 

และเน่ืองจากแรงงานส่วนมากไม่เข้าใจระบบขนส่งมวลชนของเกาหลีใต้ จึงใช้วิธีน่ังรถแท็กซ่ีหรือจ้างวานให้เพื่อน

แรงงานที่มีรถไปส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก นอกจากน้ีแรงงานยังต้องขาดงานเมื่อต้องเดินทางไปติดต่อ 

หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย 

“ก็เลยไปปร๊ินท์เอกสำรออกมำ 3 ชุด ให้ผมกับพี่ ท. แล้วก็บอกว่ำ เอำกลับไปนะ ให้เถ้ำแก่เซ็น  

ผมก็เลยถำมพนักงำนคนน้ันว่ำตอนน้ีคุยกับเถ้ำแก่รู ้เร่ืองหรือยังเขำเข้ำใจหรือยัง ผมยังเน้น  

เพรำะไปกลับรอบหนึ่งค่ำแท็กซี่ 30,000 [วอน] ตอนนั้นไม่มีตังค์ด้วยไงครับ ตังค์ยังไม่ออก” 

(เพศชาย, อายุ 25 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)

“อำจำรย์ ร. ครับ ผมไปถึงที่เลยแล้วทีน้ีแกบอกว่ำก�ำลังจะโทร.คุย แกก็โทร.คุยบอกผมนะ  

วันน้ันที่ผมไปหำ บอกว่ำตอนน้ีเขำก�ำลังจะเซ็นให้ให้น้องไปที่กรมแรงงำนอยู ่อันซำน ผมก็ 

ขึ้นรถมำค่ำรถผม 30,000 กว่ำวอนไปกลับ 60,000 กว่ำวอน มำปั๊บไม่ได้ค�ำตอบอะไรเลย” 

(เพศชาย, อายุ 31 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

5. เหตุผลอื่นๆ เช่น ขั้นตอนยุ่งยาก และทัศนคติของแรงงานที่คิดว่าแม้จะเรียกร้องความเป็นธรรม  

ก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น
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“ที่โดนเถ้ำแก่ด่ำหรือท�ำร้ำย ไม่ได้ไปค่ะ เพรำะว่ำถ้ำไปต้องมีหลำยอย่ำง ต้องมีหลักฐำน ต้องมีแผล 

มันต้องอะไรทุกอย่ำงเรำก็คิดว่ำมันยุ่งยำกแค่นั้นก็เลยไม่” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“ไม่ได้ไปพี่ เพรำะว่ำคิดว่ำมันไม่นำ่จะได้นะเพรำะไปดูมันก็ย้ำยโรงงำนปิดหนีไปเลย ไม่รู้ว่ำมันไปไหน 

โทรศัพท์ก็ไม่ติดติดต่อไม่ได้หลักฐำนอะไรเรำก็ไม่มี มีแค่รูปถ่ำยโรงงำนกับรูปเถ้ำแก่ที่ถ่ำยไว ้ 

กับรูปตอนเรำท�ำงำน แต่ก็เขำ (อำสำสมัครคนเกำหลี) ก็บอกว่ำมันไม่ได้หรอก เพรำะว่ำถ้ำเขำย้ำย

โรงงำนหนีโทรศัพท์เขำก็เปลี่ยนเบอร์หนีไม่รับสำยบ้ำงอะไรอย่ำงนี้ก็เลยตัดใจ มันก็นำน” 

(เพศหญิง, อายุ 24 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

บทสรุป

ความเติบโตทางเศรษฐกิจและความขาดแคลนแรงงานท�าให้ประเทศเกาหลีใต้ต้องน�าเข้าแรงงานจาก 

ต่างประเทศเข้ามาท�างาน แรงงานไทยที่เข้ามาท�างานในเกาหลีใต้มีทั้งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย 

ซึ่งต่างประสบปัญหาในการท�างานต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมายมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดสิทธ์ิ

มากกว่า เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรง การไม่ได้รับเงินชดเชยเมื่อลาออกจากงานหลังจากท�างานครบปี  

การท�างานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมไปถึงความรุนแรงทางกาย วาจา และทางเพศ ในขณะที่แรงงาน

ทีถู่กกฎหมายส่วนใหญ่จะมปัีญหาเร่ืองอ�านาจการต่อรองในกรณขีอย้ายงาน แม้จะมหีน่วยงานทัง้ภาครัฐของทัง้สอง

ประเทศและภาคเอกชน แต่แรงงานไทยก็ยังเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหลายเหตุผล ได้แก่ 

ข้อจ�ากัดทางภาษา ความกลวั การเข้าไม่ถึงข้อมลูว่ามหีน่วยงานใดให้ความช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาตบ้ิาง ค่าใช้จ่าย

ที่สูงในการเดินทางไปติดต่อขอความช่วยเหลือ และปัญหาอื่นๆ เช่น ขั้นตอนยุ่งยาก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงปัญหาในการท�างานทั้งที่เกิดจากนายจ้างและแรงงาน และอุปสรรค 

ในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือแล้ว จ�าเป็นต้องมีการผลักดันทางด้านนโยบายให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 

1. ให้สิทธิแรงงานในการเลือกงานหรือนายจ้างมากขึ้น ปัจจุบันแรงงานรู้สึกว่านายจ้างมีสิทธิมากกว่า 

ในการเลือกแรงงาน และเมื่อแรงงานอยากเปลี่ยนงานก็ไม่สามารถท�าได้ง่าย เน่ืองจากนายจ้างไม่ยอมขั้นตอน 

การเปลี่ยนงานและหางานใหม่ยุ่งยากและใช้เวลานานท�าให้ขาดรายได้ อีกทั้งในระหว่างเปลี่ยนงานแรงงานต้องหา

ที่พักอาศัยใหม่

2. ให้มีการอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเข้มข้นมากขึ้น เน่ืองจากภาษาเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้แรงงานไม่ถูกเอาเปรียบและสามารถสื่อสารและต่อรองกับนายจ้าง รวมถึงติดต่อหน่วยงานของ

เกาหลีใต้ อีกทั้งยังช่วยให้การใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้ได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางการเข้า 

รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น
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3.การเปิดให้คนไม่มีวีซ่าได้เข้าระบบที่ถูกกฎหมายจะช่วยให้คนเหล่าน้ีได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ คนเหล่าน้ี 

มีจ�านวนมากและเข้ามาท�างานอยู่ในเกาหลีใต้เป็นเวลาหลายปี สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้และส่งเงินกลับ

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก แต่กลับถูกละเมิดสิทธิ์อย่างมาก โดยไม่สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้ เนื่องจาก

กลัวถูกจับส่งกลับประเทศไทย 

4.ควรมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบการ เพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างท�าผิดสัญญา  

รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการท�างานในสถานประกอบการด้วย

ข้อเสนอแนะทางนโยบายเหล่าน้ี อาจช่วยคุ ้มครองแรงงานไทยและส่งเสริมในแรงงานไทยเข้าถึง 

ความช่วยเหลือได้มากขึ้น
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ชีวิตและควำมหวังของผู้ต้องขังหญิงต่ำงชำต ิ
ในเรือนจ�ำไทย

กุลภา วจนสาระ
*
 

บทคัดย่อ

บทความน้ีมวีตัถุประสงค์เสนอภาพชวีติและความหวงัของผู้ต้องขงัต่างชาตใินเรอืนจ�าไทย ซึง่มจี�านวน 14,071 คน 

เป็นชาย 11,164 คน และหญิง 2,907 คน ร้อยละ 76 มาจากสามประเทศเพื่อนบ้าน คือ ลาว เมียนมา และกัมพูชา 

ในเรือนจ�าไทย แม้ผู้ต้องขังทุกคนต้องอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยเรือนจ�าเข้มงวดอย่างเสมอภาคกันทุกสัญชาติ  

คือต้องอยู่ในเรือนนอนวันละ 14 ชั่วโมง แต่การใช้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติแต่ละวันเป็นไปอย่าง 

ยากล�าบาก ทั้งอากาศสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย อาหารการกินที่ไม่คุ้นรสชาติ ภาษาที่ไม่คุ้นหู รวมถึงขาดสิทธิ 

ในการรกัษาพยาบาล ทีส่�าคญัคอืถูกตดัขาดจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเ่คยมี และแม้นักโทษต่างชาตเิหล่าน้ีจะฝัน 

ในสิ่งเดียวกันคือการกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด ทว่า ผู้ต้องขังจากประเทศเพื่อนบ้านมีความหวังริบหร่ีมาก 

ในการโอนตัวกลับบ้าน และยากเกินจะเป็นจริงได้ เน่ืองจากขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และหลายประเทศไม่มี 

สนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน 

ค�าส�าคัญ: ผู้ต้องขังต่างชาติ นักโทษต่างชาติ การโอนตัวนักโทษระหว่างประเทศ

*
 นักปฎิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Life and Hope of Foreign Female Inmates  
in Thai Prisons

Kulapa Vajanasara
*

Abstract 

This paper aims to reveal life and hope of foreign inmates in Thai prisons. As of December 

2015, the total number of foreign inmates were 14,071 (11,164 men and 2,907 women), 76 percent 

from Lao PDR, Myanmar and Cambodia. In Thai Jails, all inmates, regardless of their nationalities, 

are compelled to strictly follow the prison’s daily schedule. Within a given 24 hours, they are locked 

up in their cells for 14 hours and 10 hours outside. Under unfamiliar surroundings, foreign inmates 

are deprived of their vitality and ability to fulfill their duties and needs due to language problem, 

unfamiliar food, and also free access to health care services. More importantly, the majority of them 

have been cut off from their social networks. The only hope these foreign inmates from neighboring 

countries have is to be sent home. Due to difficulty of transfer procedure and lack of bilateral 

treaty to transfer prisoners between Thailand and some countries, the only hope of those foreign 

inmates hardly be true.

Keywords: Foreign inmates, Thai prisons, the treaty to transfer prisoners 

*
 Researcher, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
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บทน�ำ

เมื่อโลกพัฒนาก้าวหน้าจนถึงยุคที่การเดินทางไกลระหว่างกันสามารถท�าได้โดยง่าย คนในภูมิภาคต่างๆ ของ

โลกตดิต่อข้ามไปมาหากันได้เรว็ขึน้ ด้วยจ�านวนมากขึน้ มเีหตผุลและทางเลอืกในการเดนิทางมากขึน้ คนจ�านวนหน่ึง

จึงมีโอกาสที่จะไปกระท�าความผิดและต้องโทษอยู่ในอีกประเทศหน่ึงได้มากขึ้นเช่นกัน แต่การไปใช้ชีวิตต้องโทษอยู่

ต่างแดนนั้น เป็นจุดเปลี่ยนยิ่งใหญ่ของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถคาดคิดไว้ได้ล่วงหน้า ที่ส�าคัญคือ จากที่เคยมีหรือเคย

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่จากมา กลายเป็นคนชายขอบ ที่ต้องโทษอย่างไร้ที่ทางไร้ตัวตนอยู่ในสังคมใหม่

ศูนย์การศึกษาเรือนจ�าระหว่างประเทศ (International Centre for Prison Studies–ICPS) ได้ศึกษาและ

สรุปภาพรวมของการต้องโทษในเรอืนจ�าทัว่โลกพบว่า ในจ�านวนประชากรโลกราว 7.1 พนัล้านคนเมือ่ต้น พ.ศ. 2556 

น้ัน มีประชากรทั้งชายและหญิงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�าทั่วโลก 10.2 ล้านคน ประเทศสหรัฐอเมริกามีอัตราเฉลี่ย 

ผู้ต้องขังมากที่สุด คือ 716 คน ต่อประชากรแสนคน ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราเฉลี่ยผู้ต้องขังมากที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 398 คนต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือสิงคโปร์ (230) และเวียดนาม (145)  

(Walmsley, 2013) ICPS ยังประมาณการว่ามีผู้ต้องขังหญิงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�าทั่วโลกกว่า 700,000 คน โดย  

5 อันดับแรกของประเทศที่มีจ�านวนผู้ต้องขังหญิงสูงที่สุดในโลกนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จ�านวน 205,400 คน รอง

ลงมาคือ จีน (มากกว่า 103,766 คน) รัสเซีย (53,304 คน) ไทย (44,940 คน)
1
 และบราซิล (37,380 คน) 

โดยประเทศไทยมีอัตราผู้ต้องขังหญิงต่อจ�านวนประชากรแสนคนสูงที่สุดในโลก (กฤตยา และกุลภา, 2558) 

สถิติตัวเลขผู้ต้องขังข้างต้นน้ีสะท้อนปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหน่ึง น่ันคือ ขณะที่อัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายทั่วโลกในรอบ 15 ปีนีสู้งประมาณร้อยละ 18 แต่อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก 

ในรอบ 15 ปีกลับสูงถึงร้อยละ 50 (Walmsley, 2015) 

การเป็นผู้ต้องโทษนั้นมักถูกจัดอย่างเหมารวมว่าเป็นคนไม่ดี เรียกว่าเป็นหนึ่งใน “คนชายขอบ” อันหมายถึง 

กลุม่คนทีเ่คลือ่นย้ายจากภูมิล�าเนาดัง้เดมิ ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลทางธรรมชาต ิเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคมวฒันธรรม

ก็ตาม พวกเขาเหล่าน้ีต้องเผชิญกับการแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ถูกกีดกันและเอา 

รัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งอยู่อาศัยในดินแดน หรือเขตภูมิศาสตร์น้ันมาก่อน (สุริยา และพัฒนา, 2542)  

นอกจากน้ียงัขาดทัง้อ�านาจและการต่อรอง ขาดการศกึษา ขาดเครือ่งมอืทีเ่ข้าถึงอ�านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบ

จัดสรรทรัพยากร อ�านาจและความมั่งคั่งในสังคม (Seymour–smith, 1986, อ้างใน สุริยา และพัฒนา, 2542)  

เพียงล�าพังผู้ต้องขังก็ถือว่าเป็นคนชายขอบของสังคมอยู่แล้ว ยิ่งเป็นผู้ต้องโทษต่างแดนก็ยิ่งกลายเป็นคนที่สังคม 

ไม่รับรู้สนใจ ถูกท�าให้ไม่มีความส�าคัญและมีชีวิตอยู่ตามชายแดนหรือริมขอบของพื้นที่ในสังคม และบ่อยครั้งที่ไม่อยู่

ในข่ายที่จะได้รับสิทธิพื้นฐานและเข้าถึงความเป็นธรรมที่รัฐจัดสรรให้

บทความนี้ตั้งใจน�าเสนอภาพรวมของสถานการณ์ชีวิตผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ในฐานะที่เป็นยิ่งกว่าประชากร

ชายขอบของเรอืนจ�า/ทณัฑสถานทัว่ประเทศ โดยจะกล่าวถึงการใช้ชวีติในเรือนจ�า สทิธิประโยชน์และข้อจ�ากัดต่างๆ 

ของการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงโอกาสและความหวังสูงสุดที่จะได้รับโอนตัวไปรับโทษในประเทศบ้านเกิด โดยใช้

ข้อมลูส่วนใหญ่จากโครงการ “กำรขบัเคลือ่นนโยบำยกำรปฏิรูประบบเรือนจ�ำผู้ต้องขงัหญงิและกระบวนกำรยตุธิรรม

1
 จ�านวนผู้ต้องขังหญิงของประเทศไทย เป็นตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติในเรือนจ�าไทย  125



ที่เกี่ยวข้อง” (พ.ศ. 2557–2558) ที่ผู้เขียนเป็นนักวิจัยหลัก ข้อมูลที่น�ามาใช้คือบันทึกการสัมภาษณ์นักโทษต่างชาติ 

(ความผิดคดียาเสพติดและเข้าเมืองผิดกฎหมาย) และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

เข้าเก็บข้อมูลในเรือนจ�าผู้ต้องขังหญิง 14 แห่งทั่วประเทศ และข้อมูลจ�านวนนักโทษต่างชาติจากส�านักทัณฑวิทยา 

ส่วนราชทณัฑ์ต่างประเทศ กรมราชทณัฑ์ กระทรวงยตุธิรรม โดยการศกึษาน้ีได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (Certification of Ethical Approval 

Number: 2015/1–1–142)

สถำนกำรณ์คน (คุก) ไกลบ้ำน

ศูนย์การศึกษาเรือนจ�าระหว่างประเทศ (ICPS) ได้ให้ข้อมูลภาพรวมของการต้องโทษต่างแดนทั่วโลกว่า 

ประเทศที่มีสัดส่วนผู้ต้องขังต่างชาติสูงที่สุดคือ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนักโทษต่างชาติอยู่ในเรือนจ�า 

สูงถึงร้อยละ 92.2 รองลงมาคือประเทศโมนาโค (ร้อยละ 89.7) แอนดอร์ร่า (ร้อยละ 74.5) กาตาร์ (ร้อยละ 73.3) 

และ สวิตเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 73.0) ส�าหรับทวีปเอเชียนั้นพบว่า 5 อันดับประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ต้องขังต่างชาติ

สูงที่สุด ได้แก่ มาเก๊า (ร้อยละ 64.4) มาเลเซีย (ร้อยละ 34.7) บูรไน (ร้อยละ 31.1) ฮ่องกง (ร้อยละ 27.4) และ

สิงคโปร์ (ร้อยละ 11.3) ขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ต้องขังต่างชาติเพียงร้อยละ 5.1
2
 ซ่ึงใกล้เคียงกับประเทศ

กัมพูชาและทาจิกิสถาน (ร้อยละ 4.9)

ตาราง 1 แสดงจ�านวนและสัดส่วนของผู้ต้องขังไทยและผู้ต้องขังต่างชาติ เปรียบเทียบ 4 ประเทศ

ไทย
ก

เมียนมา
ข

ลาว
ค

กัมพูชา
ง

จ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด 314,858 60,053 4,020 17,522

อัตราผู้ต้องขัง (ต่อประชากรแสนคน) 467 113 71 112

จ�านวนผู้ต้องขังหญิง 45,222 10,000 421 1,447

ร้อยละของผู้ต้องขังหญิง 14.3 16.3 10.5 8.3

ร้อยละของผู้ต้องขังต่างชาติ 5.1 0.8 n/a 4.9

ก
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศไทย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 

ข
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศเมียนมา เป็นตัวเลขกลางปี 2556 แต่สัดส่วนของผู้ต้องขังต่างชาติ เป็นตัวเลขกลางปี 2552

ค
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศลาว เป็นตัวเลขกลางปี 2547 

ง
 ตัวเลขผู้ต้องขังในประเทศกัมพูชา เป็นตัวเลข ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558

จากตาราง 1 ซึง่เปรยีบเทยีบจ�านวนและสดัส่วนผู้ต้องขงั 4 ประเทศ คอื ไทย เมยีนมา ลาว และกัมพชูา พบว่า 

จ�านวนผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในประเทศลาวมีทั้งสิ้น 4,020 คน (เป็นตัวเลขกลางปี พ.ศ. 2547) และสัดส่วน 

ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ในเรือนจ�าของประเทศลาวมีประมาณร้อยละ 10.5 แต่ปรากฏว่าในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย 

 

2
 การค�านวณสัดส่วนของผู้ต้องขังต่างชาติในประเทศไทยในรายงานของ ICPS ใช้ตัวเลข ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
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มีจ�านวนผู้ต้องขังสัญชาติลาว ทั้งชายและหญิงรวมกัน สูงถึง 3,420 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 2,068 คน และหญิง 

1,352 คน ซึ่งแสดงว่าชาวลาวเดินทางเข้ามาและต้องโทษอยู่ในประเทศไทยเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับ 

การต้องโทษอยู่ในประเทศตัวเอง 

ผู้ต้องขังบ้ำนไกลมำจำกไหนบ้ำง

ในจ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติทั้งหมดที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย ณ เดือนธันวาคม 2558 น้ัน  

เป็นผู้หญิงร้อยละ 20 จากจ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติทั้งสิ้น 14,071 คน เป็นผู้หญิง 2,907 คน และผู้ชาย 11,164 คน 

(ส�านักทัณฑวิทยา ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ, 2558) ร้อยละ 95 ของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติเหล่าน้ีมีภูมิล�าเนา 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือในประเทศอาเซียนด้วยกัน รองลงมาคือผู้ต้องขังจากประเทศในทวีปเอเชีย 

เช่น จีน อิหร่าน อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ฯลฯ ผู้ต้องขังจากทวีปแอฟริกา เช่น ไนจีเรีย
3
 กาน่า กินี แอฟริกาใต้ 

เป็นต้น ทีน่่าสงัเกตก็คอืมผู้ีต้องขงัทีเ่ป็นชาตพินัธ์ุกลุม่น้อยจ�านวนหน่ึงทีถู่กแยกออกจากผูต้้องขงัไทย และถูกนับรวม

อยู่ในผู้ต้องขังหญิงต่างชาติ ได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอ จีนฮ่อ ม้ง ลาหู่ ลีซอ และปกาเกอะญอ รวมแล้วเป็นจ�านวน 

ทั้งสิ้น 98 คน 

ตาราง 2 แสดงจ�านวนผู้ต้องขังหญิงต่างชาติที่ต้องขังอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย แยกตามภูมิภาคทั่วโลก 

(ธันวาคม 2558)

ภูมิภาค จ�านวน

ภูมิภาคอาเซียน 2,598

ทวีปเอเชีย 82

ทวีปแอฟริกา 36

ทวีปยุโรป อเมริกา และอื่นๆ 21

ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย 98

รวม 2,835

ที่มา: ส�านักทัณฑวิทยา ส่วนราชทัณฑ์ต่างประเทศ กรมราชทัณฑ์ (2558) 

เมื่อแยกดูเฉพาะผู ้ต ้องขังหญิงที่มาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันแล้ว พบว่าร้อยละ 95  

ของผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดมาจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย สูงที่สุดมาจากประเทศลาว ร้อยละ 52 เมียนมา  

ร้อยละ 22 และกัมพูชา ร้อยละ 21 ที่เหลือมาจากประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่ 

ผู้ต้องขังชายต่างชาติมาจากประเทศเมียนมาสูงที่สุด รองลงมาคือจากกัมพูชา ลาว และมาเลเซีย (ดูรูป 1)

3
 ส�าหรับผู้ต้องขังที่มาจากประเทศไนจีเรียน้ัน พบว่าเป็นผู้ต้องขังชายถึง 433 คน เป็นอันดับที่ 4 ขณะที่เป็นผู้ต้องขังหญิงเพียง  

 2 คนเท่านั้น

ชีวิตและความหวังของผู้ต้องขังหญิงต่างชาติในเรือนจ�าไทย  127







14 ชั่วโมงในเรือนนอน การเป็นผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจ�าไทย แม้การใช้ชีวิตประจ�าวันจะแทบไม่มีอะไร

แตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่น คือต้องอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยเรือนจ�าแบบเดียวกัน ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนแรก

รับเข้าเรือนจ�าแบบเดียวกัน ต้องปรับสภาพจิตใจให้ยอมรับและคุ้นชินกับกฎเกณฑ์กติกาชุดใหม่ในชีวิตประจ�าวัน

ตลอด 24 ชัว่โมง แต่การอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่คุน้เคย อาหารการกินทีไ่ม่คุน้รสชาต ิภาษาทีไ่ม่คุน้หู อยูใ่นเรอืนนอน

กว่า 14 ชั่วโมงอย่างแออัดยัดเยียดร่วมกับเพื่อนต่างชาติ ย่อมท�าให้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติที่เป็น 

คนชายขอบส่วนน้อยเหล่าน้ีมคีวามตงึเครยีดสงูกว่าผู้ต้องขงัอืน่ หลายคนเผชญิกับความรนุแรงและการเลอืกปฏิบัติ

ในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังจากต่างแดน โดดเดี่ยวไร้เพื่อน เป็นคนชายขอบในเรือนจ�า แต่การลงโทษที่โหดร้ายที่สุดคือ

การตัดขาดจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่เคยมี การติดต่อครอบครัวและมีญาติมาเยี่ยมเป็นไปได้ยาก กว่าจะมีญาติ

มาเยี่ยมบ้างในแต่ละครั้งจึงอาจต้องรอคอยยาวนาน และดูจะเป็นความหวังที่เลือนลางมากกว่าจะเป็นความจริง 

ที่รอคอยให้มาถึงได้

“เขำชอบมองว่ำเรำเป็นต่ำงชำติ ไม่มีญำติ ไม่มีเพื่อน บำงคนเขำก็ข่มขู ่ เรำต้องยอมเพรำะ 

ไม่อยำกมีปัญหำ บำงครั้งก็คิดว่ำท�ำไมท�ำดีแล้วไม่ได้ดี มันท�ำให้หนูท้อ บำงทีเดินชนกันนิดหน่อย  

จะเจตนำหรือไม่หนูจะเป็นฝ่ำยที่ขอโทษเขำ แต่เขำจะด่ำจะว่ำแรงๆ แบบหำเรื่อง แต่หนูด่ำไม่เป็น  

ด่ำไม่ออก มันเป็นเรื่องเล็กน้อยท�ำไมเรำให้อภัยกันไม่ได้เชียวหรือ (เสียงสะอื้น)”

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“ติดอยู่หญิงกลำงที่ลำดยำว (ทัณฑสถำนหญิงกลำง) 4 ปี ขอย้ำยมำอยู่นี่ (เรือนจ�ำจังหวัดชำยแดน) 

ได้เกือบ 4 ปีแล้ว เพรำะใกล้บ้ำน ใกล้ลูก นำนๆ เขำก็มำเยี่ยมทีหน่ึง บำงที 6 เดือน หรือ 1 ป ี

ก็มำทีหน่ึง เขำก็ท�ำงำนอยู่แถวๆ น้ีแหละ มำคุยแป๊บเดียวก็กลับ มำเยี่ยมทีก็ร้องไห้กับเขำทุกที  

เมื่อก่อนยังให้เข้ำเยี่ยมใกล้ๆ ได้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังต่างชาติยังมีข้อจ�ากัดในการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในเรือนจ�า รวมทั้งการดูแลรักษา

พยาบาล ที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งมีงบประมาณน้อยมากในการดูแล ประเด็นละเอียดอ่อนข้อหน่ึงคือสิทธิ 

ในการได้รับวันลดโทษจากการประพฤติตัวดีเยี่ยมขณะอยู่ในเรือนจ�า ที่ผู้ต้องขังต่างชาติไม่ได้รับ เว้นแต่จะมีหนังสือ

จากกงสุลที่ญาติมาท�าเรื่องอุปการะ และรับรองที่อยู่ในประเทศไทยให้ หรือเป็นนายจ้างที่มีที่อยู่แน่นอน มีอาชีพ

มัน่คงก็สามารถรบัรองได้ เพือ่ให้ได้วนัลดโทษหรอืเข้าข่ายการพกัโทษ เช่นเดยีวกับผูต้้องขงัไทย ทว่าแม้จะมรีะเบียบ

ก�าหนดให้ท�าได้ข้างต้น แต่ด้วยขัน้ตอนเอกสารและการรบัรองทียุ่ง่ยาก ส่วนใหญ่จึงไม่มกีารรับรองให้ผู้ต้องขงัต่างชาติ

เหล่านีใ้ห้เข้าข่ายได้รับวันลดโทษจากการประพฤติดีแต่อย่างใด 

แม้เรือนจ�าจะให้โอกาสผู้ต้องขงัต่างชาตไิด้ท�ากิจกรรมต่างๆ ในเรอืนจ�าเช่นเดยีวกับผู้ต้องขงัไทย ทัง้การเรยีน

หนังสือ โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐานหรือภาคบังคับ ผู้ต้องขังต่างชาติหลายคนใช้เวลาเรียนหนังสือไทยจนอ่านออก

เขียนได้ พูดสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว บางเรือนจ�ามีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาใน 
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ท้องถ่ินให้เข้ามาสอนหนังสือหรือฝึกอาชีพในเรือนจ�า แต่ผู้ต้องขังต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นไป

กว่าภาคบังคับ หรือหลักสูตรการฝึกวิชาชีพเฉพาะต่างๆ และจะไม่ได้รับวุฒิบัตรหรือใบประกาศรับรองทักษะจาก

หลักสูตรเหล่านั้น

“เวลำที่ฝึกวิชำชีพ จริงๆ เรำไม่เลือก ให้เรียนได้ แต่เรำไม่สำมำรถเอำคนลำวมำเรียนได้ เพรำะหน่วย

งำนข้ำงนอกเขำต้องกำรเลข 13 หลัก เรำใช้วิธีขออำจำรย์ให้คนลำวมำเรียนด้วยแต่ไม่ต้องเอำใบ

ประกำศ เพรำะเขำโทษนำน เรำก็อยำกให้เขำมำช่วยเรำ กำรเรียนหนังสือของคนลำวให้เรียนเฉพำะ

คนที่ไม่รู้หนังสือจนถึงประถม เพรำะ กศน. เขำก็ต้องกำรเลข 13 หลักเช่นกัน โยคะคนลำวเขำก็เล่น 

เก่ง มีควำมพยำยำม ได้ไปรำชบุรีด้วย (ย้ำยไปเรือนจ�ำรำชบุรีช่วงเวลำหนึ่งเพื่อฝึกฝึกโยคะ)” 

เจ้าหน้าที่แดนหญิงในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1 เมษายน 2557, สัมภาษณ์

“ตอนที่อยู่ลำดยำวเขำจะให้ต่ำงชำติที่ไม่รู้หนังสือเรียนจนอ่ำนออกเขียนได้ หนูเลยเรียนหนังสือ 

เรยีนได้ประมำณปีหน่ึง พออ่ำนออกเขยีนได้แล้ว เขำบอกให้พอ เพรำะเป็นต่ำงชำต ิใจหนูอยำกเรียนต่อ 

อยำกอ่ำนค�ำที่มันยำกๆ ได้ หนูเลยใช้วิธีช่วงพักเที่ยงหลังทำนข้ำวเสร็จเข้ำอ่ำนหนังสือในห้องสมุด 

หนังสือกฎหมำยก็อ่ำน ค�ำไหนที่อ่ำนไม่ออกหนูจะถำมพี่คนข้ำงๆ แล้วจ�ำไว้ พอเจอค�ำน้ีในหนังสือ

ที่ไหนหนูจะได้อ่ำนออก อยำกเรียน แต่หนูไม่มีเลข 13 หลัก” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

นอกเหนือจากการเรียนแล้ว ผู้ต้องขังต่างชาติยังได้ท�างานในกองงานต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ ได้รับ

เงินปันผลเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ไว้ใช้จ่ายซื้อของใช้จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันบ้าง ซื้อขนมหรืออาหารที่อยากกินจาก

ร้านสวัสดิการในเรือนจ�าบ้าง หลายคนรับจ้างซักผ้าหรือนวดให้ผู้ต้องขังคนอื่น แลกเปลี่ยนกับข้าวของเคร่ืองใช้ 

อาหารเครื่องดื่ม ขนม เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ เป็นการตอบแทน แต่ที่จริงแล้วการท�างานระหว่างวันท�าให้ผู้ต้องขัง

เหล่านี้ใช้เวลาที่มีให้เป็นประโยชน์ ช่วยให้ผ่านพ้นแต่ละวันไปอย่างไม่ยากล�าบากมากนัก และการได้รับค่าตอบแทน

จากแรงงานของตวัเองช่วยให้ผู้ต้องขงัต่างชาตพิึง่พาตวัเองได้ เน่ืองจากแม้อยูใ่นคกุแต่ก็ต้องมีเงินเพือ่ใช้ซือ้สิง่ของ

จ�าเป็นบ้าง ไม่เป็นภาระ และรู้สึกมีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ แม้จะถูกจองจ�าต่างถิ่นเกิดก็ตาม

“ผ้ำอนำมัยก็ใช้ที่หลวงแจก ถ้ำเดือนไหนไม่พอก็ต้องรับจ้ำงซักผ้ำ ได้ 300 บำท ถ้ำนวดก็ชั่วโมงละ  

30 บำท พอได้เงินเอำไปซื้อของใช้บ้ำง อยู่กองงำนดอกไม้ได้ปันผลเดือนละ 5–10 บำท ต้องรับจ้ำง

นวดมันถึงจะได้กิน คนลำวส่วนใหญ่ร้องไห้อยำกกลับบ้ำนเพรำะคิดถึงลูก เรำอยู่น่ีไม่มีเงิน บำงคร้ัง

เห็นคนอื่นกิน ก็ได้แค่ยืนดูเพรำะไม่มีเงินจะซื้อกิน ส่วนใหญ่กินแต่ของหลวง”

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติลาว ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 20 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์
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“ช่วงไหนขำยได้มำกจะได้ (ปันผล) ประมำณ 180 บำท ช่วงน้อยได้ประมำณ 80 บำท หนูรับจ้ำง 

ซักผ้ำให้เพื่อนด้วยกัน ได้เดือนละ 200 บำท/คน เขำก็จะไปสแกนซื้อของใช้มำให้หนู ก็บอกเขำว่ำ

อยำกได้อะไร เช่น แฟ้บ แชมพูสระผม” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“กำรอภัยโทษจะไม่มีให ้คนต่ำงชำติ แต่ของคนไทยถ้ำดีเยี่ยมเขำจะได้ลดปีหน่ึงหลำยวัน  

เห็นเขำว่ำมำอย่ำงนั้น เข้ำกองงำนก็ได้ปันผลเดือนหนึ่งรำว 70–100 บำท...ท�ำงำนไปเรื่อยๆ เพรำะ

มันไม่หนักและจะได้ไม่เครียดด้วย แล้วก็มีรับจ้ำงนวดบ้ำง นวดในเรือนนอนน่ันล่ะ เขำให้ชั่วโมงละ 

30 บำท มีคนมำจ้ำงเรื่อย ทั้งคนแก่ สำวๆ ...ไม่มีควำมฝันอะไรแล้ว แต่ก�ำลังใจก็ยังไม่หมด เพรำะว่ำ

ลูกเรำยังอยู่ เรำก็ยังมีชีวิตอยู่” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ข้อจ�ากัดอีกประการหน่ึงของผู้ต้องขังต่างชาติเหล่าน้ีก็คือ การไม่ได้รับสิทธิทางสุขภาพในระบบหลักประกัน

สขุภาพถ้วนหน้าเช่นผู้ต้องขงัไทย หากเกิดกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงจนต้องส่งตวัออกไปรกัษานอกเรอืนจ�า โรงพยาบาล

ในพื้นที่รับผิดชอบจะต้องรับภาระดูแลรักษาในฐานะผู้ป่วยอนาถาตามหลักมนุษยธรรม และต้องบริหารจัดการ 

ค่าใช้จ่ายเอง เนื่องจากเงินที่ได้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ครอบคลุมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย สิ่งที่เกิดขึ้น

ก็คือผู้ต้องขังต่างชาติต้องอดทนเป็นพิเศษต่อความเจ็บป่วย หากเป็นหนักก็จะรับการรักษาอยู่ภายในแดนพยาบาล

ของเรือนจ�าเท่านั้น

“เวลำไม่สบำยก็ไปหำหมอในนี้ เพรำะไม่ได้ป่วยหนัก เป็นหวัด ปวดท้อง อะไรอย่ำงนี้ ถ้ำทนได้ก็จะทน 

จะได้ไม่ต้องไปหำหมอ หนูใช้วิธีปล่อยวำงและคิดว่ำหนูใช้ชีวิตอยู่บนโลกน้ีแค่คนเดียว พอคิดอย่ำงน้ี

แล้วมันจะท�ำให้หนูดูแลตัวเองมำกขึ้น ถ้ำหนูคิดถึงบ้ำนมันจะท�ำให้หนูป่วย ท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอ 

เพลียไปหมดเลย หนูก็คิดว่ำต้องท�ำวันน้ีให้ดีที่สุดและท�ำใจให้ชินกับปัญหำต่ำงๆ หนูต้องรับมันให้ได้ 

(เสียงสะอื้น) จะได้ไม่ป่วย”

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ไม่มีคนมำหำ ไม่มีญำติมำเยี่ยม

ความจริงข้อหน่ึงของการต้องโทษจองจ�าไกลบ้านยาวนานหลายสิบปี คือการถูกตัดขาดจากญาติมิตร  

เพื่อนฝูง และครอบครัว แม้จะสามารถเขียนจดหมายติดต่อหากันได้บ้าง แต่ก็ต้องใช้เวลารอคอยยาวนาน การมีคน

เข้ามาหา และมญีาตมิาเยีย่มจึงเป็นสิง่เดยีวทีเ่ชือ่มโยงผู้ต้องขงัไกลบ้านเหล่าน้ีกับการเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก 

ผู้ต้องขงัต่างชาติหลายคนมีฐานะยากจน ครอบครวัและญาตไิม่มทีนุทรพัย์เพยีงพอทีจ่ะสามารถเดินทางข้ามประเทศ

เข้ามาเยี่ยมได้ หลายรายต้องโทษอยู่ในเรือนจ�าโดยไม่ได้ส่งข่าวบอกครอบครัว ขณะที่หลายรายพยายามติดต่อ 
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ส่งข่าวคราวกลับบ้าน แต่ก็ไม่ได้รับข่าวใดกลับคืน มีองค์กรสาธารณกุศลระหว่างประเทศเข้ามาช่วยประสานและ 

ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังไกลบ้านที่ต้องการติดต่อครอบครัวอยู่บ้าง เช่น องค์กรของคณะมิชชันนารีทางศาสนา

คริสต์ ซึง่จะน�าเอาสิง่ของเคร่ืองใช้ในชวีติประจ�าวนัมาแจกจ่าย และท�ากิจกรรมสนัทนาการกับผู้ต้องขงัต่างชาตเิป็น

ระยะๆ เรือนจ�าบรเิวณจงัหวดัชายแดนหรือเรือนจ�าทีม่ผู้ีต้องขงัต่างชาตค่ิอนข้างมากก็มกัจะมอีงค์กรระหว่างประเทศ 

เช่น กาชาดสากล เข้ามาเยี่ยมและช่วยประสานติดต่อญาติในประเทศบ้านเกิดให้ 

“มิชชันนำรีที่เข้ำมำเขำเอำของมำแจก เช่น ผ้ำอนำมัย แฟ้บ ยำสระผม มำม่ำ ฯลฯ มีเล่นเกมส์ด้วย 

มำพูดคุยกับเรำ เอำควำมรู้เล็กๆ น้อยๆ มำสอนเรำ ถ้ำเป็นของที่หนูไม่ใช้ ก็จะขำยหรือแลกกับเพื่อน

เพื่อเอำเงินไปซื้ออย่ำงอื่น ซื้อสิ่งที่จ�ำเป็นต้องใช้ มิชชันนำรีเขำจะเข้ำมำเดือนละครั้ง หนูรอคอยและ

จ�ำวันที่มิชชันนำรีจะเข้ำมำได้ รอทุกเดือน” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด 

 ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“เคยเขียนจดหมำยไปถึงบ้ำนที่เขมรแล้ว แต่มันคงไปไม่ถึง ไม่ได้รับกำรตอบกลับจำกที่บ้ำนเลย  

ก็เลยเลิกเขียนตั้งแต่นั้นมำ หนูไม่เคยพูดให้มิชชันนำรีติดต่อทำงบ้ำนให้ แต่เห็นคนลำวเขำติดต่อให้ได้

เพรำะเขำไปลำวบ่อย ส่วนเขมรเขำไม่เคยไป ของคนลำวที่ไม่เคยได้ติดต่อญำติเลย อยู่ดีๆ ก็มีญำติ  

มีลูกมำเยี่ยม ถ้ำของหนูมีคนมำเยี่ยมก็คงจะดี หนูรอคอยฟังเสียงประกำศเวลำมีญำติเยี่ยม  

ทั้งที่รู้เต็มอกว่ำญำติหนูไม่มีใครมำหรอก แต่หนูก็ยังรอคอย ควำมฝันคืออยู่อยำ่งไม่เบียดเบียนใคร  

ไม่ท�ำให้ใครเดือดร้อน แม้ว่ำหนูจะไม่มีญำติพี่น้องแต่หนูจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุด” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ปัจจุบันนี้มีเรือนจ�า 4 แห่งที่อยู่ในโครงการน�าร่องที่เรียกว่า “โครงกำรจดหมำยกำชำดที่ช่วยเหลือผู้ต้องขัง 

ชำวต่ำงชำติที่ขำดกำรติดต่อจำกญำติ” โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of 

the Red Cross–ICRC) ซึ่งมักจะเรียกกันสั้นๆ ว่าจดหมายกาชาด ได้แก่ เรือนจ�าจังหวัดอุดรธานี เรือนจ�าจังหวัด

ชลบุรี เรือนจ�าจังหวัดกาญจนบุรี และเรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ต้องขังต่างชาติที่ต้องการติดต่อญาติในประเทศ

บ้านเกิดหรือติดต่อไม่ได้จะเขียนจดหมายพร้อมที่อยู่ส่งให้กาชาดสากล ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับ

กาชาดในประเทศนั้นๆ เพื่อช่วยติดตามส่งข่าวถึงญาติให้ 

“โครงกำรจดหมำยกำชำด ช่วยเหลือคนที่เข้ำมำนำนแล้ว ติดต่อญำติไปจดหมำยถูกตีกลับ  

ติดต่อใครไม่ได้เลยให้ลองผ่ำนโครงกำรดู ก็จะให้เขียนจดหมำยถึงญำติ พร้อมที่อยู ่ แผนที่  

ส่งให้กำชำดระหว่ำงประเทศ แล้วเขำจะส่งไปที่กำชำดลำวให้ติดต่อให้ เดือนที่แล้วได้ 3–4 รำย  

พอเจอแล้วญำติเขำจะเขียนจดหมำยมำ กำชำดจะแปลให้ แต่บำงเคสเขำตอบกลับมำว่ำ 

ตำมหำไม่เจอก็มี” 

เจ้าหน้าที่แดนหญิงในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 1 เมษายน 2557, สัมภาษณ์
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“อยำกกลับบ้ำน” เพียงควำมหวัง และจินตนำกำร

แม้ความหวังสูงสุดของผู้ต้องขังทุกคนคือการพ้นโทษ แต่ส�าหรับผู้ต้องขังต่างชาติแล้ว ความหวังและความ

ปรารถนาอีกอย่างหนึ่งคือ การกลับไปรับโทษต่อในประเทศบ้านเกิดตัวเอง ทว่า มีผู้ต้องขังต่างชาติเพียงส่วนน้อย

เท่าน้ันทีเ่คยได้ยนิเรือ่งการท�าเรือ่งโอนตวักลบับ้าน และอกียิง่กว่าน้อยทีจ่ะรูแ้ละเข้าใจขัน้ตอนกระบวนการ เง่ือนไข

กฎเกณฑ์ และช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขณะเดียวกัน ผู้ต้องขังส่วนใหญ ่

ก็ไม่รู้และไม่เคยมีประสบการณ์อยู่ในเรือนจ�าของประเทศบ้านเกิดมาก่อน ได้แต่จินตนาการสภาพความเป็นอยู่ของ

เรือนจ�าในบ้านเกิดที่อาจจะยากล�าบากกว่าเรือนจ�าในประเทศไทย การท�าเร่ืองขอโอนตัวกลับประเทศจึงเป็น 

ความเสีย่งอย่างหน่ึง ทีท่ัง้อาจอบอุน่กว่าทีม่เีพือ่นชาตเิดียวกันพดูภาษาเดยีวกัน อาหารการกินรสชาตคิุน้เคย มญีาติ

มาเยี่ยมได้สะดวกกว่า อาจได้รับอภัยโทษในเหตุการณ์ส�าคัญๆ ของประเทศตัวเอง แต่ก็อาจจะมีชีวิตความเป็นอยู่ 

ที่ยากล�าบากกว่า

“อยำกกลับบ้ำน แต่ไม่เคยท�ำเอกสำรอะไรเลย โทษของหนูสูง มิชชันนำรีว่ำเขำช่วยไม่ได้  

เขำบอกรับโทษไม่เกิน 15 ปี ถึงจะไปได้” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติพม่า ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

“ถ้ำเลือกได้อยำกจะอยู่ที่นี่ เพรำะหนูไม่แน่ใจว่ำถ้ำกลับไปแล้วครอบครัวจะมำดูแลเรำไหม ตอนที่อยู่

กัมพูชำไม่เคยเห็นคุก ไม่รู้ว่ำมันเป็นอย่ำงไร แต่มีเพื่อนมำเล่ำให้ฟังว่ำมันไม่ดีเลย ท�ำให้เกิดควำม

ลังเลใจว่ำจะอยู่หรือจะกลับ ก็อยำกลองกลับไปใช้ชีวิตในประเทศของเรำบ้ำงเหมือนกัน อยำกรู้ใน

เรือนจ�ำของประเทศเรำเป็นอย่ำงไร...เคยมีผู้หญิง 2 คน เป็นพี่น้องชำวกัมพูชำที่อยู่ลำดยำว โดนโทษ

ยำเสพติดต้องประหำร เขำโอนตัวกลับบ้ำนไปกัมพูชำ แล้วเขียนจดหมำยมำบอกมิชชันนำรีว่ำอยู่นั่น

ต้องหุงข้ำว ท�ำกับข้ำวกินเอง ให้น�้ำอำบ–น�้ำกินอำทิตย์ละ 1 ถัง แต่เขำโชคดทีีโ่อนตวักลบับ้ำนไป  

1 เดอืนก็ได้ปล่อยตวั เพรำะกษัตริย์ของประเทศอภัยโทษ” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์

ยำกเพียงใดถ้ำคนบ้ำนไกลจะกลับบ้ำน

“เคยคุยกับคนพม่ำ กัมพูชำ ลำว เขำก็อยำกกลับประเทศของตัวเองทั้งน้ัน แต่มันจะท�ำอย่ำงไรได้  

ถ้ำรัฐบำลไม่ได้ช่วยประสำนหรือโอนตัวให้ คนกัมพูชำมีกำรโอนตัวกลับไปเยอะ อย่ำงตอนที่อยู่ที่หญิง

กลำง มีสถำนฑูตเข้ำมำคุยเรื่องกำรโอนตัวและส่งเอกสำรให้เขียน เขำบอกว่ำใครสมัครใจที่จะกลับ

ไปอยู่ประเทศของตัวเองก็ให้ท�ำเรื่องไป หนูเขียนประวัติส่งให้สถำนฑูต แต่ก็เงียบ” 

ผู้ต้องขังหญิงสัญชาติกัมพูชา ต้องโทษในฐานความผิดเรื่องยาเสพติด  

ในแดนหญิงของเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, ภาคกลาง, 9 ตุลาคม 2557, สัมภาษณ์
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การส่งตวัผู้ต้องขงักลบัไปรับโทษทีเ่หลอืต่อในประเทศบ้านเกิดตัวเองน้ัน ต้องเป็นความตกลงระหว่างประเทศ

ทีผู่กพนัประเทศไทยและประเทศผู้รับโอน โดยประเทศไทยมสีนธิสญัญาผูกพนักับประเทศอืน่ๆ ในเรือ่งการแลกเปลีย่น

นักโทษมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา (2525) ฝรัง่เศส (2526) แคนาดา (2526) สเปน (2526) (ส�านักงาน

ส่งเสริมงานตลุาการ, 2539) หลงัจากน้ันมา ประเทศไทยได้ออกกฎหมายขึน้มารองรบัสนธิสญัญาการโอนตัวนักโทษ

ระหว่างประเทศหลายฉบบัด้วยกัน แต่ทีส่�าคญัก็คอื ต้องมสีนธิสญัญา/อนุสญัญา/ข้อตกลง ว่าด้วยการโอนตวัผู้กระท�าผิด

และความร่วมมอืในการบงัคบัให้เป็นไปตามค�าพพิากษาในคดอีาญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศทีต้่องการ

รับโอน
4
 โดยในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสนธิสัญญาตกลงโอนตัวนักโทษกับอีก 35 ประเทศ

5
 เท่านั้น

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในกำรโอนตัวผู้ต้องขังต่ำงชำติ (นักโทษเด็ดขำด) 

การกลับไปรับโทษในเรือนจ�าที่ประเทศตัวเองของผู้ต้องขังต่างชาติน้ัน ต้องเริ่มต้นที่ความยินยอมของ 

ผู้ต้องขังว่า ต้องการย้ายกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิด โดยท�าเรื่องผ่านทางกรมการกงสุลของประเทศบ้านเกิด 

ลงนามในค�าร้องว่าต้องการโอนตัวไปรับโทษในประเทศของตัวเอง มีเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ หลักฐาน

แสดงสัญชาติ ส�าเนาค�าพิพากษาทุกชั้นศาล ส�าเนาหมายจ�าคุกเมื่อคดีถึงที่สุด ทะเบียนประวัติการต้องโทษจาก 

กรมราชทณัฑ์ ในกรณที�าความดคีวามชอบ บ�าเพญ็ประโยชน์ การศกึษา/อบรม ใบรบัรองแพทย์กรณเีจ็บป่วย พกิาร 

การประเมินสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ ฯลฯ หนังสือรับรองจากประเทศผู้รับโอน ระบุข้อมูลการลงโทษผู้ต้องขัง

หลังจากโอนตัวกลับประเทศ (Department of Correction, n.d.) โดยกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาน�าส่ง

ค�าร้องและเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปยังกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณา 

การโอนนักโทษ
6
 เมื่อพิจารณาเห็นชอบจึงจะจัดพิธีส่งมอบตัวนักโทษให้แก่ประเทศผู้รับโอนต่อไป

อย่างไรก็ดี การโอนตัวนักโทษต่างประเทศน้ันนอกจากต้องมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศแล้ว ยังได้ก�าหนด

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการโอนตัวไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ (1) ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาด หรือต้องค�าพิพากษาหรือ

ค�าสั่งถึงที่สุดให้ลงโทษและก�าลังรับโทษอยู่ในประเทศไทย (2) ต้องรับโทษจ�าคุกในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  

1 ใน 3 ของก�าหนดโทษทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า ขณะเดียวกัน ยังต้องรับโทษ 

ที่เหลืออยู่น้ันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับค�าร้อง (3) ส�าหรับนักโทษต้องคดียาเสพติดที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด 

ให้ลงโทษให้จ�าคุกตลอดชีวิตขึ้นไป ต้องรับโทษในประเทศไทยมาแล้วไม่ต�่ากว่า 8 ปี และ (4) ต้องไม่ใช่นักโทษ 

ในความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของราชอาณาจักร หรือสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ เป็นต้น

4 
สนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษฉบับแรกที่ประเทศไทยท�าไว้ คือ อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาล 

แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือในการด�าเนินการลงโทษทางอาญา

5
 ได้แก่ ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, กัมพูชา, แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮ่องกง, 

อหิร่าน, อสิราเอล, อติาล,ี สาธารณรัฐมาล,ี เนเธอร์แลนด์, ไนจีเรีย, นอร์เวย์, ปากีสถาน, โปแลนด์, สเปน, สวาซแิลนด์, สวติเซอร์แลนด์, 

สวีเดน, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, ฟินแลนด์, โปรตุเกส, ฟิลิปปินส์, ลาว, เวียดนาม, เกาหลีใต้, จีน และอินเดีย

6 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการ เจ้ากรมพระธรรมนูญ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีศาลคดีเด็ก

และเยาวชนกลาง อธิบดีกรมอัยการ อธิบดีกรมต�ารวจ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นกรรมการ 

ผู้อ�านวยการกองทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อ�านวยการกองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและ

กฎหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการด�าเนินการตาม 

ค�าพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527, 27 กันยายน 2527)
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บทสรุปและข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

ดเูหมอืนว่ากว่าร้อยละ 95 ของผู้ต้องขงัต่างชาตทิัง้หมดทีต้่องโทษอยูใ่นเรอืนจ�าไทย ซึง่เป็นชาวลาว เมยีนมา 

และกัมพูชาน้ัน จะมีความหวังริบหร่ีมากในการโอนตัวกลับไปรับโทษต่อที่บ้านเกิด ผู้ต้องขังชาวเมียนมา 

กว่า 4 พนัคนยิง่ไม่มสีทิธิจะคดิฝันว่าจะกลบับ้าน เน่ืองจากประเทศไทยและเมยีนมาไม่มสีนธิสญัญาการโอนตวันักโทษ 

เด็ดขาดระหว่างกัน ขณะที่ชาวลาวนั้น แม้จะต้องโทษอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเป็นจ�านวนมาก เกือบหนึ่ง

ในสามของผู้ต้องขังทั้งหมด แต่ก็ไม่เคยมีการติดต่อช่วยเหลือให้ได้กลับไปรับโทษต่อที่ประเทศลาวแม้สักหน่ึงคน  

ยิ่งเมื่อคิดว่าเป็นผู้ต้องขังหญิง ความฝันและความหวังที่จะกลับบ้านก็ยิ่งยากเกินจะเป็นจริงได้ ผู้ต้องขังต่างชาติ 

จึงกลายเป็นกลุม่คนชายขอบทีถู่กลมื ถูกมองว่าไม่มคีวามส�าคญั ใช้ชวีติต้องโทษอยูใ่นเรือนจ�าไทยอย่างไร้ตวัตนและ

มีความหวังอย่างเลือนลางว่าจะได้กลับบ้าน

ส�าหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยน้ัน ทั้งในมิติของการใช้ชีวิตในเรือนจ�าของผู้ต้องขังต่างชาติและความหวัง 

ที่จะได้โอนตัวไปรับโทษต่อในประเทศบ้านเกิดตัวเอง มีดังนี้คือ (1) ต้องส่งเสริมการให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องสิทธิและ

การโอนตัวกลับไปรับโทษที่ประเทศบ้านเกิดแก่ทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังต่างชาติ (2) ควรสร้างมาตรการ

เชิงรุกที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งประเทศไทยและประเทศบ้านเกิดของผู้ต้องขัง เพื่อท�าให้

การโอนตัวฯ เกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ (3) ควรประสานความร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรพัฒนา

เอกชน ทั้งในและระหว่างประเทศ เข้าไปให้ความช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมให้แก่ผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจ�า และ 

(4) ควรมกีารวจัิยทีเ่ก่ียวข้องกับสถานการณ์ของผู้ต้องขงัต่างชาตเิพิม่เตมิ ทัง้ในมติขิองจ�านวน องค์ประกอบ ลกัษณะ

ฐานความผิด สิทธิประโยชน์และข้อจ�ากัดด้านต่างๆ ในเรือนจ�า ปัญหาและความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้ต้องขัง

ต่างชาติ ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งการท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและการก�าหนดนโยบายของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย

กนกวรรณ ธราวรรณ
*

บทคัดย่อ

บทความน้ีเกิดจากการศกึษาโดยใช้วธีิวทิยาทีเ่รยีกว่า Phenomenology หรือ ปรากฏการณ์วทิยา การก�าหนด

อายุของผู้สูงอายุต่างชาติเพื่อสัมภาษณ์ ส�าหรับบทความนี้ใช้เกณฑ์อายุ 50 ปีตามเกณฑ์ที่รัฐไทยก�าหนดไว้ส�าหรับ

การขอวีซ่าเกษียณ ผู้สูงอายุต่างชาติในบทความนี้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน ออสเตรเลีย นอร์เวย์ ญี่ปุ่น และเป็น

ชาวจีนในประเทศไทย การศกึษาน้ีพบว่าทฤษฎีพืน้ฐาน (Grounded theory) ทีท่�าให้ผูส้งูอายตุ่างชาตทิกุคนด�ารงอยู่

ในสังคมไทยอย่างมีความสุขคือความคุ้นเคย ทั้งเป็นความคุ้นเคยแบบที่หน่ึง โดยการปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย  

โดยการด�ารงไว้ซึง่วฒันธรรมเดมิในสงัคมไทย และแบบทีส่องโดยการยกตวัตนเดมิของตนมาด�าเนินต่อในสงัคมไทย 

การศกึษาน้ีพบว่าผู้สงูอายตุ่างชาติทีมี่ความสมัพนัธ์โดยตรงกับคนไทยมคีณุภาพชวีติบ้ันปลายดกีว่าผู้สงูอายตุ่างชาติ 

ที่ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคนไทย นอกจากน้ีพบว่าเทคโนโลยีสื่อสารเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยตอบสนอง 

ความต้องการหลายด้านของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย 

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุต่างชาติ ความคุ้นเคย ผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

*
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Older Foreigners in Thai Society

Kanokwan Tharawan
*

Abstract 

This article is derived from a study which employed phenomenology as a study design. The 

designated age of older migrants interviewed for this article is determined at 50 years of age based 

on Retirement Visa requirement set forth by Thai government. Older migrants in this article are  

of nationalities including United States of America, Australia, Norway, Japan and China. The 

Grounded Theory realized from the course of study is familiarization. The older migrants interviewed 

have made themselves well–acquainted or conversant with their life in Thai society. This acquired 

familiarity is the main reason older migrants could live in Thai society happily. Characteristics of 

the familiarity include, one, successfully adapting to Thai norms and, two, being able to carry out 

one’s beliefs or one’s life style in Thai society. It is also found that older migrants who have  

relationship with Thai people appear to have better end stages of life than those who do not.  

Furthermore, information technology serves as vital responses to everyday needs among older  

migrants in Thai society.

Keywords: Older Foreigners, Theory of Familiarity, Older People and Technology, Quality of 

Life

*
 Assistant Professor, Institute for Population and Social Research, Mahidol University
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บทน�ำ

การอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างชาติ ต่างภาษาในสังคมไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ส�าหรับคนไทย สังคมของคนที่อาศัย

อยู่บนดินแดนด้ามขวานแห่งน้ี เคยปรากฏว่ามีทั้งชาวผิวขาวจากยุโรปหลายประเทศ ชาวจีนจากหลายมณฑล  

ชาวมลายู ชาวมอญ ชาวเขมร และอื่นๆ มากมาย (Thongchai, 1994) นับได้ว่าคนไทยมีความคุ้นเคยและสามารถ

ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับคนชนชาติอื่นในสังคมของตัวเองมาแล้วหลายยุคสมัย

ในสมัยปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) การอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทย ซึ่งหมายถึงผู้มีสัญชาติไทย และคนต่างชาติ  

ซึ่งหมายถึง ผู้ไม่มีสัญชาติไทยยังคงด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง ผู้เขียนเองก็ได้พบเห็นด้วยตนเองว่า ในสังคมไทย 

มีคนไทยและคนต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นกัน แต่แม้ว่าผู้เขียนจะพบเจอชาวต่างชาติทุกวันในชีวิตประจ�าวัน 

ในสังคมไทย แต่ผู้เขียนไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสเร่ืองราวการใช้ชีวิตในสังคมไทยของชาวต่างชาติที่ได้พบเห็นเลย  

โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ชาวต่างชาตทิีนิ่ยมเข้ามาอยูอ่าศยัในประเทศไทยด้วยวซ่ีาเกษียณอาย ุผู้เขยีนจงึมแีต่ค�าถาม

วา่ผูสู้งอายตุ่างชาตเิหลา่นีอ้ยูใ่นสังคมไทยและอยูก่บัคนไทยกนัอยา่งไร ผูเ้ขียนเชื่อวา่โดยทั่วไปคนสูงอายนุ่าจะปรบั

ตัวล�าบากหากต้องมาอยู่อาศัยในสังคมที่ตนเองไม่คุ้นเคย แม่ของผู้เขียนเองยังไม่ยอมย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่กับ

ผู้เขียนที่กรุงเทพฯ เลย แล้วเหตุใดจึงมีคนสูงอายุที่ไม่ใช่คนไทยตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยกันได้ ผู้เขียนจึงสนใจ

ศกึษาเร่ืองน้ี โดยใช้วธีิวทิยาทีเ่รยีกว่า Phenomenology หรอืปรากฏการณ์วทิยา (Creswell, 1998) ซึง่เป็นวธีิวทิยา

ที่เน้นการท�าความเข้าใจแก่นแท้ของประสบการณ์ของมนุษย์ ส�าหรับบทความน้ีผู้เขียนเน้นการท�าความเข้าใจ 

แก่นแท้ของประสบการณ์ของผู้สูงอายุต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสังคมไทย

บทความนี้น�าทฤษฎีพื้นฐาน (Grounded Theory) มาอธิบายปัจจัยที่ท�าให้ผู้สูงอายุต่างชาติทุกคนด�ารงอยู่ใน

สงัคมไทยอย่างมีความสขุ ทฤษฎีพืน้ฐานน้ี เป็นทฤษฎีทีจ่ะปรากฏจากการศกึษา โดยมพีืน้ฐานของทฤษฎีมาจากข้อมลู

ที่เก็บมาจากภาคสนามเป็นหลัก มากกว่าจากวรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Glaser, 1967)

บทความน้ีก�าหนดอายขุองผู้สงูอายตุ่างชาตเิพือ่สมัภาษณ์โดยใช้เกณฑ์อาย ุ 50 ปีตามเกณฑ์ทีร่ฐัไทยก�าหนดไว้ 

และก�าหนดสถานะการย้ายถ่ินจากประเภทวีซ่า โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือวีซ่าเกษียณ วีซ่าประเภทอื่น และ 

รวมถึงผู้สูงอายุที่อาจจะไม่มีสถานะทางกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย โดยผู้สูงอายุต่างชาติที่ไม่มีสถานะ 

ทางกฎหมายในประเทศไทยดงักล่าวน้ี ทกุท่านเป็นชาวจีนโพ้นทะเลทีไ่ม่ทราบสถานะทางกฎหมายของตนเอง ผู้เขยีน

มไิด้พยายามจะสบืค้นสถานะทางกฎหมายเหล่าน้ัน เพราะไม่ใช่วตัถุประสงค์ของการสมัภาษณ์และการเขยีนบทความ 

จุดประสงค์ของบทความน้ีมีเพียงการน�าเสนอเร่ืองราวชีวิตของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยในมุมมองเชิงสังคม

วัฒนธรรมเท่านั้น

ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย 

ค�าว่า ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย ผู้เขียนหมายถึงบุคคลผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช่พลเมืองไทย  

แต่ได้อยู่อาศัยในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป 

แรกทีเดียวเมื่อผู้เขียนจ�าเป็นต้องก�าหนดอายุของผู้สูงอายุต่างชาติในบทความน้ีไว้ที่ 50 ปีขึ้นไปตามเกณฑ์ 

ทีรั่ฐไทยก�าหนดไว้ส�าหรบัการขอวซ่ีาเกษียณน้ัน (กรมการกงสลุ, ม.ป.ป.) ผู้เขยีนนึกในใจว่าจะได้เรือ่งหรือเปล่าหนอ 

ผู้เขียนเองก็อายุคืบคลานใกล้ 50 ปีเข้าไปทุกที แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้สูงอายุเท่าไหร่เลย แต่ผู้เขียน 
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พบว่าหลังจากได้พบปะพูดคุยกับผู้ถือวีซ่าเกษียณทุกคนที่ได้สัมภาษณ์แล้วค่อยโล่งใจขึ้นมาบ้าง เพราะผู้สูงอาย ุ

ต่างชาติที่ได้พูดคุยด้วยน้ันล้วนเป็นผู้ที่เรายอมรับได้ว่า “แก่” พอจะท�าให้ผู้เขียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ 

ทุกท่านเหล่าน้ันได้ แท้จริงแล้วเจตนาของบทความน้ีต้องการรู้ว่าคนต่างชาติที่ “แก่แล้ว” แล้วมาอาศัยอยู่ใน 

สังคมไทยน้ัน ทุกท่านได้ประสบพบเจออะไรกันบ้าง ทุกท่านมีอะไรพอจะให้ลูกหลานคนไทยได้เรียนรู้บ้าง ดังน้ัน  

เร่ืองอายุที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้จึงเป็นเรื่องของอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ ผู้เขียนให้ความสนใจกับเรื่องราวชีวิตของ 

ชาวต่างชาติที่ “แก่แล้ว” ในสังคมไทยมากกว่า 

ชีวิตของผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย 

โดยทั่วไปนับว่า เป็นเร่ืองที่น่ายินดีที่ผู้สูงอายุต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยต่างแสดงออกชัดเจนว่ารักเมืองไทย 

และคิดว่าเมืองไทยเป็นบ้านของท่าน ผู้สูงอายุเหล่าน้ีบ้างอยู่เมืองไทยถาวร ดูแล้วคงจะไม่เดินทางข้ามประเทศ 

อกีต่อไปแล้ว และบางท่านก็ยงัคงเดนิทางไปมาระหว่างประเทศบ้านเกิดกับประเทศไทยอยูบ้่าง แต่ทกุคนก็มทีีพ่�านัก

ในประเทศไทย ซึ่งทุกท่านต่างเรียกที่พ�านักน้ันว่าบ้าน ในที่น้ีมีทั้งบ้านเดี่ยวรายล้อมด้วยบริเวณที่ดินกว้างขวาง  

ถึงบ้านเช่าหลังเล็ก และรวมไปถึงบ้ำนแบบห้องเช่ารายเดือนด้วย ผู้สูงอายุหลายคนมีที่พ�านักเป็นของตนเอง บ้างก็

เป็นบ้านของคู่สมรสชาวไทย บ้างก็เป็นบ้านของลูกหลานที่มีเชื้อสายไทย หรือมีครอบครัวกับคนไทย โดยไม่ว่าบ้าน

จะมลีกัษณะใด ผู้สงูอายจุะมกีรรมสทิธ์ิตามกฎหมายหรือไม่ ผู้เขยีนพบว่าทีพ่�านักเหล่าน้ันคอื บ้านทีผู้่สงูอายตุ่างชาติ

อยู่อาศัยด้วยความผูกพันเป็นอย่างยิ่ง 

“ที่อเมริกำมีลูกสำวกับครอบครัวของเขำ ลูกชำยกับครอบครัวของเขำอยู่ที่ไต้หวัน ส�ำหรับดิฉันที่น่ี

เป็นบ้ำนของเรำมำกกว่ำค่ะ เวลำรวมญำติทุกคนก็ต้องมำรวมกันที่บ้ำนเชียงใหม่ของเรำ ดิฉันอยู่กับ

สำมี 2 คน แต่เรำมีเพื่อนเยอะมำกในเชียงใหม่ มีทุกอย่ำงอยู่ที่บ้ำนของเรำที่เชียงใหม่ค่ะ”

รูธแอน หญิงชาวอเมริกัน อายุ 80 ปี

รูธแอนเล่าให้ฟังว่า ก่อนเกษียณเธอท�างานให้กับศาสนจักรในประเทศไทยอยู่นานถึง 20 ปี โดยภารกิจหลัก

ตลอดอายกุารท�างาน คอืการสอนศาสนา และสอนภาษาองักฤษ ด้วยภาระงานสอนทีท่�าให้เธอได้พบปะผู้คนมากมาย 

และได้สร้างลกูศษิย์เป็นคนไทยจ�านวนนับไม่ถ้วน รธูแอนบอกว่า เธอรูส้กึคุน้เคยทีจ่ะต้องได้รบัการรดน�า้ด�าหัวในช่วง

สงกรานต์ทกุปี จนเธอและสามถืีอเป็นธรรมเนียมปฏิบตัว่ิาจะอย่างไรเสยีก็จะไม่เดนิทางต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ

ในช่วงสงกรานต์ เพราะน่ันจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาจะขอเข้าพบเพื่อแสดงความเคารพ รูธแอนมีแม่บ้าน 

ที่ช่วยดูแลความสะอาดและท�าอาหารให้รับประทาน โดยแม่บ้านเป็นคนพื้นเมือง พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ การสื่อสาร

ระหว่างเจ้าของบ้านกับแม่บ้านจึงเป็นภาษาไทยล้วนมาตลอดเกือบ 4 ทศวรรษ รูธแอนเล่าว่าช่วงแรกประมาณ  

พ.ศ. 2520 แม้เธอจะขอให้แม่บ้านท�าอาหารฝรั่งให้รับประทานบ้าง หรือขอให้แม่บ้านช่วยไปตลาดแล้วซื้อขนมปัง

แถวให้บ้างน้ัน สุดท้ายอาหารบนโต๊ะทุกมื้อก็จะยังคงเป็นอาหารไทยที่ปรับรสชาติให้เป็นฝร่ังมากที่สุดเท่าที่แม่บ้าน

จะสามารถจินตนาการได้อยู่เหมือนเดิม ในเรื่องนี้รูธแอนบอกว่าเพิ่งจะมารู้ในภายหลังว่าเป็นเพราะแม่บ้านของเธอ

กลัวว่า รูธแอนและสามีจะรับประทานไม่อิ่มท้อง “อะไรเล่ำจะสู้ข้ำวได้ ขนมปังก็เป็นเพียงขนม” คือค�าอธิบาย 

ของแม่บ้าน รูธแอนและครอบครัวจึงคุ้นเคยกับอาหารไทยและรู้ซึ้งถึงพระคุณของข้าวผ่านความรักและห่วงใย 
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ที่แสนซื่อบริสุทธิ์ของแม่บ้านท่านนี้ ปัจจุบันแม่บ้านของรูธแอนถูกนับรวมเป็นคนในครอบครัว เพราะอยู่กันมานาน 

ทกุวนัน้ีรูธแอนและสามยีงัสขุภาพแขง็แรง สามารถด�าเนินกิจกรรมได้ค่อนข้างปกต ิเช่น ท�าสวนดอกไม้ในบรเิวณบ้าน 

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมการกุศลทั่วไปได้ รูธแอนแสดงออกชัดเจนว่า เธอรู้สึกผูกพันกับคนไทยและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจนยากที่จะจากบ้านในเมืองไทยหลังนี้ไปอยู่ที่อื่นได้

ดูเหมือนว่าความคุ้นเคยเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงที่ท�าให้ผู้สูงอายุต่างชาติ ต่างภาษา ต่างศาสนา  

ต่างวัฒนธรรมสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุขได้ ในกรณีของรูธแอนความคุ้นเคยเกิดขึ้น 

แรกทีเดียวจากความจ�าเป็นแห่งชีวิตน�าพาให้เป็นเช่นน้ัน เมื่อเธอและสามีไม่ได้ปฏิเสธความต่างชาติ ต่างภาษา  

ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยเม่ือ 40 ปีก่อน มิหน�าซ�้ายังน้อมรับ เรียนรู้ และปรับตัวให้สามารถอยู่ได้  

เพือ่ความอยูร่อด และเพือ่ประกอบภารกิจหน้าทีก่ารงานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างต่อเน่ืองในฐานะผู้เผยแพร่ศาสนาน้ัน 

เมื่อวันเวลาผ่านไปเกือบสี่ทศวรรษ การซึมซับเรียนรู ้จนคุ ้นเคยท�าให้รูธแอนและสามีกลายเป็นผลผลิต 

ของการหล่อหลอมตามแบบสังคมวัฒนธรรมไทยไปโดยไม่รู้ตัว รูธแอนและสามียังคงนับถือศาสนาคริสต์อย่าง

เคร่งครัด พูดภาษาอังกฤษที่บ้านและกับลูกหลานสายตรงทุกคน ยังคงฉลองวันคริสต์มาสและวันขอบคุณพระเจ้า 

(Thanks giving day) แต่กระท�ากิจกรรมดังกล่าวเหล่านั้นอย่างลงตัวเหมาะสมเคียงคู่ไปกับการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 

ให้ลูกศิษย์ และคนรู้จักได้รดน�้าด�าหัวทุกช่วงสงกรานต์ และทั้งสองท่านยังคงรับประทานอาหารไทยที่บ้านทุกมื้อ

ความคุ้นเคยต่อสังคมวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมผสานลงตัวเป็นอย่างดี กับความคุ้นเคยต่อสังคมวัฒนธรรมจาก

บ้านเกิดของผู้สูงอายุต่างชาติเป็นกุญแจสู่การตัดสินใจ “ไม่ไปไหน” ของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย เช่นเดียวกับ

กรณีของอาม่ากุ่ยย้ง วัย 84 ปี ที่อพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่กับพ่อแม่ของเธอตั้งแต่อายุ 12 ปี อาม่ากุ่ย 

ย้งพูดภาษาไทยชัดเจนทุกค�า แต่ด้วยส�าเนียงภาษาจีนแต้จิ๋ว

“ทุกวันน้ีไม่ได้ท�ำงำนอะไร เมื่อก่อนเย็บเสื้อผ้ำได้ ไปโรงเจตลอด ไปไหว้ปุงเถ่ำกงได้ แต่ตอนน้ี 

ไปไหนล�ำบำก ก็ต้องฝำกให้ลูกชำยไปท�ำบุญ เรำไหว้ที่บ้ำนแล้วก็ฝำกลูกชำยไป งำนตรุษสำรทอะไร

ทุกอย่ำงก็ท�ำที่บ ้ำนน้ี มีลูกชำยอีกคนหน่ึง ลูกสำวอีก 3 คน เขำก็ต้องมำไหว้ที่ น่ี กันหมด  

เพรำะอำม่ำอยู่ที่นี่ รูปอำกงก็อยู่ที่นี่ ไหว้ที่นี่ทุกคน” 

กุ่ยย้ง หญิงชาวจีน อายุ 84 ปี

หญิงสูงอายุชาวจีนท่านน้ีด�าเนินชีวิตแต่ละวันอย่างเรียบง่าย สามีของอาม่ากุ่ยย้ง ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวจีน 

เช่นเดียวกันได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ทั้งสองท่านพบกันและแต่งงานกันที่ประเทศไทย อาม่าเล่าให้ผู้เขียน

ฟังด้วยน�้าเสียงเป็นสุขว่าอาม่ามีลูกชาย 2 คน ลูกสาว 3 คน หลาน 9 คน และตอนนี้มีเหลนแล้ว 6 คน อาม่า 

ท่องตัวเลขดังกล่าวได้อย่างคล่องแคล่วประหน่ึงว่าได้ฝึกพูดประโยคเดียวกันบ่อยๆ ผู้เขียนอดแซวไม่ได้ว่าท�าไม 

อาม่าจ�าเก่งจ�าครบหมดเลย ขาดใครไปบ้างหรือไม่ หลานชายวัย 35 ปีของอาม่ารีบบอกเชิงสัพยอกอาม่าว่า  

เรื่องตัวเลขลูกหลานเป็นประโยคทองของอาม่าจริงดังที่ผู้เขียนคาด 

กัมพลหลานชายของอาม่าบอกว่า อาม่ากุ่ยย้งภาคภูมิใจในความเป็นคนมีลูกเต็มบ้านมีหลายเต็มเมืองมาก 

โดยทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเข้ามาทักทายอาม่า อาม่าจะเล่าตลอดว่ามีลูกหลานเหลนรวมทั้งหมดก่ีคน 

กัมพลอมยิ้มบอกผู้เขียนว่าข้อมูลของอาม่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอด 
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ในมมุมองของอาม่ากุ่ยย้ง เธอภาคภูมใิจมากทีล่กูชายซึง่เป็นลกูชายคนโตได้ภรรยาทีเ่ป็น “คนจีน” เหมอืนกัน 

(อาม่ามองว่า คนไทยเชือ้สายจนีเป็นคนจีน) ลกูสะใภ้เป็น “คนด”ี เพราะว่าช่วยสามีท�างานขยนัขนัแขง็ดแีละสามารถ

มหีลานชายคนโตให้แก่อาม่าได้ ในส่วนทีกั่มพลบอกว่าข้อมลูเรือ่งตวัเลขลกูหลานของอาม่าถูกต้องตลอดน้ัน แท้จริง

แล้วผู้เขียนได้เรียนรู้ว่าเป็นเพราะอาม่าถือคติว่า ลูกหลานชาวจีนต้องมีชื่อจีนและต้องถูกนับเข้ามาเป็นสมาชิก

ครอบครวัด้วยการก�าหนดแซ่ และล�าดบัรุน่ให้ถูกต้อง โดยนับเฉพาะลกูหลานเหลนฝ่ายชายเท่าน้ัน เช่น หากคนเกิด

ใหม่น้ันเป็นลกูของลกูชาย/หลานชาย อาม่าจะนับตามศกัดิก่์อนว่าเกิดมาเป็นคนรุน่ปูย่่า หรอืรุ่นพ่อแม่ หรอืรุ่นหลาน 

หรือรุ่นเหลน แล้วอาม่าจะก�าหนดพยางค์แรกของชื่อตามศักดิ์ ซ่ึงจะเหมือนกันส�าหรับคนศักดิ์เดียวกัน จากน้ัน 

จึงก�าหนดพยางค์ที่สองของชื่อเป็นชื่อตัวของคนเกิดใหม่น้ัน การมีหน้าที่ในการต้ังชื่อและนับสมาชิกครอบครัวเป็น

ปัจจัยให้อาม่าไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องการนับจ�านวนตัวเลขลูกหลานเหลนเลย

เมือ่ผู้เขยีนถามว่า นับแต่ลกูชายหลานชาย ลกูสาว หลานสาวไม่น้อยใจหรอกหรอื อาม่าบอกว่าคนจีนท�าแบบ

นี้ อาม่าตั้งชื่อให้ลูกสาวเพราะเป็นชั้นลูก แต่ชั้นลูกของลูกสาวเป็นต้นไปจะต้องไปถูกนับในตระกูลของสามีของเขา 

เป็นคนของตระกูลฝ่ายชายไป หากอาม่านับด้วยจะเกิดความซ�า้ซ้อนกัน ดังน้ันตามหลักอาม่าจึงไม่ควรเป็นผู้นับ  

และไม่ควรเป็นผู้ตัง้ชือ่จีนให้ลกูของลกูสาว แต่ครัน้เมือ่ถูกถามว่าแล้วเหตใุดอาม่าจึงกลายมาเป็นคนตัง้ชือ่จีนให้หลาน

และเหลนทุกคนได้ รวมทั้งหลานเหลนฝ่ายลูกสาวด้วย แถมยังนับรวมทุกคนมาเป็นสมาชิกตระกูลตัวเองได้หมด  

อาม่าตอบผู้เขียนด้วยใบหน้าปกติว่า อาม่าใช้โอกาสที่สามีของลูกสาว 2 คนเป็นคนไทย (ไม่สนใจชื่อจีน) และพ่อแม่

สามีของลูกสาวคนสุดท้องเสียชีวิต ไม่มีโอกาสมาแย่งอาม่าตั้งชื่อ นับว่าอาม่าซึมซับ “ควำมเป็นไทย” ที่ถือหางข้าง

แม่ (Matriarchy) และให้ความส�าคัญกับการนับญาติข้างแม่เข้าไปมากทีเดียว อาม่าจึงรีบใช้โอกาสน้ันตั้งชื่อจีน 

ให้ลูกหลานฝ่ายลูกสาวได้สมตั้งใจ 

สมาชิกครอบครัวในครอบครัวใหญ่ของอาม่าทุกคนต่างดีใจว่า ตนมีชื่อจีนและอาม่าเป็นผู้ตั้งให้อย่างไพเราะ

ทุกคน อาม่าเองก็ดูจะภูมิใจมากที่ตนเองเป็นศูนย์กลางของครอบครัวใหญ่ตามขนบจีน ทั้งอาม่าและลูกหลานทุกคน

ต่างรับรู้และไม่เคยสงสยัเรือ่งการตัง้ชือ่จีน การมชีือ่จนี และการใช้ชือ่จีนเพราะทกุอย่างด�าเนินไปตามขนบจนีทีม่มีา

แต่ช้านาน อาม่าอยากจะตั้งชื่อจีนก็ตั้งไป ทุกคนต่างมีชื่อจีนและต่างดีใจ แต่ทุกคนรวมทั้งอาม่าต่างเรียกขานชื่อ

สมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นหลานและเหลน ตามชื่อเล่นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษตามที่พ่อ

แม่ของเด็กตั้งให้ เช่น ทุกคนรวมอาม่าเรียกกัมพลตามชื่อเล่นว่าเอก ตามที่พ่อแม่ของกัมพลตั้งให้ ไม่ได้เรียกชื่อจีน

ตามที่อาม่าตั้งให้ ลูกสาวของกัมพลชื่อเล่นชื่อเฟอรารี่ ทุกคนรวมอาม่าเรียกเฟอรารี่ว่าน้องเฟอร์ตามที่กัมพลและ

ภรรยาตั้งให้ ไม่ได้เรียกชื่อจีนตามที่อาม่าตั้งให้ ตรรกะในการตั้งชื่อจีนให้แก่ลูกหลานของอาม่าเป็นการยึดถือตาม

ขนบธรรมเนียมทีคุ่น้เคย เม่ืออาม่ายงัคงสามารถด�าเนินชวีติอย่างทีต่นคุน้เคยในสงัคมไทยได้ อาม่าจึงสามารถอยูไ่ด้

อย่างมีความสุขและไม่รู้สึกว่าสังคมไทยท�าให้ชีวิตของอาม่าแปลกแยกออกไปจากความเป็น “คนจีน” ของอาม่า 

การด�าเนินชีวิตที่ผูกติดกับความคุ้นเคยของรูธแอน และอาม่ากุ่ยย้งมีความคล้ายคลึงกับผู้สูงอายุต่างชาต ิ

ท่านอื่นอีกจ�านวนมาก แม้ว่าความหมายของค�าว่าความคุ้นเคยอาจจะแตกต่างกันออกไป บ้างอาจจะปรับตัวจน 

คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ เช่น รูธแอน และบ้างใช้ความคุ้นเคยเดิมมาปรับให้เข้ากับระบบใหม่ เช่น อาม่ากุ่ยย้ง  

เฉกเช่นเดยีวกันกับมนุษย์ทกุผู้ทกุนาม การได้อยูกั่บความคุน้เคยทกุรปูแบบท�าให้ผูส้งูอายมีุความรูส้กึว่าตนเป็นคนมี

คุณค่า เพราะสามารถมีชีวิตเป็นของตนเองได้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ 

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมเช่นนี้ ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย

ในด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมก็ตาม
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“บ้ำนผมคือบ้ำนหลังน้ีกับภรรยำ ผมเป็นคนบ้ำนนอกไปแล้ว (หัวเรำะ) ผมปลูกผักกินเอง  

ดินที่บ้ำนผมดีมำก เรำมีที่ดินมำกพอสมควรด้วย วันๆ ผมก็อยู่แต่ในสวนผัก ไม่เคยว่ำงและไม่เคย 

มีวันหยุดเลย ผมท�ำเองทั้งหมดทั้งรดน�้ำ พรวนดิน ให้ปุ๋ย ซึ่งผมชอบมำก ผักที่พอเก็บได้แล้ว 

ผมก็เก็บกิน เก็บขำย ภรรยำผมเอำไปขำยที่ตลำดใกล้บ้ำน บำงทีก็ให้เพื่อนบ้ำนบ้ำง ผมก็ใช้ชีวิต

เหมือนทุกคนที่นี่” 

แมค ชาวนอร์เวย์ อายุ 70 ปี 

ชายสูงวัยชาวนอร์เวย์ที่น่ังคุยด้วยท่าทีแสนสบายกับผู้เขียนท่านน้ี เป็นคนชอบปลูกผักเป็นชีวิตจิตใจ  

แมคปลูกผักเต็มพื้นที่ประมาณ 1 ไร่หลังบ้านของตัวเองจนเป็นที่รู้จักในละแวกชุมชนน้ันว่า “บ้านน้ีฝร่ังปลูกผัก”  

แมคเล่าความหลังให้ฟังว่าหลังจากเกษียณจากความเป็นพนักงานบริษัทเล็กๆ แห่งหน่ึงในเมืองออสโล เมืองหลวง

ของประเทศนอร์เวย์แล้ว เขาเริม่ใช้ชวีติในอพาร์ตเมนต์ขนาดเลก็กับเพือ่นฝูงคนรู้จักไปอย่างเรยีบง่าย ไม่เร่งรีบและ

ถูกกดดันด้วยเวลาเหมือนตอนท�างาน แมคมีโอกาสได้เริ่มต้น “งำนต้นไม้” ที่เขาบอกว่ารักมาก เพราะต้นไม้ท�าให้

จิตใจเขาเบกิบาน แมคชอบมองต้นไม้เจริญเติบโตขึน้มาด้วยฝีมือของเขาเอง แต่อพาร์ตเมนต์หลงัเลก็ของเขาสามารถ

รับได้เพียงต้นดอกไม้ขนาดเล็กเพียงไม่ก่ีกระถาง และต้นไม้เหล่าน้ีก็อยู่ได้เพียงช่วงเวลาที่อากาศไม่หนาวจนเกินไป

เท่านั้น 

ภรรยาของแมคเสียชีวิตก่อนที่เขาจะเกษียณ ลูกชายคนเดียวของเขาแต่งงานมีครอบครัวและมีบ้านของ 

ตัวเองในอีกเมืองหน่ึงของนอร์เวย์ แมคเล่าว่าชีวิตที่ออสโลท�าให้ได้พบเจอกับลูกหลานและเพื่อนเก่า ซึ่งเป็นสิ่งที ่

แมคชอบ แต่เมื่อชะตาชีวิต (faith) ท�าให้เขาได้พบภรรยาชาวไทยและได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่จังหวดน่านเมื่อ  

5 ปีที่แล้ว แมคบอกกับผู้เขียนว่า ชีวิตที่จังหวัดน่านกับภรรยา และการปลูกผักเป็นชีวิตที่เขาต้องการและพอใจ 

มากที่สุดแล้ว แมครู้สึกว่าชาวบ้านชื่นชมการปลูกผักของเขา เมื่อเขาขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ใดในชุมชน ชาวบ้านจะ

ทักทายโดยการพูดถึงผักฝรั่งจนค�าว่า ผักฝรั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวของเขาไปแล้ว การเป็นที่ยอมรับของ

ชาวบ้านผ่านการปลกูผักท�าให้ชายสงูวยัชาวนอร์เวย์รูส้กึว่า ตนเองมีคณุค่า โดยแมคอาจจะรู้สกึว่าเขาไม่ได้ท�าอะไร

มากมายนอกจากการอยู่กับ “สีเขียว” ซึ่งเขาชอบมาแต่ครั้งยังอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องเล็กที่ออสโล แต่การได้อยู่กับ 

“สเีขยีว” ทีร่กักลบัท�าให้แมคเป็นทีย่อมรบัในสงัคมแห่งใหม่อกีต่างหาก เช่นน้ีภาษิตไทยมกัจะกล่าวว่า ยงิปืนนัดเดยีว

ได้นกสองตัว ช่างน่าอัศจรรย์แต่ไม่ประหลาดใจเลยว่าเหตุใดชายสูงวัยชาวนอร์เวย์จึงรู้สึกว่า บ้านที่จังหวัดน่านเป็น

บ้านที่แท้จริงของเขาตลอดไป 

นอกจากการได้พบเห็นว่า ความคุน้เคยอนัมีทีม่าหลากหลายและความมีคณุค่าในตนเป็นปัจจัยส�าคญัส่งเสรมิ

ให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติสามารถปรับตัวและอาศัยอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขแล้วน้ัน ผู้เขียนยังพบสิ่งที่ 

น่าสนใจอีกประการหนึ่งในการด�าเนินชีวิตของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย นั่นคือผู้สูงอายุต่างมีเครื่องมือสื่อสาร

ทีท่นัสมยั และต่างได้เรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยสีือ่สารเหล่าน้ีกันอย่างช�า่ชองมาแล้วทัง้สิน้ ส�าหรับหลายท่านเทคโนโลยี

สื่อสารท�าให้ได้มาอยู่ในสังคมไทย

“มันเริ่มจำกกำรเข้ำไปลองเล่นในพวกเว็บไซต์หำคู ่ก่อน พวกน้ีเขำจะมีแบบสมัครฟรีก่อน ซึ่ง 

เพรำะมันฟรีไม่เสียหำยอะไร ผมก็ลองเล่นดู แล้วทีน้ีมันก็จะท�ำให้เรำอยำกได้มำกขึ้น (หัวเรำะ)  

แบบเสียเงินก็ยอมเพรำะติดพันเธอเข้ำแล้ว คือผมอยำกจะติดต่อเธอ ซึ่งข้อมูลกำรติดต่อเขำ 
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จะไม่มีให้เรำหำกไม่สมัครเป็นสมำชิกขั้นสูงขึ้นไป แต่ค่ำสมัครก็ไม่ได้แพงอะไรหรอก เพียงแต่ 

ก่อนหน้ำนั้นผมเคยนึกตลกว่ำท�ำไมคนเรำต้องเสียเงินเพื่อมำท�ำควำมรู้จักกัน” 

จอห์น ชาวอเมริกัน อายุ 73 ปี

ผู้เขยีนเห็นว่า จอห์นใช้โทรศพัท์มอืถือทีส่ามารถท�าอะไรได้หลายอย่าง ระหว่างการพดูคยุกันจอห์นใช้โทรศพัท์

เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในการอธิบายเรื่องราวชีวิตของเขา จอห์นอายุ 73 ปีแต่ยังดูกระฉับกระเฉง จอห์นพูดคุยยาว

และออกรสชาติมากกว่า ที่เขาแข็งแรงและดูอ่อนกว่าวัยเป็นเพราะเขาดื่มน�้าด่างเป็นประจ�า ว่าแล้วจอห์นก็เปิดรูป 

(ในโทรศพัท์มอืถือ) ของชายชาวญีปุ่น่คนหน่ึงให้ผู้เขยีนด ูพร้อมกับให้ผู้เขยีนทายว่า ชายญีปุ่น่คนดงักล่าวอายเุท่าใด 

ผู้เขียนก็คาดประมาณแล้วเดาไปตามภาพที่เห็นว่าน่าจะอายุประมาณ 45 ปี จอห์นเฉลยด้วยความรู้สึกอยากคุยต่อ

อีกยาวว่าชายญี่ปุ่นอายุ 73 ปี โดยชายคนนี้เป็นผู้คิดค้น ผลิต และจ�าหน่ายเครื่องผลิตน�้าด่างที่ปัจจุบันเป็นเครื่อง

ผลิตน�า้ดืม่ในโรงพยาบาลสว่นใหญข่องประเทศญี่ปุน่ แลว้จอห์นกเ็ปดิภาพเครือ่งผลิตน�า้ดืม่ให้ผูเ้ขียนดจูากโทรศัพท์

มอืถือ ไม่ใช่ภาพเดยีว แต่เป็นภาพจ�านวนนับสบิทีแ่ต่ละขัน้ตอนของน�า้แต่ละแก้วก่อนเข้าเคร่ืองผลติน�า้ด่าง และหลงั

จากออกจากเครื่องผลิต 

เมือ่ถามว่าครัง้ทีจ่อห์นใช้บริการเวบ็ไซต์หาคูน้ั่น จอห์นใช้โทรศพัท์เครือ่งน้ีด้วยหรอื จอห์นตอบอย่างผู้ช�านาญ

การว่าไม่ใช่เลย ตอนที่อยู่รัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์นใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะธรรมดาและใช้สัญญาณ

เพื่อให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เท่าน้ัน เมื่อถามถึงความยากล�าบากที่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในช่วงสูงวัย 

จอห์นบอกว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้ยากล�าบาก ชายสูงวัยชาวอเมริกันกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า  

ทุกสมัยของการด�ารงชีวิตของมนุษย์จะมีการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเสมอ สิ่งเหล่านั้นเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น

เทคโนโลยีของยุคสมัยใดก็ตาม การเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาเป็นโทรศัพท์มือถืออาจจะท�าให้เขาเสียพื้นที่

หน้าจอไปเยอะ การควบคุมปุ่มบังคับทั้งหลายไม่คล่องแคล่วเหมือนใช้เครื่องใหญ่ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยี 

จอห์นมองว่าเป็นเรื่องของการก้าวข้ามข้อจ�ากัดของผู้ใช้แต่ละคนมากกว่า อีกทั้งในสมัยปัจจุบันมีการเอื้อประโยชน์

แก่ผู้ใช้สงูอายดุ้วย การก้าวข้ามข้อจ�ากัดขอความเป็นผู้สงูอายทุีต่าไม่ด ีน้ิวมอืบงัคบัได้ไม่เตม็ที ่จึงเป็นเรือ่งทีง่่ายขึน้ 

ในเคร่ืองโทรศพัท์มอืถือของจอห์นจึงเตม็ไปด้วยโปรแกรมมอืถือ (Application) มากมายรวมถึงโปรแกรมมอืถือยอด

นิยมที่คนไทยใช้ เช่น Line Facebook Instagram เกมส์ฆ่าเวลาหลากหลายประเภท จอห์นใช้ gmail google และ

มีโปรแกรมกล้องถ่ายรูปที่ท�าให้ภาพสวยคมชัดยิ่งกว่าตัวจริง/ภาพจริงอีกด้วย 

นอกจากจอห์นแล้ว แมคชาวนอร์เวย์ ปีเตอร์ชาวออสเตรเลีย และผู้สูงอายุชายชาวต่างชาติอีกหลายคนพบ

รักกับภรรยาชาวไทยจากเว็บไซต์หาคู่ด้วยเช่นกัน นอกจากการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการหาคู่และพูดคุยสื่อสาร

ทัว่ไปแล้ว ผู้เขยีนพบว่าผู้สงูอายตุ่างชาติทกุคนทัง้ชายและหญงิต่างใช้เทคโนโลยสีือ่สารเพือ่รบัข่าวสารจากบ้านเกิด

แดนไกลและจากข่าวรอบตวัในสงัคมประเทศไทยด้วย ซึง่ข้อค้นพบเชงิประจักษ์ดงักล่าวน้ีเปลีย่นมมุมองของผู้เขยีน

ในเร่ืองการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่ผู้เขียนได้

สมัภาษณ์มา น่ันคอืจากทีผู้่เขยีนเคยคดิว่าเทคโนโลยคีงจะเป็นสิง่แปลกใหม่ส�าหรับผู้สงูอาย ุและคงจะเป็นสิง่ทีท่�าให้

ผู้สูงอายุรู้สึกล้าหลังนั้น บัดนี้ผู้เขียนได้ตระหนักแล้วว่า ความคิดนี้ช่างล้าหลัง ผู้เขียนได้เปิดโลกทัศน์ส่วนตัวและได้

เรียนรู้มากขึ้นว่า แท้จริงแล้วผู้สูงอายุต่างชาติในประเทศไทยนิยมชมชอบเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถใช้

เทคโนโลยไีด้เพือ่สนองความต้องการของตนเป็นอย่างด ีและแต่ละคนก็ใช้ในความหมายทีเ่หมอืนกันบ้างแตกต่างกันบ้าง
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การติดตามข่าวสารในประเทศบ้านเกิดเป็นเรื่องหนึ่งที่ทอม ผู้สูงอายุชาวอเมริกันวัย 68 ปี ให้ความส�าคัญ

มากเช่นเดียวกัน โดยทอมบอกว่าเขาติดตั้งจานดาวเทียมที่บ้านในเชียงใหม่ เขาจึงสามารถรับชมทุกสถานีข่าว 

ทีต้่องการจากทกุมุมโลกได้ ทอมมีเพือ่นในเชยีงใหม่ประมาณ 30 คน ประมาณร้อยละ 80 เป็นชาวต่างชาตจิากหลาย

ประเทศทั่วโลก ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นคนไทยที่เป็นภรรยาชาวไทยของเพื่อน และเพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นชาติ

ตะวันตกทั้งหมดน้ันต่างคนต่างสามารถปรับจูนจานดาวเทียมจนสามารถรับชมสถานีข่าวจากประเทศของตนเองได้ 

เมื่อมีงานเลี้ยงระหว่างกลุ่มเพื่อนตามวาระโอกาสที่เหมาะสม หรือเมื่อนัดเพื่อนคนใดพบพูดคุย ทุกคนจะมีข่าวสาร

จากรอบโลกมาเป็นหัวข้อสนทนาหน่ึงเสมอ ทอมบอกว่าตนเองไม่เคยเหงา และไม่เคยรู้สึกว่าได้รับข่าวสาร 

ไม่เพียงพอเลย

ทอมบอกว่าเมอืงไทยเป็นเมอืงเสรมีากกว่าอเมริกา ทอมเคยคดิก่อนมาเมืองไทยว่า เรือ่งบางเร่ืองอาจจะเป็น

ข้อจ�ากัดในการใช้ชวีติในประเทศไทยของเขา เช่น คนไทยไม่พดูภาษาองักฤษ คนไทยนับถือศาสนาพทุธ ครสิต์ อสิลาม 

จึงอาจไม่มสีถานทีป่ฏิบตัศิาสนกิจส�าหรับคนนับถือศาสนายวิ และการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยก็อาจเป็นปัญหา 

ด้วยความกังวลทอมจึงวางแผนว่า จะเช่าห้องพักแทนการลงทุนซ้ือ เพราะอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยถาวรขนาดน้ัน 

แต่ปรากฏว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ทอมบอกว่าเขาอยู่เมืองไทยมา 8 ปีแล้ว ทอมซื้อคอนโดแบบสองห้องนอนขนาด

ใหญ่ไว้อยู่ ใช้ชีวิตมาได้ทุกวัน โดยไม่มีปัญหาอะไร เขาบอกว่าเมืองไทยมีทุกอย่างที่เขาต้องการ

“ในวัยน้ีผมต้องกำรชีวิตแบบสงบ คนไทยมีนิสัยง่ำยๆ สบำยๆ ไม่จริงจังเกินไปเหมือนคนอเมริกัน 

แน่นอนว่ำถ้ำคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน๊อค คุณถูกต�ำรวจเรียกแน่ แต่คุณก็จ่ำยค่ำปรับไป  

400 บำท คนไทยไม่ได้คิดว่ำเร่ืองหมวกกันน๊อคมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนำดต้องจ่ำยสี่พันบำท วิธีคิด 

ไม่เหมือนกัน ที่อเมริกำทุกอย่ำงเป๊ะเกินไป ผู้คนก็เร่งรีบจนไม่มีเวลำให้กับสุนทรียสนทนำกับคน 

รอบข้ำงอีกแล้ว มันเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภำพ”

ทอม ชาวอเมริกัน อายุ 68 ปี 

ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นท่านหน่ึงก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทอม เธอกับสามีเลือกที่จะใช้เวลาประมาณ 

8–10 เดือนต่อปีในเมืองไทยเพราะรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยดีกว่า ความต้องการของเธอและสามีในฐานะผู้สูงอายุได้รับ

การตอบสนองมากกว่า เช่น สามีไม่ชอบอากาศหนาวจัด ตัวเธอเองอยากอยู่ใกล้ลูกชาย เป็นต้น ในปีหนึ่งๆ ฮิโรโกะ

กับสามจึีงเลอืกทีจ่ะอยูญ่ีปุ่น่เพยีงประมาณ 2 เดือน เพือ่จัดการธุระจ�าเป็น ส่วนเวลาทีเ่หลอืเธอกับสามเีลอืกทีจ่ะอยู่

บ้านที่เชียงใหม่ ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นทั้งสองท่านเช่าบ้านหลังเล็กอยู่ใกล้กับบ้านของลูกชาย ซึ่งแต่งงานกับภรรยา 

ชาวไทย 

“อำกำศที่เมืองไทยอุ่นกว่ำญี่ปุ่นค่ะ ลูกชำยของเรำท�ำงำนที่เมืองไทย เรำอยู่ที่น่ีมำกกว่ำอยู่ที่ญี่ปุ่น 

เมืองไทยมีร้ำนค้ำญี่ปุ่น ร้ำนอำหำรญี่ปุ่น ลูกสะใภ้เรำเป็นคนไทย หลำนของเรำพูดภำษำไทยได้ เรำก็

มีควำมรู้สึกว่ำเรำมีครอบครัวอยู่ที่น่ี ทุกอย่ำงที่น่ีดีมำก เรำสองคนเหมือนจะสนิทกับเมืองไทย

มำกกว่ำญี่ปุ่นแล้วนะ (หัวเรำะ)”

ฮิโรโกะ ชาวญี่ปุ่น อายุ 67 ปี
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ประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย ที่ผู้เขียนได้สัมผัสและสัมภาษณ์มา ส่วนใหญ่เป็น

ประสบการณ์ด้านบวก ทกุคนชอบเมืองไทยและอยากจะฝากผีฝากไข้ไว้ทีป่ระเทศไทย นับว่าเป็นเร่ืองดทีีป่ระเทศไทย

มหีลายอย่างทีต่อบโจทย์ความต้องการของผู้สงูอายชุาวต่างชาตไิด้ มหิน�าซ�า้ความมุง่หวงัสดุท้ายทีช่าวต่างชาตอิยาก

จะฝากผีฝากไข้ไว้กับสังคมไทยก็ดูเหมือนว่าสัมฤทธิผลอีกด้วย 

กรณกีารฝากผฝีากไข้ดงักล่าวน้ี ผู้เขยีนได้สมัภาษณ์ภรรยาชาวไทยของผู้สงูอายชุาวต่างชาตทิีเ่สยีชวีติไปแล้ว

จากอาการเส้นโลหิตในสมองแตก สามีของนุสรา ชื่อปีเตอร์ อายุ 65 ปี ชาวออสเตรเลีย

“ตอนที่ปีเตอร์น๊อคไป เรำคิดอย่ำงเดียวต้องพำเขำหำหมอที่ดีที่สุด ไปโรงพยำบำลน่ำนก่อน ทีนี้เรำรู้ 

ถ้ำที่น่ำนหมอไม่มีก็ต้องไปเชียงใหม่ ถ้ำเป็นพ่อแม่เรำก็พำไปเชียงใหม่เหมือนกัน เรำก็พำเขำไปที ่

โรงพยำบำลที่เชียงใหม่ ไปหำหมอเฉพำะทำงที่เก่งๆ ปีเตอร์เส้นโลหิตในสมองแตก เขำไม่รู้สึกตัว

ตั้งแต่วันที่ล้ม ไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลย (เสียงสั่นเครือ) ไปเร็วมำก ได้ดูแลเขำอยู่แค่ 2 อำทิตย์ 

(ร้องไห้)”

นุสรา ภรรยาชาวไทยของปีเตอร์ อายุ 42 ปี

เมื่อถามถงึเรือ่งการวางแผนตั้งแตแ่ตง่งานอยู่กนิด้วยกนัวา่ คิดไว้บ้างไหมว่าเมื่อเจบ็ปว่ยจะรกัษากนัอยา่งไร 

เน่ืองจากปีเตอร์ไม่มีบัตรทอง หรือประกันสังคมเหมือนคนไทย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะดูแลกันอย่างไร  

นุสราบอกว่าไม่เคยคิดวางแผนเลย ปีเตอร์เป็นคนแข็งแรง ไม่มีประวัติเจ็บป่วยเลย ชอบปั่นจักรยานออกก�าลังกาย

กับเพื่อนบ้านทุกวัน อีกอย่างหนึ่งปีเตอร์ยังมีเงินเดือนและประกันสุขภาพจากออสเตรเลียอยู่ ส่วนนุสรารับราชการ

จึงสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้ ทั้งสองคนจึงไม่เคยมีแผนเร่ืองการรักษาพยาบาลส�าหรับปีเตอร์เลย ครั้นเมื่อเกิด

เหตุการณ์ที่ปีเตอร์ล้มเจ็บ นุสราบอกผู้เขียนว่าการรักษาพยาบาลก็เป็นไปแบบปกติ ไม่มีปัญหาใดๆ 

“เรำไม่มีเวลำได้ทันคิดว่ำเขำเป็นฝร่ังหรือคนไทย รู้แต่ว่ำเขำเป็นสำมีเรำ ในหัวไม่ได้นึกว่ำ 

เขำเป็นฝรั่งหรืออะไร รู้แต่ว่ำต้องพำเขำไปรักษำ ลูกสำวเขำมำจำกเมืองนอก ลูกชำยตำมมำทีหลัง ... 

น้องสองคนลูกของเขำก็น่ำรักมำก ช่วงที่อยู่กับปีเตอร์มำก็เจอเขำปีละครั้ง ... คือสำมีเรำ ... ใจไม่เคย

คิดโรงพยำบำลจะรับหรือไม่รับฝรั่ง เรำคิดแต่ว่ำเรำจะพำเขำไปหำหมอที่ดีที่สุดเท่ำนั้น”

นุสรา ภรรยาชาวไทยของปีเตอร์ อายุ 42 ปี

นุสรากับปีเตอร์แต่งงานกันมาแล้วประมาณ 10 ปี อยูอ่าศยัในบ้านทีซ่ือ้ในนามของนุสรา ทัง้สองไม่มบีตุรด้วย

กัน แต่ปีเตอร์มลีกูสาว 1 คนและลกูชาย 1 คนกับอดีตภรรยาชาวออสเตรเลยี ลกูทัง้สองของปีเตอร์ต่างมคีรอบครวั

และอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย หลังจากภรรยาเสียชีวิตปีเตอร์เดินทางมาท�างานที่ประเทศไทยและแต่งงานกับ

นุสรา การจากไปอย่างกะทันหันของสามีผู้เป็นที่รัก น�าความโศกเศร้าอย่างที่สุดมาสู่นุสรา และจนถึงวันที่สัมภาษณ์

ซึง่เป็นเวลาประมาณ 1 เดอืนหลงัปีเตอร์จากไป นุสรายงัคงโศกเศร้าอย่างยิง่ “ท�าใจไม่ได้” กับการจากไปของปีเตอร์ 
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ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสำยตำของคนไทย

การจากไปของปีเตอร์ไม่ได้สร้างความเศร้าโศกแก่นุสราคนเดียว หากแต่ผู้คนในหมู่บ้านที่ทั้งสองอาศัยอยู ่

ต่างพากันโศกเศร้าไปด้วย เมื่อปีเตอร์ล้มป่วยและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ชาวบ้านต่างแวะเวียนเข้า

สอบถามอาการด้วยความเป็นห่วง เมื่อถึงแก่กรรมไปแล้ว เสียงตามสายของหมู่บ้านประกาศให้ชาวบ้านไปช่วยกัน

เตรียมศาลาเพื่อรอรับศพของปีเตอร์ ซึ่งออกเดินทางมาจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียนได้เรียนรู้จาก

การสัมภาษณ์ชาวบ้านมาว่า ทุกคนรักปีเตอร์ เขาเป็นนักปั่นจักรยานคนหนึ่งของหมู่บ้าน เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 

ตัวใหญ่ อารมณ์ดี หัวเราะเสียงดัง ชอบกินกับข้าวพื้นเมือง ชาวบ้านไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คนที่แข็งแรงมาก 

และเป็นคนดีอย่างปีเตอร์จะจากไปเร็วเกินไป ศพของปีเตอร์ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดของหมู่บ้านเฉกเช่นเดียวกับศพ 

ของชาวบ้านทุกคน ชาวบ้านร่วมกันเดินเท้าจูงศพของปีเตอร์ไปสุสานเพื่อฌาปนกิจ โดยบรรเลงเพลงปี่พาทย์ 

ไปตลอดทาง ชาวบ้านหมู่อื่นที่ศพถูกลากจูงผ่านไปเพื่อเข้าสู่สุสานบอกว่า ถ้าไม่ถามจะไม่รู้เลยว่าเป็นศพฝรั่ง  

“ยังกะศพคนบ้านเรา” คือค�าพูดที่ผู้เขียนได้ยินในระหว่างการร่วมเดินจูงศพของปีเตอร์ไปสุสานด้วย 

กรณีการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของปีเตอร์ ซึ่งได้รับการดูแลทุกขั้นตอนอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์น้ัน  

ผู้สงูอายตุ่างชาตทิกุคนทีถู่กสมัภาษณ์ต่างให้ความเห็นเหมอืนกันว่า ทีเ่ป็นเช่นน้ันได้เพราะปีเตอร์ มคีรอบครัวอนัเป็น

ที่รักที่เป็นครอบครัวคนไทย นั่นคือปีเตอร์มีนุสราและชาวบ้านคนไทย 

ในทางตรงกันข้าม หากผู้สงูอายชุาวต่างชาตไิม่มคีรอบครวัคนไทย เช่น อาศยัอยูต่ามล�าพงั หรือมเีพือ่นเฉพาะ

ชาวต่างชาติด้วยกันเท่านั้น กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุต่างชาติเสียชีวิตตามล�าพัง หรือหลายคนเลือกที่จะ

ฆ่าตัวตายเมื่อพบว่าตนเองเจบ็ป่วยรักษาไม่ได้ เช่น กรณีครูสอนภาษาชาวออสเตรเลียที่หวัใจล้มเหลว และเสียชีวิต

ในห้องพักในจังหวัดอุตรดิตถ์เพียงคนเดียว กว่าจะมีคนมาพบก็เมื่อเสียชีวิตไปหลายวันแล้ว หรือกรณีผู้สูงอายุชาว

เยอรมันที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะตัดสินใจฆ่าตัวตายเนื่องจากพบว่าตนเองเป็น

มะเร็ง รักษาไม่หาย อีกทั้งยังต้องทรมานกับความเจ็บปวดที่เกิดจากการรักษาพยาบาลอีกด้วย จึงคาดว่าเป็นเหต ุ

ให้กระท�าอัตวินิบาตกรรม 

ในขณะทีผู้่สงูอายตุ่างชาตใินสงัคมไทย เชือ่ว่าความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับคนไทยเป็นปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้ชวีติของ

พวกเขาในสังคมไทยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นน้ัน ผู้เขียนพบว่าคนไทยที่มีโอกาสได้พบเห็น ได้รู้จัก จนถึงได้ม ี

ความสนิทสนมกับผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยต่างก็มีทัศนคติด้านบวกต่อผู้สูงอายุต่างชาติด้วยเช่นกัน

“เมียเขำก็มำขำยผักที่ตลำดน่ีแหละ ผัวปลูก เมียขำย เรำพูดอะไรน่ีเขำรู้นะ แต่แค่มันพูดไม่ได้ 

เหมือนเรำ ฉันก็พูดค�ำไทยไป เขำก็ตอบฝร่ังมั่งไทยมั่ง ก็รู้เรื่องกันดีนะ (หัวเรำะ) หัวเรำะกันไป  

เขำก็เหมือนคนบ้ำนเรำ ไปงำนวัดงำนศพอะไรเขำก็ไป หน้ำไม่เหมือนเท่ำน้ันเอง อย่ำงอื่นก็เป็น 

คนบ้ำนเรำหมดแหละ ทักทำยกันอยู่ทุกวัน” 

มาลี แม่ค้า อายุ 45 ปี
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ความผูกพันในฐานะคนรู้จักกัน หรือจนถึงการเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นเหตุผลให้คนไทยสามารถ

ยอมรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมสังคมเดียวกันกับผู้สูงอายุชาวต่างชาติได้ คนไทยจ�านวนหน่ึงที่ใช้ชีวิตร่วมกับผู้สูงอาย ุ

ต่างชาติอย่างใกล้ชิด บอกผู้เขียนว่าพวกเขารัก และเคารพคุณตาคุณยายสูงวัยชาวต่างชาติเสมือนพ่อแม่ปู่ย่าตา

ยายของพวกเขาเลยด้วยทีเดียว

“พี่อยู่มำตั้งแต่อำยุ 16 ตอนน้ี 56 .. ก่ีปีแล้วล่ะ .. มันก็อธิบำยไม่ถูกนะ มันอยู่ในควำมรู้สึก 

อยู ่แล้ว เวลำไม่สบำยเรำก็ใจไม่ดี กลัวเสียเขำไป (น�้ำตำร้ืน) พี่เคยขึ้นเครื่องไปกรุงเทพฯ  

เครื่องบินสั่นมำก คิดว่ำตำยแน่ตำยแน่ ก็นึกถึงหน้ำเขำ สำธุขอให้พ่อแม่คุ้มครองให้ลูกปลอดภัย 

นึกถึงพ่อแม่นี่พี่จะนึกทีเดียวสี่เลย พ่อแม่จริงกับพ่อแม่คู่นี้”

ทอง แม่บ้าน อายุ 56 ปี

ผู้เขียนได้สอบถามความเห็นของคนไทยทั่วไป ที่ได้พบเห็นผู้สูงอายุต่างชาติอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทย

จ�านวนหนึง่ โดยบางครั้งคนไทยเหล่านีพ้บเห็นผู้สูงอายุต่างชาติในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย หรือบางครั้งพบเห็นในสังคม

ไทยทั่วไป ค�าตอบที่ผู้เขียนได้รับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พวกเขามองว่า สูงอายุชาวต่างชาติในสังคมไทยไม่มีพิษ

ไม่มภัีย โดยส่วนใหญ่มกัจะเหมอืนผู้สงูอายคุนไทย เดนิช้า ท�าอะไรช้า เดนิดขูองในตลาดก็ดไูปเรือ่ย คนไทยมทีศันคติ

ด้านบวกต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต่างชาติ และชาวต่างชาติโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติที่รักความเป็น

ไทยและ “ท�าตัว” เหมือนคนไทย 

ทศวรรษหน้ำว่ำด้วยเรื่องสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุต่ำงชำติในสังคมไทย 

ผู้สูงอายุต่างชาติที่อาศัยอยู ่ในประเทศไทยถือวีซ่าหลากหลายประเภท หรือไม่มีวีซ่าเพราะพ�านักอยู ่ 

ในประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงอื่น เช่น ชาวจีนอพยพในประเทศไทย โดยส�าหรับผู้สูงอายุที่ถือวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นวีซ่า

ประเภทใดก็ตาม ผู้ถือวซ่ีาจะต้องแสดงตวัตนชดัเจน และแสดงตวัว่าสามารถอยูอ่าศยัในประเทศไทยได้โดยสามารถ

พึ่งพาตนเองในทางการเงินได้ ไม่เป็นภาระแก่ประเทศไทย 

ด้วยข้อบังคับด้านสถานะบุคคลต่างด้าวดังกล่าว กอปรกับผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยเป็นผู้สูงอายุจาก

ประเทศพัฒนาแล้ว มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าประเทศไทย และมีระบบดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมความต้องการใน

บั้นปลายชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างดีแล้ว เช่น มีประกันชีวิตและสุขภาพ มีเงินเดือนจากเบี้ยบ�านาญจากประเทศ

ของตน องค์ประกอบเหล่าน้ีเอือ้ให้ผู้สงูอายตุ่างชาตใินสงัคมไทย สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไทยได้โดยไม่ขาดแคลน 

และโดยสามารถพึง่พาตนเองในทางการเงินได้ ในส่วนของผู้สงูอายชุาวจนีทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยมาเกือบชัว่อายุ

น้ัน ผู้สูงอายุเหล่าน้ีแม้ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย แต่มีลูกหลานเป็นคนไทยที่สามารถดูแลบุพการีได้ ผู้สูงอายุเหล่าน้ี 

จึงไม่เป็นภาระแก่รัฐไทยและสังคมไทยเช่นกัน

นอกจากเหตุผลเชิงโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้สูงอายุต่างชาติหลายคนยังมีวิธีคิดส่วนตัวที่นับได้ว่า 

ท�าให้การอยูอ่าศยัในประเทศไทยของเขาเหล่าน้ันจะไม่เป็นภาระแก่สงัคมไทย ผู้เขยีนพบว่าแนวคดิในการด�ารงชวีติ

ของผู้สูงอายุต่างชาติทุกคนเพียงต้องการความสงบสุขในบั้นปลายชีวิต ทุกท่านกล่าวถึงความตายอย่างสงบ  
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กล่าวถึงความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นด้วยน�้าเสียงสงบแสดงถึงความเข้าใจในสัจธรรม บางคนบอกกล่าวชัดเจน 

ถึงแนวคดิในการด�ารงชวีติบัน้ปลายว่า ทกุอย่างควรจะต้องด�าเนินไปตามธรรมชาต ิรวมถึงการรักษาเยยีวยาร่างกาย

ตนเองเมื่อเจ็บป่วย ดังเช่นทอม ผู้สูงอายุชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งบอกผู้เขียนว่า เขาเชื่อในความมหัศจรรย์แห่งร่างกาย

มนุษย์ เขาเชื่อว่าความเจ็บป่วยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นเพราะร่างกายขาดความสมดุล ดังนั้นการท�าให้

ร่างกายกลบัสูภ่าวะสมดุล และการให้เวลาแก่ร่างกายในการเยยีวยาตวัเอง อาการเจ็บป่วยจะดขีึน้และหายไปในทีส่ดุ 

แต่หากร่างกายสู้ไม่ไหวเน่ืองจากอวัยวะและการท�างานบกพร่องไป ทอมบอกว่าลักษณะเช่นน้ีแสดงว่าร่างกาย 

เริม่จะคบืคลานเข้าสูค่วามเสือ่มสภาพไปตามธรรมชาต ิและในทีส่ดุแล้วก็คงต้องปล่อยให้การท�างานของร่างกายยตุิ

ไปตามธรรมชาติเช่นกัน แนวคิดในการดูแลตนเองและใช้ชีวิตบ้ันปลายของทอม ถูกสะท้อนให้เห็นในการพูดคุย 

กับผู้สูงอายุต่างชาติทุกคนราวกับว่า เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุได้เดินทางทางความคิดมาถึงได้ โดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ  

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และโดยไม่จ�ากัดว่าก�าลังอยู่ในวัฒนธรรมต้นก�าเนิดของตน หรืออยู่ในวัฒนธรรมอื่น 

ประเดน็ทีร่ฐัไทยและสงัคมไทย ควรจะคดิค�านึงเก่ียวกับสถานการณ์ผู้สงูอายตุ่างชาตใินสงัคมไทยในทศวรรษ

หน้า จึงไม่ใช่ประเดน็ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของผูส้งูอาย ุและไม่ใช่ประเดน็ด้านการอยูร่่วมกันระหว่าง

คนไทยกับผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทย หากแต่รัฐไทยและสังคมไทยควรให้ความส�าคัญด้านการศึกษา เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในทุกด้าน 

สังคมไทยและคนไทยควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากปรากฏการณ์ที่ผู้สูงอายุชาวต่างชาติคิดว่า เมืองไทยเป็นบ้าน 

ให้มากขึน้กว่าทีเ่ป็นอยู ่และองค์ความรูใ้หม่เหล่าน้ีจะช่วยเตรยีมคนไทยและสงัคมไทยให้พร้อมรบัมอืกับสถานการณ์

ผู้สูงอายุต่างชาติในสังคมไทยในทศวรรษหน้าอย่างแน่นอน
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บทคัดย่อ

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน (ประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว) 

ที่ก�าลังท�างานในประเทศไทยมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการบริโภคทรัพยากร และการสะสมของขยะมูลฝอย  

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เพราะยิ่งเพิ่มขนาดประชากร โดยเฉพาะจากการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติก็จะยิ่ง

ส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการของการบริโภค และส่งผลต่อการเพิ่มระดับการผลิตขยะมูลฝอยต่อวันเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่รัฐไม่สามารถก�าจัดขยะได้ทันต่อการผลิตขยะ ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรม 

ต่อที่อยู่อาศัย ดังนั้นเพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท�างานของแรงงานข้ามชาติ

จากประเทศเพือ่นบ้าน รฐับาลจะต้องมนีโยบายทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัแรงงานข้ามชาตใินเร่ืองความสะอาด เพือ่ป้องกัน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะ 

และส่งเสริมการใช้เตาเผาขยะในชุมชนและสร้างจิตส�านึกในการทิ้งและเก็บขยะ ตลอดจนมีมาตรการลดการผลิต

ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ก่อให้ขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อให้ขยะตกค้างลดลง

ค�าส�าคัญ: ความเสื่อมโทรม สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ที่อยู่อาศัย แรงงานข้ามชาติ
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Effects of Environmental Solid Waste  
Degradation on Migrants Workers’ Residences

Thirapong Santiphop
*

Abstract 

Dense settlements of migrant workers from neighboring countries (Myanmar, Cambodia and 

Lao) in Thailand are associated with the extra consumption of resources and the accumulation of 

solid waste in these localities. It is expected that the solid waste will be added as migration from 

neighboring countries to Thailand increases. Strategies and mechanisms are needed to effectively 

and efficiently dispose of the waste. Otherwise, there will be environmental impacts and  

degradation of these habitats. In order to promote a higher–quality living environment for the foreign 

laborers from neighboring countries, the Thai government must have a housing policy for migrants 

which includes a hygienic waste disposal system. Mechanisms include promoting the use of  

community–based incinerators, increasing awareness of garbage collection and disposal, and  

reduced consumption of products and materials that produce waste and sewage in order to decrease 

residual waste.

Keywords: Degradation, Environment, Solid waste, Settlements, Migrant worker

*
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1. บทน�ำ

ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ที่มีความส�าคัญต่อมนุษย์ องค์การสหประชาชาติจึงได้มีการก�าหนดให้ที่อยู่อาศัย 

ที่เพียงพอเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (The People’s Movement for Human Rights Education, 2015)  

โดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของภาคีรัฐทั้งหมดต้องตระหนักและด�าเนินการ 

เพื่อสิทธิมนุษยชนในข้อน้ี และได้มีการก�าหนดสิทธิของแรงงานข้ามชาติด้านที่อยู่อาศัยไว้ว่า แรงงานข้ามชาติ 

ควรได้รับการปฏิบตัทิีเ่ท่าเทยีมกับประชาชนในประเทศ ในการมสีทิธิพกัอาศยัและมโีอกาสเข้าพกัอาศยัในทีอ่ยูอ่าศยั

แบบเคหะสงเคราะห์ได้ รวมทั้งการป้องกันการเช่าซื้อที่เอารัดเอาเปรียบ (United Nations High Commissioner 

for Human Rights, 1990) ด้วยหลกัปฏิญญาดงักล่าว จึงมเีหตผุลทีจ่ะอ้างได้ว่าแรงงานข้ามชาตนิอกจากการมีสทิธิ 

พักอาศัยและมีโอกาสพักอาศัยแล้ว ก็ควรได้อยู่ในที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่มีมลพิษ เพราะถ้า 

สภาพแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษและที่อยู ่อาศัยมีความสะอาดย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี และท�าให้การท�างาน 

มปีระสทิธิภาพก็จะมคีวามส�าคญัต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกัน การพกัอาศยัของแรงงานข้ามชาติ

ส่วนใหญ่นายจ้างเป็นผู้จัดให้โดยให้เช่าในราคาค่าเช่าที่ไม่สูงจนเกินกว่าค่าจ้างรายวันที่ได้รับ ซึ่งส่วนใหญ่ค่าจ้าง

แรงงานจะอยู่ในขั้นต�่าคือ 80–200 บาทต่อวัน (นุชรัตน์, 2553) แต่ค่าเช่าที่พักจะอยู่ระหว่าง 900–1800 บาท  

ต่อเดือนในสภาพแวดล้อมที่มีความแออัด และมีความไม่สะดวกในการเข้าถึงที่พัก (อัมพกา, 2557) 

การเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากส่งผลต่อความต้องการการบริโภค ซึ่งเป็นอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 

ตามจ�านวนประชากร ท�าให้มกีารผลติขยะ และมขียะมลูฝอยตกค้างจ�านวนมากจากปรมิาณการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้น้ี

เป็นเพราะการบรหิารจัดการขยะยงัไม่สามารถท�าให้บรรลผุลอย่างถูกวธีิ ทัง้ทางด้านการเก็บและแยกขยะ การก�าจัด

โดยการเผา การสร้างโรงงานก�าจัดขยะในชุมชน และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (กุณฑลทิพย์, 2555) การเผาขยะ 

ที่ผิดวิธี ไม่มีการแยกขยะ จะส่งผลต่อการเพิ่มสารพิษในน�้า และอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กจะส่งผล

ต่อสขุภาพและการเจ็บป่วย (จิรศกัดิ ์และเขมมาร,ี 2556; ปฐมพงศ์ ธิดารตัน์ และณัฐพรพรรณ, 2557) ซึง่เป็นปัญหา

สภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาตทิัง้ภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม แรงงานข้ามชาตไิม่ทราบเง่ือนไข

การจ้างงาน ค่าจ้าง ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการเลือกย่านที่พักอาศัย ซึ่งที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติโดยส่วนใหญ ่

จะอยู่ในบริเวณย่านชุมชนหนาแน่นที่ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย ไม่ได้รับการดูแล และไม่ได้มีการจัดการให้ครอบคลุม

ทุกชุมชน (นุชรัตน์, 2553; คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย, 2558) จากรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

ระบุว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญและประชาชนได้ร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐมากที่สุดคือปัญหากลิ่นเหม็น 

ของขยะมูลฝอยตกค้าง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท�าให้ชุมชนและที่อยู่อาศัยไม่น่าอยู่

และน�ามาซึ่งความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ และแหล่งข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการศึกษาน้ี เพื่ออธิบายความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอย  

การปรับตัวของแรงงานข้ามชาติ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อแรงงานข้ามชาติ โดยการสังเคราะห์ข้อมูล 

จากรายงานการวิจัย เอกสารตีพิมพ์ และเอกสารเผยแพร่ชนิดต่างๆ 

ผลกระทบของความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอยต่อที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ  157



แนวคิดควำมเสื่อมโทรมทำงสิ่งแวดล้อม

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่มุ ่งพัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า 

การส่งออกสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค ในแง่ของการบริโภคทรัพยากรเพื่อเพิ่มรายได้ของ

ประเทศและการบริโภคทรัพยากรเพื่อตอบสนองความต้องการในการด�ารงชีวิต (Black et al., 2011; Warner, 

2010; Suhrke,1993) การที่ประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบของเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ  

(Exponential function) ซึ่งเป็นการเพิ่มโดยการย้ายถ่ิน เพื่อเข้ามาหางานท�าของประชากรในชนบท ในกรณี 

ของแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาท�างานในประเทศไทย ได้ส่งผลต่อการเพิ่มประชากรในเมือง และภาวะการใช้

ทรพัยากรจ�านวนมาก ที่จะน�ามาสูก่ารลดลงของทรพัยากรและการเสื่อมคุณภาพของสิ่งแวดลอ้ม ซึง่เงือ่นไขเหลา่นี้

น�ามาสู ่ความเสื่อมโทรมและการขาดแคลนทรัพยากรในที่สุด แนวคิดในการอธิบายปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อ 

ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental degradation) ในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงน้ันขึ้นอยู่กับขนาดของ

ประชากร ระดับของการบริโภค และกระบวนการใช้ทรัพยากร หรือเทคโนโลยี่ (Population Reference Bureau, 

1988) ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงในลักษณะของสมการทางคณิตศาสตร์ คือ

I = P x A x T

เมื่อ I (Impact) หมายถึง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในที่นี้หมายถึงการสะสมของขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น 

(Waste Accumulation) 

P (Population) หมายถึง ขนาดประชากร ซึ่งหมายถึงจ�านวนแรงงานข้ามชาติ

A (Affluence) หมายถึง ระดับของการบริโภคของประชากร โดยวัดจากปริมาณขยะมูลฝอยต่อวัน 

T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยใีนแง่ของกระบวนการใช้ทรพัยากรทีเ่ปลีย่นผ่านเป็นสนิค้าส�าหรบับรโิภค

และกลายเป็นขยะมูลฝอยในที่สุด 

สมการดงักล่าวอธิบายได้ว่า การสะสมของขยะมลูฝอยทีเ่ป็นผลกระทบทางสิง่แวดล้อม เป็นผลคณูของขนาด

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ระดบัการบริโภคของประชากร และกระบวนการใช้ทรพัยากร กล่าวคอื ยิง่มกีารเพิม่ขนาดประชากร 

ระดบัการบริโภคก็สงูขึน้ และกระบวนการใช้ทรพัยากรก็มากขึน้ และก็ยิง่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้เช่นกัน 

สภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัยของแรงงำนข้ำมชำติ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เสื่อมโทรม และเป็นปัญหาต่อการด�ารงชีวิตในบริเวณชุมชนแออัด คือการม ี

ขยะมูลฝอยตกค้างจ�านวนมาก โดยที่ส่วนมากไม่สามารถย่อยสลายหรือถูกดูดซึมเข้าไปกับธรรมชาติได้โดยง่าย 

เน่ืองจากเป็นขยะที่เกิดจากเสื้อผ้า กระดาษ ขวด กระป๋อง และพลาสติก ขยะเหล่าน้ียากต่อการย่อยสลาย  

โดยธรรมชาติบางส่วนทิ้งไว้ตามบ้านเรือน บนถนน ท่อระบายน�้า และในที่ดินว่างเปล่า บางส่วนน�้าฝนได้ชะล้าง 

ไหลลงสู่ล�าคลองสาธารณะ และซึมลงสู่น�้าใต้ดิน ส่วนสภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชนก็เสื่อมโทรม สภาพแวดล้อม

ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่ท�างานของผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอย่างต่อเน่ืองมีส่วน 

ในการร่วมเพิ่มปริมาณขยะตกค้างทั้งในสถานที่ท�างาน และที่อยู่อาศัย
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ในขณะน้ียังไม่พบว่า รัฐบาลไทยได้ก�าหนดให้มีแผนการเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา

ท�างานในประเทศอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายของรัฐทางด้านที่อยู่อาศัย ที่ส่งผลต่อแบบแผนการด�าเนินชีวิต

ของแรงงานข้ามชาต ิในฐานะทีเ่ป็นแรงงานหลกัในภาคอตุสาหกรรม และภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในปัจจุบนั 

(กุณฑลทพิย์, 2555) อกีทัง้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11 พ.ศ. 2558 ก็ไม่ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

เฉพาะด้านที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด แต่ได้เสนอแนวทางที่เน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ควบคู่กับการอนุรักษ์

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คือแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เน้นการพัฒนา 

ฐานการผลติและการลงทนุตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกิจ (Economic Corridor) เพือ่สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม 

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)

นอกจากน้ีรัฐบาลก็ได้มีการสร้างกลไกระดับชาติที่เก่ียวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ที่จะเข้ามาท�างานใน

ประเทศไทยเอาไว้ 3 ระดับคือ 1) คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ 2) ส�านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ และ 3) 

คณะกรรมการและอนุกรรมการด�าเนินงานตามแผนงานในแต่ละด้าน โดยก�าหนดให้มีการเตรียมความพร้อม 

ทั้งทางด้านเอกชนและแรงงาน (กรมอาเซียน, 2558) รวมทั้งรัฐบาลปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) ก็ได้ใช้นโยบาย 

การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งก็คือคณะกรรมการ

นโยบายการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติ (กนร.) เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติทั้งระบบ รวมทั้งการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมและปัญหาที่อยู่อาศัย (ส�านักข่าวทีนิวส์, 2559)

นโยบายการจัดระเบียบของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งการว่าจ้างงานที่ส�าคัญ 

ของแรงงานข้ามชาต ิรฐับาลได้จดัระเบยีบให้แรงงานข้ามชาตพิกัอาศยัในอาคารให้เช่า ซึง่มรีะเบยีบการเช่าอยูอ่าศยั

ได้ก�าหนดไว้คือห้องพัก 1 ห้องอยู่ได้ไม่เกิน 4 คน (สาครออนไลน์, 2558) ท�าให้เกิดเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเฉพาะ เช่น 

พืน้ทีช่าวพม่า พืน้ทีช่าวกัมพชูา พืน้ทีช่าวลาวในจังหวดัสมุทรสาคร ส่วนแรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้าเมืองโดยไม่มเีอกสาร

แสดงตนจะหลบซ่อนพักอาศัยในแหล่งที่เข้าถึงได้ยาก ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนที่แออัด หรือตรอกซอยที่คับแคบ  

และสภาพที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อดิศร, 2559) 

สภาพแวดล้อมทางที่อยู่อาศัย คือ แรงงานข้ามชาติจะอยู่ท่ามกลางชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น แรงงาน 

ข้ามชาติที่ท�างานในโรงงานประมงส่วนใหญ่จะพักอาศัยใกล้โรงงาน หรือใกล้สถานที่ประกอบการประมง  

ซึ่งมีเสียงดังรบกวน และมีปัญหาการถ่ายเทของอากาศ เพราะที่พักอาศัยเป็นชุมชนแออัดมาก และมีขยะมูลฝอย

ตกค้างในบริเวณชุมชนและที่อยู่อาศัยจ�านวนมากที่ไม่ได้จัดการ เนื่องจากการด�าเนินการจัดการเก็บขยะไม่สามารถ

ท�าได้โดยง่าย (เวนิกา, 2555) เช่นการเคลื่อนย้ายขยะ ไม่สามารถใช้พาหนะส�าหรับขนย้ายได้ทุกพื้นที่ เพราะถนน 

ในชุมชนแออัดมากๆ มีความยากล�าบากที่จะเข้าถึง เพราะการจราจรคับคั่ง ท�าให้ขยะมูลฝอยมีการสะสมในชุมชน 

ล�าคลอง รมิถนน และกลายเป็นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่น่าอยูอ่าศยั และน�าไปสูค่วามเสือ่มโทรมในทีส่ดุ (กุณฑลทพิย์, 2555)

กำรปรับตัวของแรงงำนข้ำมชำติต่อสภำพแวดล้อม

จากการทีส่ภาพแวดล้อมในทีท่�างานและทีอ่ยูอ่าศยัของแรงงานข้ามชาตไิม่ว่าจะเป็นทางด้านนิเวศวทิยาและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การปรับตัวเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการท�างานและการด�ารงชีวิต 

ที่จะต้องอยู่ท่ามกลางสังคมที่หลากหลายทางด้านภาษาและแบบวิถีการด�ารงชีวิต (Life Style) แรงงานข้ามชาต ิ

ผลกระทบของความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอยต่อที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ  159



ส่วนใหญ่ได้อาศัยเครือข่ายทางสังคมช่วยในการปรับตัว แรงงานข้ามชาติได้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการท�างาน 

ปรบัตวัให้เข้ากับความต้องการของนายจ้าง การปรบัตัวส่วนหน่ึงได้รบัความช่วยเหลอืจากแรงงานรุน่ก่อนทีเ่คยเข้า

มาท�างาน เช่น แรงงานข้ามชาติจากประเทศเวียดนามได้พยายามปรับตัวในการใช้ทางภาษาเพื่อสื่อสารกับคนไทย

โดยเรียนภาษาไทย แรงงานข้ามชาติที่พูดภาษาไทยไม่ได้ต้องประสบกับความยากล�าบากในการหางานท�าและไม่ได้

ค่าจ้างแรงงานสูง เน่ืองจากนายจ้างใช้เกณฑ์ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเป็นปัจจัยส�าคัญในการก�าหนด

ค่าจ้าง (คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย, 2558) ดงัน้ัน เพือ่ความสะดวกในการท�างานและการตดิต่อกับสงัคม

และชุมชนโดยรอบที่อยู่ท่ามกลางชุมชนปลายทางการย้ายถ่ินที่มีความแตกต่างทางภาษา แรงงานข้ามชาติต้อง 

ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ปรับตัวต่อที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ และปรับตัวต่อสังคมเพื่อลดสังคมมายาคติ (วัชรี, 2556;  

ภณิการ์, 2549) เพราะสังคมไทยยังไม่วางใจแรงงานข้ามชาติ โดยเห็นว่าอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงและเกิดปัญหา

อาชญากรรม การปรับตัวจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้ (อดิศร, 2559) การปรับตัวทางด้านการแต่งกาย และ 

รูปแบบการบริโภคของแรงงานข้ามชาติไม่มีปัญหานัก เน่ืองจากการแต่งกายและการบริโภคของแรงงานข้ามชาติ 

โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศลาว ในขณะที่สังคมของแรงงานข้ามชาติมีขนาดเล็ก แต่มีลักษณะ 

การรวมกันเป็นกลุ่ม และเป็นเครือข่ายโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา ที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด 

ในประเทศไทย มีการรวมกลุ่มและเป็นเครือข่ายมากกว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาและลาว เนื่องจาก

เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งการเป็นกลุ่มและเป็นเครือข่ายน้ี ก็เพื่อการธ�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ทศันคตแิละความเชือ่อย่างเดยีวกัน เพือ่พึง่พาอาศยัและเพิม่ความสามารถในการปรบัตวัในเรือ่งการท�างาน

ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างาน และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนท้องถ่ิน และสังคมไทยในด้าน

วัฒนธรรมประเพณี ด้านศาสนา การท�าบุญ การสวดมนต์ และทางด้านภาษา (อภิชาติ และ เก็ตถวา, 2556) 

ควำมเสื่อมโทรมทำงสภำพแวดล้อมและที่อยู่อำศัยแรงงำนข้ำมชำติ

ถึงแม้ว่าตวัเลขทีแ่สดงจ�านวนแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเมยีนมา กัมพชูา และลาว ในรปูที ่1 จะไม่สามารถ

บอกถึงจ�านวนแรงงานข้ามชาติที่แท้จริงในประเทศไทยได้ เน่ืองจากยังคงมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอาศัย และ

ท�างานโดยไม่ได้ขอใบอนุญาตท�างาน หรือไม่ได้ท�างาน ซึ่งรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุ แต่ก็สะท้อนถึงแนวโน้มการเพิ่ม

ขึ้นของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี คือในปี พ.ศ. 2559 (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559)  

มีจ�านวนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาวที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย จ�านวน 

1,274,241 คน ซึง่มากกว่าจ�านวนแรงงานข้ามชาตจิากประเทศเดยีวกันทีไ่ด้รบัใบอนุญาตท�างานในประเทศไทยเมือ่ 

20 ปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. 2539) ถึงประมาณ 5 เท่า โดยกระจายกันไปเกือบทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยเฉพาะ

พื้นที่เขตเมือง หรือเขตอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้ ซึ่งแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาตินี้ 

ส่วนหนึ่งน่าจะน�าไปสู่การเพิ่มขึ้นของขยะ และการตกค้างของขยะมูลฝอยในประเทศไทยด้วย

กรมควบคุมมลพิษ (2559) รายงานว่า ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด 30,000,000 ตัน 

โดยที่รัฐบาลสามารถจัดการขยะตกค้างสะสมได้ 15,000,000 ตัน หรือร้อยละ 50 ของปริมาณขยะตกค้างสะสม

ทั้งหมดเท่าน้ัน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของก�าจัดขยะมูลฝอยจะเท่ากับ 0.9–1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559) โดยทั่วไปการทิ้งขยะมูลฝอยค่าเฉลี่ยจะเท่ากับ 1.5 กิโลกรัมต่อวันต่อคน ดังน้ัน  

ในหนึ่งวันจะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตกค้างมากกว่ามาตรฐานของการจัดการจ�านวน 0.4–0.6 กิโลกรัมต่อคน (Thai  

Publica, 2016)
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การสะสมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชนจ�านวนมากท�าให้ที่อยู่อาศัยไม่น่าอยู่ เพราะมีสภาพแวดล้อม

เสื่อมโทรม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน การบริหารจัดการขยะโดยการเผาขยะในพื้นที่

ว่างมีปัญหา เนื่องจากชุมชนส่วนมากไม่มีเตาเผา ขยะมูลฝอยเมื่อได้แยกประเภทขยะแล้วจะมีการขนส่งไปเผาหรือ

ฝังกลบในพื้นที่เฉพาะ หลายเมืองในประเทศไทยได้ก�าหนดนโยบายและก�าหนดให้มีพื้นที่เฉพาะส�าหรับทิ้งขยะ  

โดยขยะบางส่วนได้ถูกล�าเลียงเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อท�าการผลิตและน�ากลับมาใช้ใหม่ แต่ในข้อเท็จจรงิแล้ว

ไม่สามารถจัดการได้หมด เพราะมีปัญหาทางด้านงบประมาณที่ต้องใช้ค่อนข้างมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 

ในการก�าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลของชุมชนทั่วประเทศประมาณ 200–400 บาทต่อวัน ขยะมูลฝอยที่เหลือ 

จึงก่อให้เกิดปัญหาการก�าจัดและการน�ากลับมาใช้ใหม่ยังไม่บรรลุผล ท�าให้ขยะตกค้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  

(จิรวัฒน์, 2555)

รูป 1 จ�านวนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2539–2559
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ที่มา: 1) ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน (ปี 2559 ข้อมูลถึงสิ้นเดือนมกราคม) 

และ 2) กฤตยา และ พันธุ์ทิพย์, 2548 

ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม และแรงงำนข้ำมชำติ

การพยากรณ์ปริมาณการสะสมขยะมูลฝอยที่เป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางขนาดประชากร

แรงงานข้ามชาติ ปัจจัยทางด้านรายได้และระดับการบริโภค ปัจจัยทางเทคโนโลยีในฐานะเป็นกระบวนการบริโภค

ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดขยะ โดยถ้าปัจจัยใดๆ เปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ยิ่งมีกระบวนการใช้และ

บรโิภคทรัพยากรทีจ่ะก่อให้เกิดการสะสมขยะมากเท่าใด ก็จะมปัีญหาในการจัดการ และท�าให้มขียะเหลอืตกค้างมาก

ขึ้นเท่าน้ัน ถ้ากระบวนการบริโภคทรัพยากรลดลง รายได้ลดลง ขนาดประชากรเล็กลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมทางด้านขยะมูลฝอยต่อที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ  161



ก็จะลดลง ถ้าปัจจัยดังกล่าวมาน้ีเพิ่มขึ้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย (Benitez,  

Lozano–Olvera, Morelo & Vega, 2008)

การเคลือ่นย้ายของแรงงานข้ามชาตเิฉพาะทีเ่ข้าเมือง โดยมีเอกสารแสดงตนเพือ่เข้ามาท�างานในประเทศไทย

ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลต่อการขยายตัวของที่พักอาศัยของ

แรงงานข้ามชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รัฐไทยในปัจจุบันได้ขับเคลื่อนแบบแผนการจัดการแรงงาน 

ข้ามชาติใน 3 รูปแบบคือ การส�ารวจข้อมูลที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติทั้งที่เข้าเมืองโดยมี/และไม่มีเอกสาร 

แสดงตน การจดทะเบยีนแรงงานข้ามชาต ิและการจัดระเบยีบทีพ่กัอาศยัให้กับแรงงานข้ามชาตใินรูปแบบของพืน้ที่

เฉพาะ (Specific Zone) เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัสากลต่อสทิธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาตทิีม่าท�างานในประเทศไทย 

(คมชัดลึกออนไลน์, 2558) ยิ่งไปกว่าน้ันขนาดประชากรแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ หรือก่ึงฝีมือ 

มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไป โดยเฉพาะในขณะน้ี ประเทศในอาเซียนได้เข้าสู่ประชาคมหน่ึงเดียว คือ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งจากจ�านวนของแรงงานข้ามชาติที่อาศัยในประเทศไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของแรงงาน 

ข้ามชาติ ร่วมกับความเป็นจริงที่ว่า แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ/กึ่งฝีมือ มีรายได้ 

ไม่สูงนัก ท�างานและอาศัยในชุมชนที่มีมาตรฐานการก�าจัดขยะมูลฝอยต�่ากว่าพื้นที่อื่นๆ ท�าให้คาดได้ว่า นอกจากจะ

มกีารผลติขยะเพิม่มากขึน้ เน่ืองมาจากขนาดประชากรแล้ว ยงัจะมปีริมาณขยะตกค้างในชมุชนทีอ่าศยัของแรงงาน

ข้ามชาติ มากกว่าชุมชนอื่นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

สรุป

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการบริโภคทรัพยากรและ 

การสะสมของขยะมลูฝอย การสะสมปริมาณขยะมลูฝอยตกค้างมแีนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ จากการย้ายถ่ินของแรงงาน

ข้ามชาติ ยิ่งขนาดประชากรขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการของการบริโภค และส่งผล

ต่อการเพิ่มระดับการทิ้งขยะมูลฝอยต่อวันจ�านวนมาก โดยที่ไม่สามารถก�าจัดได้หมด ในปัจจุบันประเทศไทยมีความ

สามารถก�าจดัขยะ และน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้เพยีงร้อยละ 50 เท่าน้ัน ทีเ่หลอือกีเกือบคร่ึงเป็นขยะและสิง่ปฏิกูลตกค้าง 

ที่จะก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

เพราะที่อยู่อาศัยแรงงานข้ามชาติมีปัญหามลพิษและความแออัด มีขยะมูลฝอยตกค้างจ�านวนมาก จึงท�าให้

แรงงานข้ามชาติต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการท�างาน และปรับตัวตามความต้องการของนายจ้าง ปรับตัวต่อ 

สภาพแวดล้อมและทีอ่ยูอ่าศยั การเพิม่ขึน้ของขยะมูลฝอย เน่ืองจากความต้องการการบรโิภคเพิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจาก

ขนาดประชากรเพิ่มมากขึ้น

ถึงแม้ว่า รัฐบาลปัจจุบันได้ใช้นโยบายการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแรงงาน 

ข้ามชาติทั้งระบบ รวมทั้งการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการท�างานของแรงงานข้ามชาติด้วย

แล้วนั้น การศึกษานี้ เสนอแนะให้เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดขยะ โดยส่งเสริมการใช้เตาเผา

ขยะในชุมชนอย่างกว้างขวาง และสร้างจิตส�านึกในการลดการผลิตขยะ การเก็บและทิ้งขยะ ตลอดจนมีมาตรการ

ลดการใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ก่อให้ขยะและสิ่งปฏิกูล เพื่อให้มีปริมาณขยะตกค้างลดลง 
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บทคัดย่อ

การส่งเสริมสุขภาพของประชากร และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มีความส�าคัญยิ่งส�าหรับ ผู้ก�าหนด

นโยบายของนานาประเทศ ได้มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก ที่ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการรักษาสิ่งแวดล้อม

และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองด้าน โดยนักวิจัยส่วนใหญ่เร่ิมต้นด้วย 

การศึกษาบทบาทของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บทความน้ี 

จึงเป็นการทบทวน และวิพากษ์งานวิจัยที่ศึกษาว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์
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สหรัฐอเมริกา ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลาง นอกจากน้ีแล้วข้อค้นพบจาก 
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งานวจัิยข้างต้นจะท�าให้เกิดการศกึษาวจัิยในมมุมองอืน่ๆ ทีจ่ะสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้ปฏิบตังิานด้านสขุภาพ
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Assessing the Role of Health Practitioners  
in Promoting Healthy and Ecologically  

Sensitive Lifestyles: A Literature Review

Marc Voelker
*

Abstract 

Promoting ecosystem health and human health ranks high on the agenda of decision makers 

worldwide. An increasing number of studies have been investigating opportunities for the fields of 

population health promotion and environmental protection to effectively promote their many co–

benefits. A particularly interesting aspect that researchers have started to explore is the role of 

health practitioners in promoting healthy and ecologically sensitive lifestyles. This paper offers  

a critical review of studies which explore whether and how health practitioners promote  

environment–health co–benefits, and their respective knowledge, experience, perception and attitude. 

It is shown that the geographical focus of the reviewed studies is narrow with most studies  

focusing on the United States, suggesting a need for further research especially in low–and middle–

income countries. Furthermore, results indicate a widespread neglect of stakeholders from outside 

the health sector, which points to the need to include, for example, experts and decision makers 

from the field of environmental conservation in future studies. The methodological approaches  

of the reviewed studies were found to be relatively diverse. However, there is dearth of studies 

exploring possible causal relationships between psychosocial and institutional characteristics of 

health practitioners and their level of engagement. Overall, the outcome of this literature review 

suggests a number of potential, future avenues of research which may contribute to a better  

understanding of the role of health practitioners in promoting healthy and ecologically sensitive 

lifestyles.

Keywords: ecosystem health, population health, health practitioners, literature review
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Introduction

The promotion of both ecosystem health and human health ranks high on the agenda of 

decision makers worldwide as evidenced by the recent adoption of the Sustainable Development 

Goals (United Nations General Assembly, 2015). Environmental concern has increased in recent 

decades as the earth ecosystem has come under increasing pressure from anthropological activities 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). At the same time, population health is at the center of 

public concern. Despite dramatic improvements in medical knowledge and technology, major  

diseases remain difficult to eradicate or are even on the rise (World Health Organization (WHO), 

2016, March 16).

While the issues of ecosystem health and human health have been conventionally treated in 

conceptual silos (Romanelli et al., 2014), they are actually closely inter–related. Population health 

in many aspects depends on ecosystem health (WHO, 1986, 2005, 2012). The ecosystem services 

approach emphasizes four types of services provided by healthy ecosystems which contribute to 

human health and well–being. Provisioning ecosystem services refer to the provision of raw  

materials, including clean food and water, which people need to meet their basic needs. Regulating 

ecosystem services refer to the regulation of ecosystem processes which contribute to human well–

being, many of which affect population health, such as the purification of water and air, carbon 

sequestration and climate control. Cultural ecosystem services are also important determinants of 

population health as they contribute to recreation as well as to cultural and spiritual experiences 

and enrichment. Supporting ecosystem services are needed for the maintenance of all other types 

of ecosystem services (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

Given the heavy dependence of human health on a well–functioning ecosystem, it is clear 

that the field of population health promotion can gain substantially from an effective promotion of 

ecosystem health. The same holds true for the field of environmental conservation. It is a potential 

win–win–situation: population health can be improved by healthier ecosystems while environmental  

conservation can benefit from the promotion of healthier lifestyles which are in most cases  

ecologically sensitive lifestyles. These potential mutual benefits are increasingly being recognized 

by scholars and practitioners working in both fields. There is an increasing number of studies which 

have assessed the linkages between ecosystem and human health (e.g. Atreya et al., 2012; Friel et 

al., 2009; Markandya et al., 2009; Sandifer et al., 2015; Shaw et al., 2014; Wall et al., 2015; Wilkinson 

et al., 2009; Woodcock et al., 2009), and an emerging field of research which investigates  

opportunities for the fields of population health promotion and environmental protection to  

effectively promote their many co–benefits (e.g. Campbell et al., 2012; Romanelli et al., 2014).
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One particular aspect that researchers have started to investigate is the role of health  

practitioners, such as medical doctors, nurses and other medical staff, in promoting
1
 healthy and at 

the same time ecologically sensitive lifestyles (Hansen–Ketchum & Halpenny, 2011; Patrick et al., 

2011). More precisely, researchers have started to study whether and how health practitioners  

promote environment–health co–benefits, what prior respective knowledge and experience health 

practitioners have, and what their perception of and attitude towards this topic is. However, an ad 

hoc literature review suggests that the number of scientific studies on the potential and current 

role of health practitioners in the promotion of such lifestyles appears to be small in numbers and 

limited in scope, suggesting a need for further research in that area.

In this paper, a critical review of studies which investigate the consideration of co–benefits 

between human and environmental health by health practitioners in their work is offered in order 

to obtain a state–of–the–art overview of research efforts and gaps in this field. It is expected to be 

useful for deciding whether and, if yes, what type of further research is warranted. The remainder 

of this article is organized as follows: In the following section, examples of “healthy and  

ecologically sensitive lifestyles” are given. Section 3 describes the methodological approach that 

was used to review the current body of literature. In Section 4, the results of the literature review 

are presented and the last section discusses these results and draws conclusions.

Examples of healthy and ecologically sensitive lifestyles

In this review, “healthy and ecologically sensitive lifestyles” are referred to as lifestyles which 

have predominantly positive effects on both human health and the functioning of ecosystems.  

In the following, several examples of such lifestyles are given.

One way of living which simultaneously benefits both population and ecosystem health is  

the use of active travel and public modes of transport instead of private car travel. According to 

Woodcock et al. (2009), a reduction in private car travel and increased active travel (i.e. distances 

walked and cycled), has positive effects on human health in terms of (i) reducing the health burden 

from urban outdoor air pollution, and (ii) reductions in the prevalence of ischaemic heart disease, 

cerebrovascular disease, depression, dementia, and diabetes, while at the same time reducing  

transport–related greenhouse gas emissions and, hence, contributing to climate change mitigation.

1
 Promoting healthy and ecologically sensitive lifestyles means raising awareness among patients and giving 

recommendations to patients on how to live a healthier and ecologically more sensitive life.
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Moreover, using low–emissions household cook stoves technology for burning of local biomass 

fuels in poor countries improves both human health, e.g. by reducing premature deaths from acute 

lower respiratory infections, ischaemic heart disease and chronic obstructive pulmonary disease, 

and ecosystem health, by lowering household energy–related greenhouse gas emissions (Wilkinson 

et al., 2009).

Furthermore, environment and human health benefits can be realized through a reduction of 

food consumption from livestock while ensuring that the nutritional requirements of populations 

that might benefit from consumption of some foods from animal sources are not compromised.  

As pointed out by Friel et al. (2009), such a strategy would decrease both greenhouse gas emissions 

from agriculture and the prevalence of ischaemic heart disease in humans (although livestock  

products are a source of some essential nutrients, they provide large amounts of saturated fat, which 

is a known risk factor for cardiovascular disease).

Healthy and ecologically sensitive lifestyles are also those ways of living which rely on the 

consumption of organic food and sustainable agricultural practices (e.g. agricultural practices that 

use less or no pesticides at all). Societies who foster the use of sustainable agriculture and the 

consumption of organic food will be able to improve soil biodiversity, which is a key supporting 

ecosystem service, while at the same time reducing the risk of diseases caused by pests and  

pathogens, less nutritious food, and the lack of clean water and air. Moreover, health risks for  

farmers and their families from pesticide exposure will be diminished (Wall et al., 2015; Panuwet et 

al., 2012; Atreya et al., 2012).

Furthermore, the consumption of “green” household products (including furniture, baby  

products, mattresses, textiles, electronics, food packaging, and housing insulation) has positive  

effects on both human and ecosystem health, as conventional household products often contain 

environmentally harmful toxicants (e.g. flame retardants) which have adverse health effects  

including endocrine disruption, reproductive toxicity, developmental neurotoxicity, and cancer (Shaw 

et al., 2014).

Finally, spending time (leisure time, holidays, etc.) in biologically diverse environments (parks, 

wild nature, ecologically diverse/green residential areas) has positive effects on human health  

in terms of psychological, cognitive, physiological, social and spiritual benefits (Sandifer et al., 2015) 

while at the same time having a potential indirect positive effect on environmental protection  

by raising the awareness of and dedication to natural resources.
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Criteria for the evaluation of existing studies

The present literature review is a systematic review which is expected to identify existing 

research gaps with regards to the role of health practitioners in the promotion of ecologically  

sensitive lifestyles. Thomson Reuters Web of Science and Google Scholar were searched for articles 

published from 2000 through January 2016 using a range of alternative search terms for “health 

practitioners”, “environment” and “health”. Moreover, the reference lists of all relevant identified 

academic papers were screened in order to search for further relevant publications.

For the evaluation of those studies which were found to be eligible to be included in this 

literature review the following criteria were used:

1. Subjects of investigation: The group of health practitioners comprises different types of 

professionals including, to list just a few examples, physicians, pharmacists, nurses, surgeons,  

psychologists, clinical officers, social workers and managers of healthcare services. This diverse 

group of experts works in different health care access points, such as hospitals, healthcare centers 

and informal healthcare institutions, but also in health care and promotion research and  

administration. All of them are potential catalysts for the promotion of healthy and ecologically 

sensitive lifestyles and therefore relevant for the inclusion in respective studies. In this review, health 

practitioners are categorized into three groups: (i) medical practitioners and nurses (including any 

health professional, such as physicians, surgeons and nurses, who studies, diagnoses, and treats 

diseases, injuries, and other physical and mental impairments), (ii) health care administrators  

(including any leader, manager or administrator of public health systems, health care systems and 

hospitals), and (iii) other stakeholders (including any expert or non–expert who is not working in 

the health sector, but has an interest in or an impact on the way the health sector works).

2. Methodological approach: A range of methods may be applied in investigating the role 

of health practitioners in promoting healthy and ecologically sensitive lifestyles. On the one hand, 

quantitative studies offer the opportunity to quantify perceptions, attitudes, knowledge and  

behaviors, to transform survey data into statistics, and to generalize results from a larger sample 

population. Within the realm of statistics, the portfolio of statistical techniques to be used is large. 

On the other hand, qualitative research approaches allow enumerators to flexibly interview  

respondents and give interviewees the opportunity to talk about their opinions and actions in a 

narrative way, thus leading to a more holistic picture. Moreover, different modes of data collection 

and different sampling strategies resulting in different sample sizes can be applied. In this review, 

studies are categorized by (i) their use of either quantitative or qualitative research methods, (ii) the 

mode of data collection applied, and (iii) their sample size.
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3. Geographical scope: Health care and health promotion systems worldwide differ  

substantially in capacity and organization. Accordingly, the role which health practitioners in  

different geographical places play in the promotion of health–environment co–benefits may differ. 

This is likely to be particularly true when comparing high, medium and low income countries. In 

this review, studies are categorized by the country on which their research focused.

4. Study focus: Improving our understanding of the current and potential role of health  

practitioners in the promotion of healthy and ecologically sensitive lifestyles requires multi–faceted 

research. In this literature review, studies are categorized by their study focus (or foci if more than 

one) using a range of categories which centre around the perception, knowledge, attitude, actions 

of health practitioners with regards to the linkages between environmental and population health, 

and the promotion of respective co–benefits.

Studies on the role of health practitioners in promoting healthy and ecologically  

sensitive lifestyles should ideally involve a wide range of relevant subjects, be diverse in their  

methodological approaches, and cover diverse geographical conditions. In the remainder of this 

article, existing studies will be evaluated based on primarily these four criteria, though further  

important characteristics will be reported in addition to that.

Review of existing studies

A total number of 26 studies were reviewed as shown Table 1 which gives an overview of 

the reviewed articles, their geographical scope and the subjects studied. Among the reviewed  

studies, the vast majority focused on the United States while only a very small share aimed at 

other parts of the world. In particular, low–and middle–income countries appear to be under– 

represented. There is also a strong focus on medical practitioners and nurses who were the subjects 

of investigation of most studies. Among the medical practitioners studied, pediatricians were the 

most frequent subjects of investigation. However, overall studies aimed at medical practitioners from 

different field of specialization. Only a comparatively small number of articles interviewed health 

care administrators, including, among others, senior managers of hospitals, and local, provincial and 

federal health officials. Other stakeholders, such as parents of pediatric patients, and government 

officials in environment and conservation were only investigated by three of the studies reviewed. 

The sample size of most studies ranged between 100 and 700 respondents, although there are a 

 few studies with sample sizes below 100 interviewees and one study with an exceptionally large 

sample size of 2,536.
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Table 1 Reviewed studies, geographical scope of studies, subjects studied and sample size

The reviewed studies used different modes of data collection (see Figure 1). Most studies 

relied on mail and online surveys, while a smaller percentage conducted face–to–face interviews or 

used self–administered survey. Telephone surveys were the least frequent mode of data collection. 

Some of the studies combined different modes of data collection.

Figure 1 Data collection modes used (% of studies reviewed)
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Regarding the choice between quantitative and qualitative methods, most the studies reviewed 

used quantitative surveys, collecting data by means of structured questionnaires with closed– 
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ended question (42%). A smaller share of studies employed qualitative methods, such as in–depth 

interviews and focus groups (8%). About 35% of all studies combined quantitative and qualitative 

research approaches.

Figure 2 Share of studies applying quantitative and qualitative methods
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Figure 3 breaks down the research foci of the reviewed studies. The most frequently  

investigated aspect was the current state of health practitioners’ or health institutions’ active  

engagement in addressing environment–health–related issues. More than 80% of the reviewed  

studies focused on this aspect, investigating different types of activities. The practice of medical 

practitioners and nurses to ask patients about their environmental history was examined by a large 

number of studies (e.g. Trasande, Schapiro et al., 2006; Trasande, Boscarino et al., 2006; Trasande 

et al., 2010; Trasande et al., 2014; Abbas and Algobashi, 2012; Nicotera et al., 2006; Stotland et al., 

2014; Balbus et al., 2006; Kilpatrick et al., 2002). Some authors, furthermore, assessed the  

involvement of respondents’ institutions in specific environmental risk management programs or 

activities. Maibach et al. (2008), for instance, studied what activities local public health departments 

currently perform in order to avoid future climate change. The provision of information about  

environment–related health risks to patients and the promotion of healthy and environmentally 

sensitive lifestyles by medical practitioners and nurses was examined, for example, by Truckner 

(2009) who assessed whether health practitioners provide information about human–induced  

environmental degradation to patients, and Hawkins et al. (2015) who analyzed the promotion of 

vegetarian and vegan diets as a climate change mitigation strategy by pediatricians.

More than 70% of all reviewed studies explored the perception of health practitioners  

regarding (i) the linkages between environmental health and human health, and (ii) facilitators of 
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and barriers to a more effective prevention or mitigation of environment–related human health risks. 

Authors who studied how health practitioners perceive environment–health linkages assessed their 

level of concern regarding adverse effects of environmental problems on human health, and their 

perception of the importance of such problems (e.g. Bedsworth, 2012; Hawkins et al., 2015; Maibach 

et al., 2008; Paterson, 2012; Buka et al., 2006; Kilpatrick et al., 2002; Nicotera et al., 2006; Stevens 

et al., 2004; Stotland et al., 2014; Truckner, 2009). Studies that focused on facilitators of and barriers 

to a more effective prevention or mitigation of environment–related human health risks investigated 

this aspect both at the institutional level, example, Maibach et al. (2008) who explored local health 

departments’ needs for resources which can help to better address climate change, and the  

individual level, instance, Abbas and Algobashi (2012) who examined reasons for the lack of  

environmental history taking by pediatricians.

Figure 3 Research foci of reviewed studies (% of reviewed studies)
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The experience and background of health practitioners and their institutions in addressing 

environment–health linkages, and their respective knowledge, was the research focus of more than 

60% of the reviewed studies. These studies investigated, for instance, how often medical doctors 

see patients with certain environment–related diseases (e.g. Murshed et al., 2004), whether they 

had received specific trainings regarding environment–health linkages (e.g. Murshed et al., 2004; 

Trasande et al., 2014; Abbas and Algobashi, 2012; Karr et al., 2006; Stotland et al., 2014;  

Hamilton et al., 2005) or the self–perceived level of knowledge of health practitioners concerning 

environment–health linkages and strategies to address these linkages (e.g. Murshed et al., 2004; 

Abbas and Algobashi, 2012; Nicotera et al., 2006; Balbus et al., 2006; Trasande, Schapiro et al., 

2006; Trasande, Boscarino et al., 2006).
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More than 50% of the studies included in this review explored the preparedness of health 

practitioners and their institutions to address environment–health linkages. This was done mostly 

by asking respondents about their self–perceived ability to diagnose and finding treatments for 

environment–related illnesses (e.g. Kilpatrick et al., 2002; Murshed et al., 2004; Trasande, Schapiro 

et al., 2006), self–efficacy in taking patients’ environmental history (e.g. Kilpatrick et al., 2002)  

and general confidence to discuss environment–health linkages with patients (e.g. Kilpatrick et al., 

2002; Karr et al., 2006; Trasande, Schapiro et al., 2006; Trasande, Boscarino et al., 2006). Moreover, 

respondents were asked to judge the preparedness of certain health institutions including local 

health departments and nursing divisions to address potential health impacts of environmental 

problems (e.g. Maibach et al., 2008; Polivka et al., 2012).

Finally, about half of the reviewed studies investigated respondents’ attitudes towards the 

role of health practitioners in addressing health–related impact of environmental problems. These 

studies assessed, for instance, the viewpoints of health practitioners, health administrators and 

other stakeholders with regards to the desirable role of health practitioners in (i) the management 

of arsenicosis (Murshed et al., 2004) and (ii) addressing health–related impacts of climate change 

(Polivka et al., 2012). These studies also asked health practitioners about their opinion regarding 

potential positive effects and negative effects of such an engagement of health practitioners (e.g 

Trasande, Schapiro et al., 2006; Trasande, Boscarino et al., 2006; Stotland et al., 2014).

Discussion and conclusions

This literature review provided an overview of studies about the role of health practitioners 

with regards to the promotion of co–benefits between environmental conservation and population 

health promotion. One of the key findings is that the geographical focus of the reviewed studies is 

narrow with most studies focusing on the United States and only very few studies investigating this 

topic in low–or middle–income countries. This narrow focus stands in stark contrast to the often 

profound differences in health systems between developed and developing countries which make 

research findings from high–income countries difficult to transfer to developing economies. Among 

other factors, health systems in low–or middle–income countries often suffer from a lack of financial 

resources, a shortage of well–qualified staff and difficult political environments (Bloom et al., 2012; 

Gaimard, 2014), all of which may affect the role of health practitioners in promoting environment–

health co–benefits. Further research in developing countries is therefore needed in order to  

generate a geographically more diverse body of empirical evidence on this subject matter.

A further important finding of this review is the widespread neglect of stakeholders outside 

the health sector. In fact, in most of the reviewed studies either medical practitioners, nurses  
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or health care administrators were interviewed, all of which are, of course, key players in the  

promotion of environment–health co–benefits by the health sector. Including stakeholders from 

other sectors can be very helpful, though, as demonstrated by the research of Paterson et al. (2012), 

who showed that experts from other fields, such as environmental planning and municipal planning 

can provide information that is crucial for designing health systems which more effectively account 

for environment–related human health risks and benefits. It is, thus, highly desirable to include 

experts from relevant other sectors in addition to stakeholders from inside the health sector in future 

surveys. A particularly important groups of stakeholders includes experts and decision makers from 

the field of environmental conservation whose consideration may generate further important insights 

in how environment–health linkages may be more effectively addressed by the health sector.

The methodological approaches of the reviewed studies are diverse. Sample sizes vary 

strongly and different modes of data collection were used. Most of the reviewed studies relied on 

less personal modes of data collection, including mail, online, self–administered and telephone  

surveys. Only a small share of the reviewed studies applied face–to face interviews. The diversity 

of data collection modes used can be viewed as a positive characteristic of current research as 

these modes differ in terms of a number of advantages and disadvantages, including, for instance, 

the possibility to reduce costs and reach a larger sample through mail and online surveys, and the 

strength of face–to–face interviews in terms of allowing for probing and clarification of respondents’ 

answers. Similarly to the wide range of data collection modes applied, both quantitative, qualitative 

and mixed research approaches were followed by the reviewed studies, all of which offer distinct 

benefits and shortcomings. Since almost all of the quantitative studies reviewed used descriptive 

statistics or univariate inferential statistics only, another potential field for future research might be 

the use of multivariate statistical techniques in order to explore possible causal relationships between 

psychosocial and institutional characteristics of health practitioners and their engagement in the 

promotion of healthy and environmentally sensitive lifestyles.

With regards to the research foci addressed, investigating health practitioners’ current  

activities at the interface between population and ecosystem health was the most frequent focus, 

followed by assessing the perception of health practitioners with regards to the linkages between 

population and ecosystem health, and the facilitators of and barriers to a more effective consideration 

of these linkages in their work or by the health sector in general. Slightly fewer studies looked at 

the level of experience and knowledge that health practitioners have with regards to addressing 

environment–related risks in their work with patients. Only about half of the reviewed studies  

investigated the self–perceived level of preparedness of health practitioners to engage in this field 

and their attitude to the topic. Overall, this finding suggests that there is a need to address  

multiple aspects when investigating the current and potential role of health practitioners in  
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promoting healthy and ecologically sensitive lifestyles which describe the level and determinants 

of their engagement. Moreover, further research foci can be envisioned, which were not addressed 

by the reviewed articles, including investigating the trade–off between conventional patient  

consultation tasks and the promotion of environment–health co–benefits by health practitioners with 

tight time constraint. Assessing how the relationship between different groups of practitioners, and 

the relationship between practitioners and patients affects the promotion of environment–health 

co–benefits might be another potential avenue of research.

In conducting this literature review, only articles published in English which appear in either 

Thomson Reuters Web of Science or Google Scholar were considered. Additional relevant articles 

might be available in other languages or other data bases. Future research could include such  

articles to obtain a more complete overview of current research gaps. Furthermore, future studies 

might explore additional characteristics of the reviewed articles such as the composition of the 

survey samples in terms of age, sex, working position and other relevant factors.
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรตกเป็นเหยื่อ 
ของควำมรุนแรงทำงเพศของผู้หญิงและผู้ชำย 

ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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บทคัดย่อ

ความรุนแรงทางเพศเป็นหน่ึงในรูปแบบของความรุนแรงที่สัมพันธ์กับเพศภาวะ พบมากที่สุดในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ความไม่เท่าเทียมกันในอ�านาจระหว่างชายและหญิงในสังคมอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียว 

ที่อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากความรุนแรงทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ชายที่มีพฤติกรรมทั้งรักร่วมเพศ  

และมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้เสนอรูปแบบในการ

ท�าความเข้าใจกับปัญหาความรนุแรง ซึง่ปัจจัยทีเ่พิม่ความเสีย่งต่อความรนุแรงมอียูส่ีร่ะดบั คอื ปัจจยัในระดับสงัคม 

ชุมชน ความสัมพันธ์ และปัจเจกบุคคล จุดมุ่งหมายของการศึกษาในครั้งนี้คือการค้นหาปัจจัยอื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยง

กับความรุนแรงทางเพศ นอกเหนือจากความไม่เท่าเทยีมทางเพศในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยด�าเนินการสงัเคราะห์

บทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่การทบทวนและให้ความคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้อง 

กับการรายงานของการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศของบุคคลอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

รวมทั้งหมด 21 บทความ ผลการศึกษา พบว่าชีวประวัติ ลักษณะของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด บริบท (เช่น การตก

เป็นเหยือ่ของการค้ามนุษย์) และบรบิททางสงัคมทีเ่ชือ่มโยงกับการตกเป็นเหยือ่ความรนุแรงของทัง้ผู้หญงิและผู้ชาย 

ข้อจ�ากัดหลักของการศึกษาในครั้งนี้ คือการขาดตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร การศึกษาที่ใช้ข้อมูลระยะยาว 

และการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรง ในแรงงานข้ามชาติ
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Factors Associated with Sexual Victimization  
of Women and Men in Southeast Asia
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Abstract 

Sexual violence is also one of the most common forms of gender based violence in Southeast 

Asia. However, power disparity between men and women in a society might not be the single 

explanation for the problem, since sexual violence can be perpetrated against men in both  

homosexual and heterosexual relationships. The World Health Organization suggests an ecological 

model for understanding violence, in which factors that increase the risk for violence lie on four 

different levels: societal, community, relationship and individual level. The aim of the present study 

is to investigate other factors that have been empirically linked to sexual violence, rather than only 

gender inequality, in Southeast Asia. Therefore, we conducted a literature review of indexed  

peer–reviewed articles published in English that identify factors associated with self–reported 

sexual victimization in Southeast Asia among people older than the age of 15. A total of 21 studies 

were identified and obtained from the databases. The results show that biographical variables, 

characteristics of the intimate relationship, contextual aspects (e.g., being victim of human  

trafficking) and societal aspects were linked to victimization in women and men. Main limitations 

of the studies include lack of representativeness, lack of longitudinal data and lack of studies with 

migrants. 

Keyword: Sexual aggression, risk factors, Southeast Asia
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The prevalence of sexual violence has been considered an “epidemic” global health problem, 

having an enormous impact on the reproductive health of women, such as, undesired pregnancy, 

STD, including HIV, and mental health problems (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). 

Sexual violence is also one of the most common forms of gender–based violence in Southeast Asia. 

According to the WHO report, 37.7% of women older than the age of 15 years have reported some 

form of sexual victimization by an intimate partner and/or non–partner in South and East Asia. This 

region, following Africa, recorded the second highest rate for sexual violence in the world (WHO, 

2013). 

Southeast Asia is a very diverse region that consists of eleven countries (Brunei, Cambodia, 

East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) with 

different traditions, faiths, and political systems. This is one of the most populated regions in the 

world. Some of these countries have been experiencing a deep economic and social transformation 

(e.g., urbanization and migration) and others are still recovering from recent conflict or political 

unrest (e.g., East–Timor, Cambodia, Indonesia and Philippines) (Bennett, & Manderson, 2013; 

United Nations Population Funds [UNFPA], 2010). Despite the fast transformation these countries 

are experiencing, women still face strict gender roles in the region, including the idea of female 

subservience to men. There is evidence that the use of violence against women is tolerated and 

justifiable in many places (UNFPA, 2010) and that rape typically goes unpunished (Jewkes, Fulu, 

Roselli, & Garcia–Moreno, 2013). Because of the level of decentralization in some countries such as 

Thailand and Indonesia, a great concern today refers to the creation of local laws that pay little 

attention to women’s rights (UNFPA, 2010). This helps to perpetuate the occurrence of sexual  

violence against women in the region, including those cases where the aggression takes place in 

an intimate relationship. 

However, power disparity between men and women in a society might not be the single 

explanation for the problem, since sexual violence can also be perpetrated against men in both 

homosexual and heterosexual relationships (Coxell & King, 1996). The World Health Organization 

suggests an ecological model for understanding violence, in which factors that increase the risk for 

violence lie on four different levels: societal, community, relationship and individual (Krug et al., 

2002). Gender inequality represents only one of many factors that may increase risk for sexual  

violence. Biographical variables (e.g., history of child abuse and risky sexual behavior),  

characteristics of the intimate relationship (e.g., alcohol and drug abuse by the partner), contextual 

aspects (e.g., social isolation, poverty and criminogenic environment) and societal aspects (e.g., 

gender norms, sexualized media, tolerance for violence) may also confer additional risk. 
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Although there are a considerable number of publications on sexual aggression in Asian 

countries, there seems to be no systematic review specifically on factors associated with sexual 

victimization in Southeast Asia. In order to expand the discussion beyond the argument based on 

gender inequality, the aim of the present study is to investigate other factors that have been  

empirically linked to sexual violence in countries of Southeast Asia. Therefore, we conducted  

a literature review of indexed peer–reviewed articles published in English that identify factors  

associated with self–reported sexual victimization in Southeast Asia among women and men older 

than the age of 15 years.
1
 The focus on self–reports is justified by the fact that data based on 

police and medical records can be highly underestimated. Despite the limitations of self–reported 

data, this method remains the preferred approach to provide more reliable rates on the occurrence 

of the problem.

Method

Databases and keywords search strategy

Four databases were consulted: MEDLINE via PubMed, Scopus, PsycINFO, and Web of  

Knowledge. The following key words were employed: sexual aggression OR sexual violence OR 

sexual coercion OR sexual assault OR rape in combination with Southeast Asia OR country by name 

(Brunei, Cambodia, East Timor, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand 

and Vietnam). 

The inclusion criteria were: (1) studies that focus on sexual victimization among women and 

men, disregarding sexual orientation, older than the age of 14 years
2
; (2) studies that include any 

form of sexual victimization (e.g., from forced sexual contact to penetration) committed by any 

perpetrator (acquaintance, intimate partner or someone unknown by the victim) under any form of 

coercive act (e.g. verbal pressure, threat, or physical force). Studies were excluded if they address 

perpetration of sexual aggression (rather than victimization), sexual abuse perpetrated by adults 

(e.g. parents, relatives and teachers) against children or young adolescents (under the age of 15 

years) or if the rates of sexual victimization were presented in combination with physical  

victimization, making unfeasible the identification of coercive sex individually. 

1
 The age of consent varies according to the country in Southeast Asia. Despite this variation in the age of  

consent, we took as reference the Multi–country Study on Women’s Health conducted by WHO, which relied on 

samples of women aged 15 years or older. 

2
 One exception is the study conducted by Tan and colleagues (2012), which also includes a minority of  

participants aged below 14 years.
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Results

A total of 21 studies were identified and obtained from the databases. The review of the 

papers showed a great variation of the sexual victimization rates across countries and populations. 

The lifetime prevalence of sexual victimization ranged from 6.6 to 64.6% among women and from 

4.6 to 42.3% among men. The last–year incidence rates varied from 2.2 to 17.1% for women. Details 

on methodological aspects of those studies (e.g., target population, operationalization of sexual 

victimization, time window considered, sampling and location) are available elsewhere (working 

paper).

Factors associated with self–reported victimization in Southeast Asia

Multiple variables were identified to be linked to sexual victimization. Among young women, 

sexual victimization was related to history of pregnancy, selling sex, marijuana use, multiple sex 

partners (more than two), living away from family (Manopaiboon et al., 2003) and being out of school 

(Tangmunkongvorakul, Carmichael, Banwell, Seubsman, & Sleigh, 2012). Women aged 15 to 49 years 

who agreed with statements endorsing traditional patriarchal gender norms such as “a good wife 

obeys her husband” and “a man should show who the boss is” and who endorsed justifications for 

male violence were more likely to report sexual victimization than women who disagreed with  

those statements or justifications (Hayati, Högberg, Hakimi, Ellsberg, & Emmelin, 2011). Being  

economically independent and being married to a husband younger than 35 years with less than 

nine years of education were also linked to higher frequency of sexual victimization (Hayati et al., 

2011). Among men, drug use, multiple sexual partners (more than one), receiving or giving money 

or other valuables in exchange for sex (Guadamuz et al., 2011) and history of ulcerative sexually 

transmitted diseases (Manopaiboon et al., 2003) were significantly associated with sexual  

victimization. Sexual orientation was also linked to sexual aggression in both men (Manopaiboon 

et al., 2003) and women (Manopaiboon et al., 2003; Van Griensven et al., 2004). One study showed 

that self–identified homosexuals and bisexuals were more likely to report sexual victimization 

(Manopaiboon et al., 2003). Another study found that the lifetime prevalence rates of sexual  

victimization in both men and women were higher among homo and bisexuals than heterosexuals 

(Van Griensven et al., 2004). A third study also found that among men who have sex with men, 

transgendered people presented the highest rates among all respondents (Chemnasiri et al., 2010). 

Since human trafficking may increase vulnerability to violence in a general way, sexual  

victimization was also found to be prevalent among survivors of human trafficking, especially among 

women, disregarding the reasons why they have been trafficked (fishing industry, commercial 

sexual, etc,) (Kiss et al., 2015). Another study found that trafficked female sex workers were over 
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twice as likely to have experienced sexual violence at initiation to sex work compared to non– 

trafficked female sex workers (Decker, McCauley, Phuengsamran, Janyam, & Silverman, 2011).  

Sex work itself also seems to increase the odds for sexual violence (Farley et al., 2004; Rushing, 

Watts, & Rushing, 2005). Farley et al. (2004) showed that, while as high as 38% of Thai prostitutes 

reported sexual victimization in prostitution, more than a half reported being victimized more than 

five times.

Periods of conflict or political crisis in East–Timor and Cambodia also increased the chance 

for sexual victimization. In the post–conflict period, the rape rates usually decrease (Hynes, Ward, 

Robertson, & Crouse, 2004; Mollica et al., 1993). Displacement may also increase vulnerability to 

the problem. Displaced women in the East–Timor conflict were almost three times more likely to 

report sexual violence than women who had not been displaced (Hynes et al., 2004). Reporting an 

incident to the police or local authorities was also less likely to occur during the crisis (6.9% of 

women) compared to the post–crisis period (13.3%) (though reporting rates remain very low). For 

both pre–and post–crisis periods, having smaller household sizes (less than five family members), 

being afraid of one’s partner and having a partner with alcohol problems were associated with  

a higher likelihood for sexual victimization by an intimate partner in East–Timor. 

A summary of the above–mentioned factors organized according to the WHO ecological 

model can be found in Figure 1.

Figure 1 Factors associated with sexual victimization in Southeast Asia according to the Ecological 

Model for understanding violence proposed by WHO (Krug et al., 2002)
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Concerning the characteristics of the incident of sexual coercion, studies suggest that condoms 

were not used in the majority of cases (Allen et al., 2003; Guadamuz et al., 2011), the aggression 

often co–occurred with physical violence (Garcia–Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, & Watts, 2006) 

and the intimate partner was a common perpetrator against both male and female victims (Ansara 

& Hindin, 2008; Garcia–Moreno et al., 2006; Hayati et al., 2011; Hynes et al., 2004; Nguyen et al., 

2012; Saito, Creedy, Cooke, & Chaboyer, 2012; Serquina–Ramiro, 2005; Tan, Tohid, Su, Tan, &  

Khairani, 2012; Vung, Ostergren, & Krantz, 2008). Two studies showed that the large majority of 

female (Allen et al., 2003) and male victims (Guadamuz et al., 2011) reported that their aggressors 

were (ex–) partners or someone they knew. The study conducted by WHO revealed that women 

were more at risk of violence by an (ex–) partner than from any other perpetrator (Garcia–Moreno 

et al., 2006). Regarding health consequences, sexual victimization was found to be significantly 

related to unintended pregnancy (Nguyen et al., 2012; Tan et al., 2012), history of repeated abortion 

(Nguyen et al., 2012) and mental health problems in women (Saito et al., 2012). 

Limitations of studies on self–reported victimization

One of the main concerns of the studies conducted in Southeast Asia refers to the size and 

representativeness of the samples. Very few samples consisted of randomly–selected respondents 

(Ansara & Hindin, 2008; Garcia–Moreno et al., 2006). Most studies were based on convenience 

samples that, despite including relatively large groups of respondents
3
, might not be representative 

of the entire population. In addition, all studies were cross–sectional, providing little insight on 

causal factors, changes over time and short–and long–term consequences. 

Another concern related to studies based on self–reports refers to underreporting. This implies 

that the rates presented by all studies should be regarded as minimum estimates of the true scope 

of sexual victimization across these countries. The main reasons for underreporting include the 

sensitive nature of the subject (Allen et al., 2003; Nguyen et al., 2012), cultural issues (e.g., religion, 

gender norms, stigma) (Garcia–Moreno et al., 2006; Hynes et al., 2004) and recall bias (Garcia–

Moreno et al., 2006; Hayati et al., 2011; Nguyen et al., 2012; Vung et al., 2008). Selection bias might 

also have occurred, since victims might be unwilling or unable to participate (Ansara & Hindin, 

2008). This can happen especially in conflict settings, where relocation and refusal are common 

(Hynes et al., 2004). In some cases, due to lack of time and because the data collection occurred 

in remote places (Guadamuz et al., 2011), details of the incident might not have been asked.  

Underreporting may also be linked to the problem of missing data. However, most studies neither 

3
 One exception was a study based on a very small sample of 20 participants (Rushing et al., 2005).
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mention missing data nor discuss how these might have influenced their results (except for the 

study conducted by Kiss et al., 2015). 

A final limitation refers to the fact that migrants were disregarded by almost all studies  

(except for the study by Decker et al., 2011). Despite consistent evidence that those groups may 

be particularly vulnerable to sexual violence, the main barriers to assessing migrants include  

communication problems (Decker et al., 2011; Hayati et al., 2011) translation, adaptation and  

validation of instruments used (Hayati et al., 2011; Hynes et al., 2004; Mollica et al., 1993). 

Discussion

The present paper reviewed factors associated with self–reported sexual victimization among 

women and men in Southeast Asia. Despite the increased amount of indexed scientific publications 

on sexual aggression since 2000, the total number of papers remains limited. Using self–report 

methods, researchers have identified factors linked to sexual victimization in different settings and 

populations.

Disregarding the great variation of prevalence rates (details on methodological issues of the 

studies are discussed elsewhere), the findings show how pervasive the problem is, along with its 

long–term physical and mental health consequences. The factors that were found to be associated 

with sexual victimization in Southeast Asia are in accordance with the ecological model proposed 

by WHO for explaining violence. The results show that individual variables (e.g., drug use, multiple 

sex partners, sexual orientation, being out of school, history of pregnancy, living away from the 

family and prostitution), nature of the relationship (e.g., alcohol abuse by the intimate partner, being 

afraid of the partner, being economically independent from the husband, being married to a husband 

younger than 35 years with less than nine years of education), community variables (e.g., being 

victim of trafficking due to poverty and lack of opportunities) and societal factors (e.g., patriarchal 

gender norms and political conflict) are linked to victimization of women and men. The advantage 

of this model is its ability to integrate different variables in a comprehensive theoretical framework, 

in which all variables, instead of being mutually exclusive, are interrelated to each other in  

a complex multilevel pattern. One important limitation pointed by the authors includes potential 

underreporting. This is a problem inherent to self–reported surveys, especially those that target 

delicate subjects such as sexual violence. Ethical procedures applied by researchers during data 

collection (e.g., assuring data confidentiality and participants’ safety, training of the research team 

and offering psycho–social and medical support for victims) might have minimized the problem, but 

surely not completely eliminated it. A second limitation includes lack of representativeness, since 

most studies are based on convenience samples. Because all studies are cross–sectional, it is also 
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not possible to infer causality and the factors identified should not be treated as predictors. These 

factors were also identified in very heterogeneous groups (e.g., students, homosexuals, married 

women, victims of trafficking and refugees) and it is not possible to know if variables associated 

with sexual victimization in one group might also be applied to other groups. Further limitations 

include lack of studies on sexual victimization in migrants and lack of information on how the  

authors dealt with missing data. 

Limitations of the present review

The current study was a non–exaustive literature review that focused on peer–reviewed papers 

that were written in English and indexed in four important databases. Unfortunately, this method 

excludes non–indexed manuscripts or studies published in local languages, and this omission might 

have limited the results of the present review. Despite this, it is important to point out that indexed 

and peer–reviewed papers guarantee at least a certain level of methodological rigor, providing  

better quality of the results found.

In addition, due to space limitations, cultural specificities of each country in this review were 

not taken into consideration. Data on sexual aggression in Southeast Asia is still very fragmented 

because they are based on a limited amount of studies. The main problem is that, since all studies 

were cross–sectional and most were based on convenience samples, variables found to be  

associated with sexual victimization in one sample should not be treated as predictors and may  

not be generalized to other groups. These factors, however, may serve as guidelines for future 

population–based studies with a longitudinal design, confirming or ratifying the results found by 

the present review. 

Suggestions for future research and conclusions

For future research, we suggest studies based on a longitudinal design with representative 

samples, so that changes over time and underlying mechanisms of protective and risk factors can 

be identified and generalized for the whole population (one example is the study conducted in the 

US by Grotpeter, Menard, Gianola, and O’Neal, 2008). Due to the great flow of migrants in this 

region, there is an urgent need to assess sexual victimization in migrant samples and identify  

variables that link migration to higher vulnerability for sexual victimization. 

Despite these limitations, the present review identifies the scope of the problem in the region 

and summarizes elements, whether they are universal or culture–specific, that were related to  

an increased chance of sexual victimization. This review helps to identify gaps in the whole body 
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of research, giving direction for future research. It is important to emphasize that the identification 

of elements that put women and men at risk for sexual violence does no intend to blame victims 

for the incident. On the contrary, this represents initial steps for prevention and intervention efforts. 
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