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หน่วยที่ 12 

นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
วุฒิ  ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง
 ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยที่เขียน  หน่วยที่ 12
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12-2 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา  นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

หน่วยที่ 12  นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

ตอนที่
12.1   แนวคิดทฤษฎีและที่มาของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นในบริบทโลก
12.2  ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก
12.3  แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

แนวคิด
1.   การอพยพย้ายถ่ินฐานไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมมนุษย์ แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน

อย่างต่อเน่ืองยาวนาน ซ่ึงสามารถอธบิายด้วยทฤษฎทีีแ่บ่งเป็น 3 กลุ่มคอื ทฤษฎีนโีอคลาสสิก 
ให้ความส�าคัญกับการค�านวณอรรถประโยชน์ของมนุษย์ ทฤษฎีโครงสร้างนิยมและระบบโลก 
มองการย้ายถิ่นฐานว่าสะท้อนการขยายตัวของระบบทุนนิยมโลก และทฤษฎีระบบการอพยพ 
ให้ความส�าคญักบัพลวตัและความซบัซ้อนของปัจจยัทางสงัคมของปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติ

2.  การก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถ่ินฐานเกีย่วข้องกบัตวัแสดงทัง้ภายในและภายนอก 
ขณะเดยีวกนั ความสลบัซบัซ้อนของนโยบายการย้ายถิน่ฐานส่งผลให้ไม่สามารถตัง้หน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ นโยบายการย้ายถิ่นฐานสามารถแบ่งออก
ได้ 3 แนวทางคือ 1) แนวทางนโยบายเปิดเสรีต่อผู้อพยพย้ายถ่ิน 2) แนวทางนโยบายการ
กดีกนัผูอ้พยพย้ายถิน่ และ 3) แนวทางนโยบายมุง่ใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศต้นทาง-
ปลายทางและตัวผู้อพยพ ขณะที่นโยบายการย้ายถิ่นฐานน�าไปสู่ผลกระทบที่ส�าคัญ 3 ด้านคอื 
1) ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกจิ การค้า และการคลัง 2) ผลกระทบตอ่การให้
บริการสาธารณะ และ 3) ผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ 

3.   แนวโน้มและทิศทางของการย้ายถิ่นฐาน ประกอบไปด้วย 1) การลี้ภัยจากวิกฤตทางการเมือง 
โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในยุโรป 2) ปัญหาแรงงานเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแทน
ผูป้ระกอบการ ขณะทีป่ระเทศทีมี่แรงงานเสีย่งจ�านวนมาก อาจเสีย่งต่อมาตรการกดีกนัทางการค้า 
และ 3) สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทั้งสามปัญหานี้สะท้อน
ให้เหน็ความสลบัซบัซ้อนของการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิน่ฐานทีต้่องตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก
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12-3นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายแนวคิดทฤษฎีและที่มาของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นในบริบทโลกได้
2.  อธบิายปัจจยัและผลกระทบทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิน่ฐานในบรบิทโลกได้
3. อธิบายแนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลกได้
  

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 12
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 12.1–12.3
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
5.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 12

สื่อการสอน
1.  เอกสารการสอน
2.  แบบฝึกปฏิบัติ
3. สื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) 

การประเมินผล
1.  ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2.  ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3.  ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 12  ในแบบฝึกปฏิบัติ  แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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12-4 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ตอนที่ 12.1 

แนวคดิทฤษฎแีละทีม่าของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิน่ในบรบิทโลก 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
12.1.1   ความส�าคัญและพัฒนาการประเด็นปัญหาด้านการย้ายถิ่นโลก
12.1.2  แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน

แนวคิด
1.   การย้ายถิน่ฐานไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในสงัคมมนษุย์ แต่เป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้มา

อย่างยาวนานและต่อเนื่อง รวมถึงเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ มากมาย
2.   ทฤษฎีการย้ายถิ่นฐานประกอบด้วยสามกลุ่มทฤษฎีหลักคือ 1) ทฤษฎีนีโอคลาสสิก ให้

ความส�าคัญกับการค�านวณอรรถประโยชน์ของมนษุย์ 2) ทฤษฎโีครงสร้างนยิมและระบบ
โลก มองปรากฏการณ์การย้ายถิน่ว่าไม่ได้เกดิจากปัจจยัด้านแรงจงูใจระดับปัจเจกชน แต่
สะท้อนการขยายตัวของระบบทุนนิยม และ 3) ทฤษฎีระบบการอพยพ อธิบาย
ปรากฏการณ์ของแรงงานข้ามชาติว่ามพีลวตัและความสลบัซบัซ้อนของปัจจยัทางสงัคม 

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายความส�าคัญของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานได้
2.  อธิบายทฤษฎีและความแตกต่างของทฤษฎีการอพยพย้ายถิ่นส�านักต่างๆ ได้
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12-5นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

ความน�า
  

การจัดท�านโยบายสาธารณะวางอยู่บนพื้นฐานความคิดในลักษณะ “สัญญาประชาคม” โดยมีข้อ
สมมติเบื้องต้นในการพยายามนับรวมเจตจ�านงของผู้คนในสังคมที่อยู่ในสังคมในห้วงเวลาปัจจุบัน นับเป็น
รากฐานส�าคัญของแนวคิดนโยบายสาธารณะที่พยายามจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดตามความต้องการของประชาชน กระนั้นเองก็มีข้อโต้แย้งอยู่ว่า การผลักดัน
นโยบายต่างๆ สามารถค�านงึเพียงแค่คลืน่ความต้องการของ “ประชาชน” ได้หรอืไม่ เอด็มนัด์ เบร์ิก1 นกัทฤษฎี
การเมืองชาวอังกฤษตัง้ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจว่า การจดัท�านโยบายสาธารณะไม่สามารถค�านึงเฉพาะคนทีใ่ช้
ชีวิตในปัจจุบันกาลเท่านั้น หากแต่ต้องค�านึงถึง “ผู้ที่จากไป” และ “ผู้ที่จะมาถึง” ด้วย มิเช่นน้ันล�าพัง
เพียงความต้องการของพลเมืองในปัจจุบันอาจไม่ได้เป็นตัวสะท้อนความต้องการของผู้คนที่จะใช้ชีวิตใน
พืน้ทีน่ีต่้อไปในอนาคตกเ็ป็นได้ ข้อสงัเกตของ เบร์ิก นบัว่ามคีวามส�าคญัอย่างมากเพราะหากเราพจิารณา
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน “ความเป็นพลเมือง” หาได้ผูกติดกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะอีกต่อไป 
การอพยพย้ายถิ่นเกิดขึ้นทั้งในลักษณะชั่วคราวท่ีกินระยะเวลาสั้นไม่กี่สัปดาห์ในหนึ่งปี หลายสิบปีแต่ไม่
ถาวร หรือแม้กระทั่งการอพยพย้ายถิ่นอย่างถาวร นอกจากการผูกติดกับพื้นที่ทางกายภาพที่เปล่ียนไป
แล้ว การผกูตดิกบัพืน้ทีช่มุชนจนิตกรรมกม็กีารเปล่ียนแปลงไปพร้อมกนัด้วยความผกูพนักบัพืน้ทีใ่ดพืน้ที่
หนึง่มคีวามไหลลืน่ไปพร้อมๆ กับชุดผลประโยชน์ของปัจเจกชนทีติ่ดกบัพืน้ท่ีใดพืน้ทีห่นึง่น้อยลง ด้วยเหตนุี้ 
การจัดนโยบายย้ายถิ่นจึงมิได้เป็นเรื่องของการจัดท�านโยบายเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ
แต่หากเป็นไปเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรัฐในบริบทโลก การละเลยต่อการค�านึงถึง
สภาพการเปลี่ยนแปลงความผูกพันของพลเมืองเหนือพื้นที่ย่อมท�าให้ภาพรวมของนโยบายสาธารณะขาด
ความสมบูรณ์ไปโดยปริยาย

การสิน้สดุของสงครามเยน็ในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่20 ประกอบกบัการขยายตวัของการลงทนุ
ระหว่างประเทศที่เป็นผลจากแสวงหาแรงงานราคาถูกเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
ท�าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัและพลเมอืงได้มกีารเปลีย่นแปลงไป2 คอื 1) รฐัไม่ไดผ้กูขาดการใช้ชีวิตของ
พลเมืองอย่างสมบูรณ์อีกต่อไป มีตัวแสดงอื่นๆ เช่น บรรษัทข้ามชาติ องค์กรระหว่างประเทศ หรือการ
ลงทนุของปัจเจกชนท่ีสามารถแสวงหาก�าไรในกองทนุข้ามชาตต่ิางๆ 2) เกดิกลุม่คนใหม่ในสงัคมทีม่คีวาม
ผูกติดกับอ�านาจรัฐน้อยลง แต่ผูกติดกับชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจเพียงล�าพังมากข้ึน ดังตัวอย่างแรงงาน 
ข้ามชาต ิทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศต่างๆ ในลักษณะชัว่คราว แรงงานข้ามชาตกิลุ่มนีมี้แนวโน้มในการผกูติด
กบัมิตทิางเศรษฐกจิ เช่น เงือ่นไขการจ้าง รายได้ ค่าครองชพี มากกว่าการเมอืงการปกครองและกฎหมาย

 1 Burke, E., and Ebrary. (1999). Reflections on The Revolution in France and on the Proceedings in Certain 
Societies in London Relative to that Event in a Letter Intended to have been sent to a Gentleman in Paris. S.l., 
Batoche Books (electronic text).

2 Dicken, P. (2010). Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. London: 
SAGE.
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แบบเป็นทางการ 3) การเกิดกลุ่มคนในข้อสองมากขึ้นท�าให้เกิดค�าถามว่า หากรัฐเสื่อมสิทธิอ�านาจในการ
ดูแลพลเมืองลงไปซึ่งเป็นผลจากความหลากหลายของตัวแสดงที่มากขึ้น ตัวแสดงใดที่จะเข้ามาดูแล
ประชาชนกลุ่มน้ี ควรจะเป็นรฐัในรปูแบบใด ภาคประชาสงัคม หรอืชุมชนทางเศรษฐกจิรปูแบบใหม่ เนือ้หา
หน่วยที ่12 มุ่งตอบค�าถามต่อการเปล่ียนแปลงในบริบทโลกว่าด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐและพลเมอืงใน
ประเด็นการอพยพย้ายถิ่น

เรื่องที่ 12.1.1 

ความส�าคัญและพัฒนาการประเด็นปัญหาด้านการย้ายถิ่นโลก
  

ประเดน็หลกัของความส�าคัญในการศึกษานโยบายสาธารณะประเดน็ผูอ้พยพข้ามชาติประกอบด้วย
ประเด็นดังต่อไปนี้

1. ผู้อพยพข้ามชาติก�าลังกลายเป็นตัวแสดงส�าคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก
2. มนุษย์โดยทั่วไปมีแนวโน้ม “ข้ามชาติมากขึ้น” และผูกติดกับพื้นที่รัฐใดรัฐหนึ่งอย่างถาวร 

น้อยลง
3. การศกึษาวธิกีารจดัการปัญหาข้างต้นผ่านนโยบายสาธารณะจงึเป็นเรือ่งส�าคญัเนือ่งด้วยการที่

ลกัษณะพลเมืองและรฐัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ลกัษณะนโยบายสาธารณะกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเปลีย่นแปลงไป
พร้อมกัน

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจึงขอยกข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการเปรียบเทียบดังนี้

ภาพที่ 12.1 แสดงการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย (ไม่จ�าแนกระยะเวลาการอยู่อาศัย) ใน พ.ศ. 2557 
ท่ีมา: www.migrationsmap.net 
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ภาพที ่12.1 แสดงให้เห็นถงึการอพยพของประชาชนเข้าสูป่ระเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2557 โดยไม่ได้ 
จ�าแนกเป้าประสงค์ของการอพยพรวมถึงระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย จากข้อมูลพบว่าประชาชน
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในปริมาณสูงที่สุดคือ 141,649 คน รองลงมากคือ 
ผู้อพยพจากเมียนมาจ�านวน 108,540 คน ซึ่งผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้จะมีปริมาณสูงสุด 
แต่มีแนวโน้มที่จะอยู่อาศัยชั่วคราวในฐานะนักท่องเที่ยว ขณะที่ผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านแม้จะไม่ใช่
ปรมิาณสงูสดุในแต่ละปีแต่กม็แีนวโน้มทีจ่ะอยูร่ะยะยาวในฐานะผูใ้ช้แรงงาน นอกจากนียั้งมตีวัเลขทีน่่าสนใจ 
เช่น ผูอ้พยพจากญ่ีปุน่ เนปาล ศรลีงักา ก็เป็นภาพสะท้อนให้เหน็ว่าความเกีย่วพนัของประชาชนในพืน้ทีห่นึง่
มีความหลากหลายในวัตถุประสงค์มากขึ้น

ภาพที่ 12.2 แสดงการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่สหรัฐอเมริกา (ไม่จ�าแนกระยะเวลาการอยู่อาศัย) ใน พ.ศ. 2557 
ท่ีมา: www.migrationsmap.net 

ภาพที ่12.2 ได้แสดงให้เหน็ถงึการเดินทางของผูค้นสู่สหรัฐอเมริกา อนัเป็นหนึง่ในประเทศปลายทาง 
การอพยพมาอย่างยาวนานโดยใน พ.ศ. 2557 นั้นเป็นผู้เดินทางจากประเทศเม็กซิโกมาเป็นอันดับหนึ่ง 
ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีพรมแดนทางใต้ติดกันและมีความแตกต่างฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีผู้อพยพจาก
ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่มีระยะห่างไกลอย่างมากการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกาจึงเป็นภาพสะท้อนของมิติ
ทางสังคมที่ดึงดูดให้เกิดการเดินทางควบคู่กับมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งสหรัฐอเมริกานอกจากจะเคยมีอิทธิพล
ทางการเมืองเหนือฟิลปิปินส์ ชุมชนชาวฟิลปิปินส์ในสหรัฐอเมรกิากเ็ป็นปัจจยัในการดงึดดูให้ชาวฟิลปิปินส์
อพยพสู่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าด้วยเหตุผลการรวมครอบครัว หนีจากความจน หรือโอกาสใหม่ในชีวิต
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 ภาพที่ 12.3  แสดงประเทศปลายทางของผู้อพยพ 25 อันดับแรกข้อมูลด้านซ้ายแสดงถึงจ�านวน 

  ข้อมูลด้านขวาแสดงผู้อพยพต่อสัดส่วนของประชากรในประเทศใน พ.ศ. 2558 
ท่ีมา: www.migrationpolicy.org

ภาพท่ี 12.3 ได้แสดงแผนภมูเิปรยีบเทยีบโดยแผนภาพด้านซ้ายแสดงถึงจ�านวนประชากรทีอ่พยพ
โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้อพยพสูงที่สุด ตามมาด้วยเยอรมนี และสหพันธรัฐรัสเซีย ตามล�าดับ 
จ�านวนผู้อพยพจึงขึ้นกับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความต้องการเศรษฐกิจของประเทศปลายทางรวมถึง
ลกัษณะทางภูมศิาสตร์และนโยบายการเปิดรบัของประเทศนัน้ๆ แผนภาพด้านขวาแสดงให้เหน็ถงึสดัส่วน
ของผูอ้พยพกับประชากรดัง้เดมิของประเทศนัน้ซึง่จะพบว่า ประเทศผูค้้าน�า้มันรายใหญ่ในตะวนัออกกลาง
มสีดัส่วนของผูอ้พยพมากกว่าประชากรดัง้เดมิของประเทศเนือ่งด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจในการน�าเข้า
ผู้ใช้แรงงาน ในทางกลับกันในกรณีสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจ�านวนประชากรผู้อพยพสูงสุด เมื่อพิจารณากับ
สัดส่วนประชากรดั้งเดิมแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 เท่าน้ัน ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการพิจารณาเพียงแค่
จ�านวนของผูอ้พยพในประเทศต่างเพียงล�าพังอาจไม่สามารถเป็นตวัชีว้ดัความส�าคญัของประเดน็การอพยพ
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ของประเทศนั้นได้ท้ังหมด เช่น บางประเทศมีจ�านวนผู้อพยพเยอะหากแต่เป็นปริมาณที่ตรงกับความ
ต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขณะที่บางประเทศปริมาณผู้อพยพอาจไม่ได้มากนักแต่หากสังคม
อยู่ในสภาพกึ่งปิด การรับรู้หรือจัดการต่างๆ อาจมีผลต่อการด�าเนินนโยบายสาธารณะที่มากกว่าประเทศ
ที่มีผู้อพยพปริมาณมากกว่าก็ได้

จากข้อมูลจะพบว่า การอพยพเข้าและออกในพื้นที่หนึ่งมีผลอย่างมีนัยยะส�าคัญและมีผู้อพยพ
จ�านวนมหาศาลที่เข้าสู่ประเทศต่างๆ ในกรณีประเทศไทยมีผู้อพยพเข้าสูงสุดเป็นอันดับ 14 ของโลก  
ขณะท่ีมีอีกหลายประเทศที่ผู้อพยพมีสัดส่วนที่สูงกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรประเทศ ดังในกรณีสิงคโปร์
หรือคเูวตซ่ึงเป็นภาพทีชั่ดเจนว่าผูอ้พยพมส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนัเศรษฐกจิของประเทศ เมือ่ยงัมองย้อน
กลบัไปเมือ่ศตวรรษทีแ่ล้ว การอพยพกเ็ป็นเงือ่นไขทีส่�าคญัในการผลกัดนัให้เกดิการสะสมทนุ แต่การอพยพ
ผ่านเงื่อนไขข้างต้น ก็มีความแตกต่าง โดยที่ผู้อพยพส่วนมาก สามารถถูกควบคุมได้ โดยรัฐปลายทาง 
ผ่านกลไกต่างๆ และมกัอยูใ่นพืน้ทีไ่ปทางเป็นระยะเวลานานด้วยอปุสรรคทางเศรษฐกจิ การเดนิทาง หรือ
แม้กระทั่งเงื่อนไขการท�างาน ไปจากข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2557 แล้วจะพบว่าการเคล่ือนย้ายของทุกคนมี 
แนวโน้มท่ีจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สั้นกว่าในอดีต แม้ว่าจะมีแบบแผนที่คล้ายกันคือเป็นผู้ที่เริ่มต้น การ
ประกอบอาชีพในช่วงแรกของชีวิต การที่แรงงานอยู่ในพื้นท่ีไปทางในระยะเวลาชั่วคราวมากข้ึนก็เป็น 
ภาพสะท้อนส�าคัญถึงสิทธิอ�านาจในการจัดการของรัฐที่ลดลงไป

กรณีประเทศไทย ถึงแม้จะมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนเข้าสู่พื้นที่มานานแล้ว ในช่วงการก่อตัวของ
ระบบทุนนิยมในรัฐไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แรงงานจีนเป็นก�าลังส�าคัญในการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษของชาติตะวันตกรวมถึงธุรกิจที่ผู้ประกอบการชาวจีนได้รับสัมปทานจากทางการสยาม แรงงานจีน 
การเข้ามาของกลุ่มแรงงานจีนก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญที่น�าสู่การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมืองสังคมสยามในช่วงเวลานั้น หากเปรียบเทียบกับการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในช่วง
หลัง พ.ศ. 2540 ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญที่น�าสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมือง
สังคมเช่นเดียวกัน ความแตกต่างอยู่ที่ลักษณะความช่ัวคราวของผู้อพยพและความสามารถในการจัดการ
ของรัฐในสังคมท่ีการสะสมทางเศรษฐกิจมีความสลับซับซ้อนมากข้ึนซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ความ
พยายามของรัฐในการปรับตัวเพื่อการควบคุมหรือเปิดเสรีแรงงานผ่านเงื่อนไขต่างๆ เช่น การเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษ การก�าหนดโควตาการน�าเข้า รวมถึงการวางเงื่อนไขการจ้างในลักษณะที่มีความยืดหยุ่น
มากกว่าแรงงานปกติ จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นนโยบายสาธารณะต้องค�านึงถึงปรากฏการณ์
ข้ามชาติของมนุษย์มากขึ้น3

ดงันัน้ในช่วงเริม่ต้นของการศึกษาเรือ่งน้ีผู้เขียน จงึขอสรุปนยิามค�าส�าคญัเพือ่ให้ผูท้ีศึ่กษาประเด็นนี้ 
ได้เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ต่างๆ อันมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายผู้อพยพข้ามชาติ 

 3 Glassman, J. (2004). Thailand at the Margins: Internationalization of the State and the Transformation 
of Labour. Oxford and New York: Oxford University Press.
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รัฐสมัยใหม่
มีข้อถกเถยีงว่ารฐัสมยัใหม่เริม่ต้นขึน้ในช่วงเวลาใด โดยทัว่ไปมกัให้ความส�าคญักบัรัฐสมยัใหม่ใน 

แง่ของการสถาปนาภูมริฐัศาสตร์ทีม่คีวามชัดเจน โดยการอธบิายในหน่วยนีผู้เ้ขียนเน้นสภาพของรัฐสมัยใหม่
โดยถอืความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัและประชาชนทีถ่กูสถาปนาขึน้มาอย่างเป็นระบบผ่านการถอืว่ารฐัสมัยใหม่
คอืรฐัท่ีอาศยัการอ้างความชอบธรรมจากประชาชนในลกัษณะสญัญาประชาคม รัฐสมยัใหม่จงึไม่ใช่ลกัษณะ
สัมบูรณ์ในตัวมันเองแต่เป็นกระบวนการการพัฒนาต่อเนื่อง4

โลกาภิวัตน์
ปรากฏการณ์การแปรสภาพความสัมพันธ์เชิงเวลาและพื้นที่อันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และรัฐสมัยใหม่ อันท�าให้สิทธิอ�านาจของรัฐมีการเปล่ียนแปลงไปทั้งในมิติเศรษฐกิจท่ีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจมิได้ถูกก�าหนดโดยรฐัใดรฐัหนึง่เพยีงล�าพงั มติทิางการเมอืงทีพ่ลเมอืงมกีารผกูตดิกบัรัฐมากกว่า
หนึ่งรัฐ รวมถึงมิติทางสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ค่านิยมวิถีชีวิตข้ามรัฐมากข้ึน การอพยพ
ข้ามชาติก็นับเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์

ระบบอุตสาหกรรมแบบสายพาน
ระบบอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่มีการแบ่งระหว่างพื้นที่พักอาศัย พื้นที่ท่ีท�างาน รวมถึงเวลาใน

การท�างานและเวลาว่าง เป็นระบบที่เน้นกลไกการแบ่งงานกันท�าภายในสถานประกอบการเพื่อเน้นสร้าง
ประสิทธภิาพสูงสดุแก่หน่วยการผลติน้ัน จงึมีการแยกระหว่างกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน กลุ่มผู้บริหาร ผูป้ระกอบการ 
วธิคีดิแบบอตุสาหกรรมสายพานคอืการพยายามควบคมุการผลติในพืน้ทีห่นึง่ มแีรงงานทีส่ามารถควบคมุ
ได้มีทักษะส�าคัญส�าหรับการผลิตในพื้นที่หนึ่งเป็นเวลาต่อเนื่อง รัฐบาลมักมีบทบาทในการก�าหนดวิธีท�า 
การผลิต การกระตุ้นเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ระบบอุตสาหกรรมสายพานเริ่มพัฒนาเต็มตัวใน 
ช่วงครสิต์ศตวรรษที ่20 โดยระบบการควบคมุทางสงัคมพฒันาเตม็ทีใ่นช่วงหลังสงครามโลกคร้ังทีส่อง แต่
ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจต่อเนื่องในคริสต์ศตวรรษ 1970 ระบบอุตสาหกรรมแบบหลังสายพานก็เริ่มก้าวเข้ามา
แทนที5่

ระบบอุตสาหกรรมหลังสายพาน
ระบบอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เพ่ือสร้างแรงงานที่มีความ

ยืดหยุ่น ลดบทบาทของรัฐบาลและพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดการลงทุนอย่างเสรีโดยเพิ่มโอกาสให ้
กลุ่มทุนต่างๆ ในการสะสมทุนมากขึ้น การลดภาษี การวางกฎหมายให้มีความยืดหยุ่น ความแตกต่าง
ระหว่างพื้นที่ที่ท�างานกับพื้นที่พักอาศัยลดลงไป เช่นเดียวกับการสลายของความแตกต่างระหว่างเวลา

 4 Mann, M. (1988). States, War and Capitalism: Studies in Political Sociology. Oxford: Blackwell.
 5 Jessop, B. (1997). “Survey Article The Regulation Approach.” Journal of Political Philosophy. 5, 3. pp. 
287-326. 
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ท�างานและเวลาว่าง ความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการกบัผูใ้ช้แรงงาน ผูใ้ช้แรงงานข้ามชาตมิส่ีวนส�าคญั
ในการเติมเต็มต่อการสะสมทุนอุตสาหกรรมแบบหลังสายพาน

ลัทธิเสรีนิยมใหม่
ลักษณะการปรับตัวส�าคัญของระบบทุนนิยมเพื่อการสะสมทุนเมื่อเผชิญกับการลดลงของอัตรา

ก�าไร โดยเน้นการลดบทบาทของรัฐผ่านเงื่อนไขการเปิดเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเพิ่มอ�านาจของ
กลุ่มทุนและลดบทบาทของรัฐเหนือชีวิตพลเมือง เพื่อให้การต่อรองแบบรวมหมู่ของผู้ใช้แรงงานถูกจ�ากัด
ลงไปในเวลาเดียวกัน ลัทธิเสรีนิยมใหม่เป็นหน่ึงในเมนูนโยบายที่ถูกสังเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรมช่วง
ประมาณ ค.ศ. 1990 โดยมแีนวทางส�าคญัให้ปัจเจกชนเป็นผูรั้บผดิชอบชวีติตวัเอง ต่อรองแบบรวมหมูน้่อย
ลง และเพิ่มอ�านาจของกลุ่มทุนการเงิน และทุนระหว่างประเทศ ปัจจุบันแนวทางเสรีนิยมใหม่นับเป็น
แนวทางหลักในการบริหารเศรษฐกิจการเมืองของระบบทุนนิยม6

บรรษัทข้ามชาติ
บรรษัทที่มีแหล่งทุนจากมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือมีพฤติกรรมการลงทุนในพื้นที่มากกว่าหนึ่ง

ประเทศ หรอืแหล่งกระจายสนิค้ามคีวามหลากหลายมากกว่าหนึง่ประเทศ บรรษทัข้ามชาตแิม้จะอยูภ่ายใต้
กฎหมายของประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่ด้วยความ “ข้ามชาติ” ท�าให้พวกเขามีความยืดหยุ่น
เหนือการควบคุมโดยปริยาย เช่น พวกเขาสามารถตั้งส�านักงานใหญ่ในประเทศที่มีการเก็บภาษีธุรกิจ 
การค้าต�า่ และเลอืกทีจ่ะตัง้โรงงานในประเทศทีม่ค่ีาจ้างต�า่หรอืกฎหมายแรงงานไม่เข้มแขง็นกั การขยายตวั 
ของบรรษัทข้ามชาติมีความเกี่ยวพันโดยตรงในการวางเงื่อนไขให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของมนุษย์เพื่อ 
ตอบสนองการสะสมทุนที่มีความยืดหยุ่น7

แรงงานข้ามชาติ
ใช้ควบคู่กับแรงงานต่างด้าว (alien workers) เป็นค�าดั้งเดิมของฝ่ายความมั่นคงซึ่งพิจารณาว่า

แรงงานท่ีไม่สามารถระบทุีม่าได้มผีลกระทบต่อกระบวนการควบคมุและเป็นภยัหรือภาระมากกว่าประโยชน์
ต่อประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตามในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่อการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้แรงงาน
เกดิขึน้อย่างแพร่หลายพร้อมกับการปรบัตัวของรฐัเพือ่การใช้ประโยขน์จากผูอ้พยพ การใช้ค�าว่า “ต่างด้าว” 
ซึ่งมีความหมายในลักษณะแบ่งแยกจึงถูกใช้แทนท่ีด้วยค�าว่า “แรงงานข้ามชาติ” ที่มีความหมายการถูก
แบ่งแยกน้อยกว่า นอกจากนี้ยังมีค�าว่า “ผู้ท�างานต่างชาติ” (expat) ที่มีความเชิงบวกหมายถึงแรงงานมี
ทักษะ ผู้บริหาร ที่มาประจ�าในพื้นที่ต่างประเทศ8

 6 Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
7 Regilme, S. S. F. (2014). “Bringing the Global Political Economy Back In: Neoliberalism, Globalization, 

and Democratic Consolidation.” International Studies Perspectives. 15, 3. pp. 277-296. 
 8 Castles, S., et al. (2003). Migration in the Asia Pacific: Population, Settlement and Citizenship Issues. 
Cheltenham: Edward Elgar. 
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แรงงานบังคับ หมายถงึ แรงงานทีเ่ข้าสูส่ภาพการจ้างด้วยความไม่เตม็ใจ โดยค�านยิามถกูพฒันา
ขึน้มาจากการใช้ก�าลงัความรนุแรงบังคบัให้ท�างานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับค่าตอบแตน แรงงาน
บงัคบัอาจหมายรวมถงึการใช้แรงงานเดก็ในอุตสาหกรรมในครอบครัว ภายหลังนยิามการเป็นแรงงานบงัคบั
หมายรวมถึงการวางข้อก�าหนดในสภาพการจ้างที่ท�าให้ผู้ใช้แรงงานไร้อ�านาจต่อรองโดยสิ้นเชิง ท�าให้การ
ตคีวามแรงงานบงัคบัรวมถงึแรงงานทีม่หีนีส้นิล้นตวัจนไร้อ�านาจต่อรอง หรอืไม่สามารถเปลีย่นงานได้ด้วย9 
เงื่อนไขการบีบบังคับต่างๆ 

แรงงานเสีย่ง (precariat) หมายถงึ ผูใ้ช้แรงงานทีมี่ความเสีย่งสงูโดยรับความเสีย่งแทนผูป้ระกอบการ 
จากการไร้อ�านาจต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ ท�าให้ไม่สามารถต่อรองหรือเปล่ียนงานเพื่อชีวิตที่ดี 
ขึน้ได้ แรงงานเส่ียงอาจมเีง่ือนไขทีถ่กูต้องตามกฎหมาย มงีานประจ�าท�า แต่การรบัความเสีย่งสงูท�าให้พวก
เขาไม่สามารถเลื่อนล�าดับชนชั้นทางสังคมได้ ผู้อพยพข้ามชาติจึงมีโอกาสที่จะอยู่ในเงื่อนไขแรงงานเสี่ยง 
แม้จะพ้นสภาพจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานบังคับ10

การค้ามนุษย์ หมายถึง การค้าทาสสมัยใหม่ มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการ บังคับ หลอกลวง 
ให้ข้อมูลที่ไม่ครบ โดยมีผู้ได้ประโยชน์ในรูปแบบของตัวเงินจากการจัดหาแรงงานนั้น โดยมากแล้วเป็น
ลักษณะงานที่ผิดกฎหมายในประเทศปลายทาง11 การค้ามนุษย์นับเป็นประเด็นส�าคัญที่ได้รับการให้ความ
ส�าคัญจากองค์กรระหว่างประเทศเพราะเป็นหนึง่ในประเด็นทีม่คีวามเชือ่มโยง ทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม และ
นโยบายรัฐ

ผู้ลี้ภัยทางการเมือง หมายถงึ ผูอ้พยพออกจากประเทศตนผ่านเงือ่นไขทางการเมอืง ส่วนมากแล้ว
มีต้นเหตุจากการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย การละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับผู้ล้ีภัยทางการเมืองมี
เหตเุบือ้งต้นจากนโยบายมนษุยธรรมโดยพจิารณาว่าการถกูคกุคามของผูล้ีภ้ยันัน้ไม่ได้เกดิจากการกระท�า
ผดิกฎหมายของประเทศปลายทางหรอืหากผู้ลีภั้ยต้องถูกส่งกลบัประเทศต้นทางจะน�าสูก่ารคกุคามถงึความ
ปลอดภัยอย่างไร้มนุษยธรรม ปัจจุบันผู้ลี้ภัยทางการเมืองเป็นหนึ่งในประเด็นการอพยพข้ามชาติที่ส�าคัญ
ท้ังในประเดน็ความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรม และการบรูณาการผูล้ีภ้ยัเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
ของประเทศปลายทาง12

 9 Guild, J. B. (2007). You Can’t Go Home Again: Migration, Citizenship, and Black Community in 
Postwar New York and London (Ph.D. Dissertation). Yale University.

10 Standing, G. and Ebrary. (2011). The Precariat: the New Dangerous Class. London: Bloomsbury Academic. 
(electronic text).

11 Bhabha. J. (2014). Child Migration & Human Rights in a Global Age. Princeton: Princeton University 
Press.

12 Gold, S. J. (1992). Refugee Communities: A Comparative Field Study. Newbury Park, California: 
SAGE Publications.
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กิจกรรม 12.1.1 

1.  จงยกตัวอย่างปรากฏการณ์ที่แสดงว่ามนุษย์มีความข้ามชาติกันมากขึ้นกว่าในอดีต
2.  จงอภปิรายว่าเหตใุดไม่ควรใช้ค�าว่า “แรงงานต่างด้าว” ในการอธิบายผูอ้พยพข้ามชาติทัง้หมด

แนวตอบกิจกรรม 12.1.1

1.  การเกดิขึน้ของแรงงานข้ามชาตชิาวเมยีนมาในไทย การทีม่นีกัศกึษาไทยในต่างประเทศเยอะ
มากขึ้นหรือการมีบุคลากรด้านการแพทย์จากฟิลิปปินส์ในไทยมากขึ้นก็สามารถใช้เป็นตัวอย่างได้

2.  แรงงานต่างด้าว เป็นค�าทีใ่ช้ในบรบิทความมัน่คงเพือ่อธบิายในสิง่ทีไ่ม่คุ้นเคยหรอือธบิายไม่ได้ 
ในฐานะผูจั้ดท�านโยบายสาธารณะการเรยีกกลุม่คนแบบเหมารวมนอกจากผดิหลกัการทางมนษุยธรรมแล้ว
ยังเป็นการไม่พยายามท�าความเข้าใจความหลากหลายของผู้อพยพด้วย

เรื่องที่ 12.1.2

แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน

ทฤษฎกีารย้ายถิน่ฐานไม่ได้มหีลกัวิชาในตัวของการศึกษาเองหากแต่เป็นการบรูณาการสาขาวชิา
ต่างๆ เข้ามาเพ่ือท�าการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในแต่ละยคุสมยั ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษที ่20 การ
ศึกษาเรื่องทฤษฎีการอพยพย้ายถิ่นส่วนมากได้รับความสนใจจากนักสังคมวิทยาที่มองปัญหาการจัดการ 
ผู้อพยพลี้ภัยทางการเมืองจากประเทศอดีตอาณานิคมเข้าสู่ประเทศปลายทางในยุโรป จากนั้นจึงเป็น 
นกัรฐัศาสตร์ท่ีให้ความส�าคัญต่อกระบวนการต่อสูเ้รียกร้องของขบวนการเคลือ่นไหวต่างๆ ทีร่วมการอพยพ 
กระท่ังภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีการอพยพเคลื่อนย้ายมีความเกี่ยวพันกับกระบวนการทางเศรษฐกิจ 
มากขึ้น เศรษฐศาสตร์แรงงานจึงก้าวเข้ามามีอิทธิพลมากข้ึน ในปัจจุบันการอธิบายปรากฏการณ์อพยพ
ย้ายถิ่นฐานในบริบทโลกมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการในการอธิบายปรากฏการณ์
รอบด้านมากกว่าการพยายามท�านายปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยชดุค�าอธบิายแบบตายตวั ในทีน่ี ้จะยกกลุม่
ทฤษฎกีารอพยพย้ายถ่ินสามกลุม่การวเิคราะห์หลัก ได้แก่ กลุ่มนโีอคลาสสกิ กลุ่มโครงสร้างนยิมและระบบโลก 
และกลุ่มระบบผู้อพยพ

กลุ่มที่ 1 นีโอคลาสสิก (Neoclassic)
กลุ่มทฤษฎีนีโอคลาสสิกพิจารณาการอพยพย้ายถ่ินของมนุษย์ว่าวางอยู่บนฐานการค�านวณ

อรรถประโยชน์ของตน ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแค่เหตุจูงใจทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายรวมถึง 
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12-14 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ผลประโยชน์ทางการเมือง แรงจูงใจทางสังคมต่างๆ โดยทฤษฎีกลุ่มนี้มุ่งอธิบายให้เห็นชุดผลประโยชน์ 
รูปธรรมของการอพยพ ข้อสรุปหลักที่น�าสู่การอพยพย้ายถิ่นคือความแตกต่างของผลประโยชน์ที่ผู้อพยพ
จะได้รับจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง อันหมายความว่าการอพยพจะสิ้นสุดเม่ือผู้อพยพ
ตระหนกัว่าการอพยพระหว่างสองพืน้ทีไ่ม่มคีวามแตกต่างกันในผลประโยชน์ทีพ่วกเขาจะได้รับ การจดัท�า
นโยบายสาธารณะผ่านฐานแนวคิดน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคอื 1) การพฒันาให้ความแตกต่าง
ระหว่างพ้ืนท่ีต้นทางและปลายทางหายไปจะท�าให้การอพยพเข้าสูพ่ืน้ทีห่นึง่ลดน้อยลง หรอื 2) การบริหาร
จัดการข้อมูลระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเพื่อให้การอพยพนี้สร้างประโยชน์สูงสุดทั้ง 
แก่ตัวผู้อพยพ ประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง โดยสามารถสรุปประเด็นส�าคัญประกอบด้วย  
1) การวิเคราะห์แรงจูงใจเศรษฐกิจระดับปัจเจกชน 2) การวิเคราะห์แรงจูงใจจากความแตกต่างทางโอกาส
และสังคม 3) ตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่สะท้อนแนวคิดนี1้3

1.  การวิเคราะห์แรงจูงใจทางเศรษฐกิจระดับปัจเจกชน ปัจเจกชนมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที ่
แตกต่างกันแต่มีหัวใจส�าคัญคือการพยายามแสวงหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่จ�ากัด โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหากปัจเจกชนอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่สามารถคาดหวังความมั่นคงในพื้นที่ต้นทางของตนได้ การ
อพยพย้ายถิ่นเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีมากข้ึน เช่น การอพยพของผู้ใช้แรงงานจากไอร์แลนด์และ
สกอตแลนด์สูเ่มืองอตุสาหกรรมในองักฤษช่วงครสิต์ศตวรรษที ่19 ความยากจนในพืน้ทีต้่นทางและโอกาส
ทางเศรษฐกิจทีด่แีม้จะแลกด้วยการท�างานทีห่นกัและความเสีย่งจากอบุติัเหตจุากการท�างาน ความเสีย่งนี้
ถกูค�านวณผ่านอรรถประโยชน์ทีคุ่ม้ค่า ไม่ว่าจะเป็นการยกระดบัชวีติของตน หรือโอกาสในการส่งเงนิกลบั
บ้านเกิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อน�าสู่การยกระดับชีวิตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน การอพยพของแรงงานจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วง พ.ศ. 2500 เพื่อชีวิตโอกาสการประกอบ
อาชีพที่ดีกว่าจากการท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม ก็สามารถอธิบายได้ผ่านชุดค�าอธิบายนี้เช่นเดียวกัน

2.  การวิเคราะห์แรงจูงใจจากความแตกต่างทางโอกาสและสังคม ไม่ใช่เพียงแค่แรงจูงใจทาง
เศรษฐกจิเท่านัน้ทีเ่ป็นเหตจุงูใจการอพยพ แต่แรงจงูใจจากความแตกต่างด้านโอกาสทางสงัคมหรอืโอกาส
ทางการเมืองก็เป็นมลูเหตุการอพยพได้เช่นเดยีวกนั ผูล้ีภ้ยัทางการเมอืงเป็นตวัอย่างส�าคญัทีก่ารถูกจ�ากดั
หรือคกุคามสทิธิทางการเมอืง ปัจเจกชนจงึเลือกการอพยพเพือ่แลกกบัชวิีตทางการเมืองทีด่ข้ึีน นอกจากนี้ 
การแต่งงานก็เป็นภาพสะท้อนการอธบิายผ่านแนวคดินีไ้ด้เช่นกนั การแต่งงานและน�าไปสูก่ารอพยพข้ามแดน
เป็นภาพสะท้อนการคิดถึงชีวิตท่ีดีขึ้นการได้รับโอกาสในชีวิตที่ดีมากข้ึน เช่นเดียวกับการอพยพข้ามแดน
ผ่านเงื่อนไขการศึกษาก็เกิดจากการลงทุนเพ่ือการพัฒนาตัวเองเพื่อโอกาสในการท�างานที่ได้ค่าตอบแทน
มากขึ้น การอพยพจึงเกิดจากการคิดค�านวณผลได้เพื่อประโยชน์ของปัจเจกชน

3.  ตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่สะท้อนแนวคิดทฤษฎีแบบนีโอคลาสสิก เม่ือพิจารณานโยบาย
สาธารณะซึ่งวางอยู่บนฐานความคิดแบบนีโอคลาสสิกสามารถน�าเสนอได้สองหลักคือมุมมองจากประเทศ
ต้นทางและประเทศปลายทาง 

 13 Gardezi, H. Z. (1995). The Political Economy of International Labour Migration. Montreal: Black Rose 
Books.
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12-15นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

3.1 มุมมองประเทศต้นทาง หากการอพยพย้ายถิ่นก็ให้เกิดปัญหาในประเทศต้นทาง เช่น 
การขาดแคลนแรงงานหรือปรากฏการณ์สมองไหลที่แรงงานมีความสามารถไม่มีแรงจูงใจในการท�างานใน
ประเทศต้นทาง การเพิ่มค่าแรงในประเทศก็จะเป็นเหตุจูงใจให้มีการอพยพย้ายถิ่นน้อยลง ในทางกลับกัน 
หากการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศสร้างผลประโยชน์แก่ประเทศ เช่น การส่งเงินกลับประเทศ
บ้านเกิด การพฒันาทกัษะแรงงาน ประเทศต้นทางกอ็าจพจิารณาการวางเงือ่นไขให้การอพยพสะดวกมาก
ขึ้น การจัดท�าข้อมูล การฝึกทักษะเตรียมพร้อมส�าหรับผู้ใช้แรงงาน ดังตัวอย่างเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ ได้
ด�าเนินการฝึกอบรมผู้ใช้แรงงานเพือ่ให้มีความพร้อมทัง้ด้านทักษะภาษาและความเข้าใจเกีย่วกบัวฒันธรรม
ของประเทศปลายทาง รวมถึงการน�าสถาบันการเงินเข้ามามีส่วนช่วยในการอ�านวยความสะดวกด้านการ
ส่งเงนิกลบั ท�าให้ครอบครัวของผูอ้พยพได้ประโยชน์ และสามารถทีจ่ะมชีวีติทีด่ขีึน้จากการส่งเงนิกลบัของ
ผู้ใช้แรงงานได้

3.2  มุมมองประเทศปลายทาง หากการอพยพย้ายถิน่ก่อให้เกดิปัญหาในประเทศปลายทาง 
เช่น แรงงานล้นตลาด การว่างงาน หรือการท�าให้ตลาดแรงงานไร้ทกัษะขยายตวัมากข้ึน ประเทศปลายทาง 
กจ็ะด�าเนนิการกดีกันผูใ้ช้แรงงานข้ามชาตเิพ่ือเพ่ิมต้นทนุและค่าเสยีโอกาสในการท�างานในประเทศปลายทาง 
ในทางกลบักัน หากประเทศปลายทางมองว่าการอพยพเข้ามาของผูใ้ช้แรงงานข้ามชาตก่ิอให้เกดิประโยชน์
ก็จะต้องจัดท�านโยบายที่ท�าให้การเคลื่อนย้ายของผู้ใช้แรงงานสะดวกมีต้นทุนต�่า สามารถเข้าถึงงานที่เป็น
ระบบ และสามารถจัดเก็บภาษีหรือใช้ประโยชน์จากทักษะความสามารถของผู้ใช้รายงาน ตัวอย่างเช่น 
ประเทศเยอรมนีได้ด�าเนินการฝึกทักษะผู้อพยพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานระดับล่างซึ่งพลเมืองท้องถิ่นส่วนมากจะไม่ท�า

กลุ่มที่ 2 โครงสร้างนิยมและระบบโลก
ค�าอธิบายตามแนวโครงสร้างนยิมและระบบโลกพจิารณาว่าการอพยพย้ายถ่ินไม่สามารถพจิารณา

ได้เพียงแรงจูงใจในระดบัปัจเจกชน หรอืแรงจงูใจระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง กลุม่โครงสร้างนยิม
และระบบโลกอธิบายปรากฏการณ์การอพยพย้ายถิน่ว่าเป็นภาพสะท้อนการขยายตวัของระบบทนุนยิมโลก
ท่ีมีความสัมพันธ์กันเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถพิจารณาแยกส่วนออกไปได้ ปัจเจกชนจึงเปรียบได้กับ
อนภุาคทีถ่กูก�าหนดพฤตกิรรมโดยโครงสร้างเศรษฐกจิการเมืองระดับโลก เช่นเดยีวกบัรัฐต่างๆ เช่นเดยีวกนั
ก็อยู่ภายใต้ระบบโลกไม่ได้มีอิสระในก�าหนดทิศทางการอพยพ ดังตัวอย่างปรากฏการณ์การอพยพจาก
ชนบทเข้าสู ่เมืองก็เพ่ือตอบสนองการขยายตัวของทุนอุตสาหกรรม และหากมองพัฒนาการของ
ประวัติศาสตร์ในกรณีประเทศไทย จากแรงงานชาวจีน สู่แรงงานอพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สู่แรงงานชาวเมียนมาก็เป็นภาพสะท้อนของการที่ระบบพยายามแสวงหาแรงงานราคาถูก ง่ายต่อการ
ควบคุมเพ่ือตอบสนองต่อการสะสมทุนของระบบ พวกเขาถูกเงื่อนไขก�าหนดให้รับค่าจ้างที่ต�่าที่สุดและ 
ไร้อ�านาจต่อรอง เช่นเดียวกันกับการล่าอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่ 19-20 ท่ีได้วางเงื่อนไขให้เกิดการ
อพยพครั้งใหญ่จากการเคลื่อนย้ายแรงงานทาส รวมถึงตัวแทนของเจ้าอาณานิคมที่อพยพเข้ามาในพื้นที่
อาณานิคมเพ่ือท�าการควบคมุการผลติเพือ่ตอบสนองต่อความมัง่คัง่ของประเทศตน แนวคดิโครงสร้างนยิม
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จึงมองปรากฏการณ์การอพยพว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้คนเพียงล�าพัง หากแต่อยู่ภายใต้
โครงสร้างการสะสมทุน โดยยกตัวอย่างโครงสร้างระบบโลกที่มีผลต่อการอพยพดังนี1้4

1.  โครงสร้างจกัรวรรดนิิยม พิจารณาว่าการขยายตวัของลัทธจิกัรวรรดนิยิมเป็นไปเพือ่ประโยชน์
ของการสะสมทุนจากพื้นที่หนึ่งสู่อีกพ้ืนที่หนึ่ง โดยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจหรือการเติบโตจากความ
มั่งค่ังจากการลงทุนและการค้า หากแต่เกิดจากความสัมพันธ์ที่มีลักษณะบังคับและปล้นชิง โครงสร้าง
จกัรวรรดินิยมแบบดัง้เดมิอาจน�าสูก่ารน�าแรงงานทาสหรอืทรพัยากรเข้าสูป่ระเทศศนูย์กลาง ในปัจจบุนัอาจ
มีลักษณะที่ต่างไปเช่นประเทศที่มั่งคั่งลงทุนในประเทศที่มีทรัพยากรและผลักดันให้เกิดการน�าเข้าแรงงาน
ราคาถูกจากอีกประเทศเข้ามาเพื่อตอบสนองการสะสมทุน การเคล่ือนย้ายแรงงานผ่านมุมมองโครงสร้าง
จักรวรรดินิยมน�าสู่ค�าอธิบายว่าแนวโน้มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานจะแย่ลงและไร้อ�านาจต่อรอง และ 
น�าไปสู่ช่องว่างทางอ�านาจเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศในท้ายสุด15

2.  โครงสร้างทนุนยิมอตุสาหกรรม ปรากฏเด่นชดัในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การขยายตวั
ของทุนอุตสาหกรรมและการวางเงื่อนไขให้เกิดการสะสมทุนได้สร้างให้เกิดประเทศทุนนิยมศูนย์กลางและ
ประเทศทนุนยิมชายขอบ ประเทศทนุนยิมอตุสาหกรรมศนูย์กลางวางเงือ่นไขการผลิตในระบบโลก และส่งออก
สินค้าที่มีราคาสูงสู่ประเทศชายขอบ ขณะเดียวกัน ประเทศชายขอบก็จะส่งออกสินค้าราคาถูก เช่นสินค้า
เกษตรกรรมหรอืสนิค้าอตุสาหกรรมปฐมภมู ิในทางกลับกนั กเ็ป็นผูบ้ริโภคสนิค้าอตุสาหกรรมจากประเทศ
ศูนย์กลาง ท�าให้มีข้อสังเกตว่า ภายใต้โครงสร้างทุนนิยมอุตสาหกรรมเมื่อท�างานในระบบโลกแล้ว จะก่อ
ให้เกิด “การพัฒนาความด้อยพัฒนา” ประเทศทุนนิยมชายขอบไม่สามารถสะสมทุนขึ้นมาได้ ในด้านนี้ 
จึงก่อให้เกิดแนวโน้มการอพยพของแรงงานจากประเทศชายขอบเข้าสู่ประเทศศูนย์กลางในฐานะแรงงาน
ราคาถูกหรือการอพยพจากชนบทของพ้ืนที่ชายขอบเข้าสู่พื้นที่เมืองของพื้นที่ชายขอบ เพราะโครงสร้าง
อ�านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองก็ถูกลดหลั่นตามความใกล้ชิดกับพื้นที่ศูนย์กลาง

3. โครงสร้างทุนนิยมเสรีนิยมใหม่16 ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่คือการปรับตัวของระบบทุนนิยม
อตุสาหกรรมตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที ่20 สูร่ะบบการผลิตแบบหลังสายพาน โดยการผลิตสนิค้าหนึง่ 
อาจไม่ได้ถกูผกูตดิกบัพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่โดยเฉพาะ หากแต่มกีารแบ่งงานกนัท�าผ่านเงือ่นไขความได้เปรยีบ 
โดยเปรียบเทียบ เช่น อินเดียกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีส�านักงานใหญ่ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ทั่วโลก ธนาคารและทุนการเงินมีสาขากระจัดกระจายทั่วโลกที่
เชือ่มโยงธรุกรรมในห้วงเวลาเดยีวกัน การผลิตสนิค้าชิน้หนึง่อาจมกีารกระจายความรบัผดิชอบสูพ่ืน้ทีต่่างๆ 
เช่น ล้อรถยนต์ผลติในอเมรกิาใต้ ตวัถงัผลติทีอ่นิโดนเีซยี และเป็นบริษทัในญีปุ่่นทีท่�าการตลาด ความแตกต่าง
จากระบบโลกในทุนนิยมอุตสาหกรรมคือแต่ละพื้นที่รับความเสี่ยงด้วยตนเองและสามารถแสวงหาก�าไรได้
โดยไม่ถกูก�าหนดผ่านโครงสร้างการเมืองและเศรษฐกจิ โครงสร้างข้างต้นจงึเสมือนว่าเป็นภาพของการเปิด 
 
 14 Wallerstein, I. M. (2007). The Modern World System Vol.2, Mercantilism and the Consolidation of 
the European World Economy 1600-1750. Bingley: Emerald. 

15 Horta, A. P. (2004). Contested Citizenship: Immigration Politics and Grassroots Migrants’ Organiza-
tions in Post-Colonial Portugal. New York: Center for Migration Studies.

16  Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. 
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โอกาสและการเคลื่อนย้ายของทุน เคลื่อนย้ายของแรงงานตลอดเวลา การอพยพย้ายถิ่นภายใต้โครงสร้าง
เสรีนิยมใหม่จึงมีแนวโน้มที่การอพยพจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและเป็นช่วงเวลาที่สั้นลงโดย 
เปรยีบเทยีบ โดยมเีป้าหมายและระยะเวลาทีเ่ฉพาะเจาะจงมากกว่าการพจิารณาตามโครงสร้างจกัรวรรดนิยิม 
หรือทนุอุตสาหกรรม เช่นในลกัษณะของแรงงานทีม่สีญัญาจ้างชดัเจน หรือแรงงานข้ามชาตมีิทักษะในกลุ่ม
ธุรกิจเฉพาะ 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มทฤษฎีระบบการอพยพ
สตีเฟน คาสเซิล (Stephen Castles) ได้ช้ีให้เห็นถึงพลวัตและความซับซ้อนที่เกิดข้ึนใน

ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันท้ังบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ปรากฏการณ์การอพยพไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดเป็นแว่นในการมองได้ตามล�าพัง การเข้าใจปรากฏการณ์
การอพยพข้ามชาติจึงต้องใช้แว่นในการมองที่เป็นระบบและมีลักษณะเฉพาะ17

คาสเซิลได้จ�าแนกตวัแบบของการอพยพออกเป็นสีต่วัแบบ คอื 1) แรงงานหนุ่มสาวทีมี่การอพยพ
เพ่ือแสวงหาค่าจ้างสงูสดุช่ัวคราว ตามฤดกูาล ซึง่ในระยะยาวกจ็ะกลบัประเทศบ้านเกดิในท้ายสดุ 2) กลุม่
ทีต้่องการอยู่อย่างยาวนาน กลุม่นีม้คีวามต้องการเครือข่ายความสมัพนัธ์ทางสังคมเพือ่รบัประกนัฐานะและ
รายได้ของตน 3) กลุม่ทีเ่กดิจากการรวมตวัของสมาชกิครอบครวัอกีครัง้ จากภยัสงครามหรือภยัเศรษฐกจิ 
กลุม่นีต้้องการการสร้างชุมชน และมกีารก่อตวัของสถาบนัท่ีไม่เป็นทางการ เช่น ร้านกาแฟ ศาลาประชาคม 
สมาคมต่างๆ 4) กลุ่มที่ตัดสินใจมาอยู่อาศัยแบบถาวร กลุ่มนี้ต้องการสถาบันที่เป็นทางการเพื่อรับรอง
สถานะของพวกเขา ที่ยืนในนิติรัฐและสิทธิพลเมือง โดยพิจารณาค�าส�าคัญดังนี้

1.  ชาติพันธุ์ (Ethnicity) คาสเซิลได้จ�าแนกมุมมองต่อค�าว่าชาติพันธุ์ออกเป็นสามมุมมองหลัก
คือ 1) มุมมองว่าแต่ละชนชาติมีความแตกต่างตั้งแต่ดั้งเดิม (Primordialism) 2) กลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะ
การระบสุถานะและตวัตน 3) กลุม่ชาตพินัธุใ์นฐานะเครือ่งมอืของผูป้กครอง โดยมมุมองแรกนัน้มทีีม่าจาก
นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมอย่างคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ ชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่มีมาก่อนสังคมตั้งแต่การคลอด ให้
นม เล้ียงดู ตามมุมมองของส�านักนี้ ชาติพันธุ์ กลายเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือด หรือบางที่อาจจะเป็น
สญัชาตญาณในบางโอกาส ซึง่จะต่างในมมุมองทีส่องทีพิ่จารณาว่าการระบตุวัเองเข้ากบัชาตพินัธ์ุใดๆ เป็น
ไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยอาจมีลักษณะทางกายภาพเป็นตัวเสริม เพื่อ
ก่อให้เกิดการแบ่งงานกนัท�าในสงัคมขึน้ ส่วนมุมมองทีส่ามได้อทิธพิลจากส�านักมาร์กซสิต์ โครงสร้างนยิม 
โดยมองว่าชาติพันธุ์เป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองในการสถาปนาอ�านาจเหนือคนอีกกลุ่มหนึ่ง

2.  การเหยียดชาติพันธุ์ (Racism) โดยมากแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถาบันทางสังคม 
ปัญหาทางวัฒนธรรมท�าให้กระบวนการเหยียดผิวรุนแรงมากขึ้น การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจช่วง
ทศวรรษ 1970 การลดทอนสวัสดิการเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการไหลบ่าของแรงงานข้ามชาติด้วยเหตุผล 
ทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ท�าให้พรรคการเมืองขวาตกขอบ ชูประเด็นการเหยียดชาติพันธุ์ และ
ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการท�าลายพื้นที่ของขบวนการผู้ใช้แรงงานที่เคย 
เข้มแข็งในยุโรปตะวันตก รวมถึงพื้นที่การถกเถียงอย่างมีอารยะก็หายไปเช่นกัน

 17 Castles, S., and Miller, M. J. (2003). The Age of Migration. New York: Guilford Press.
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3. ชาติพันธุ์-ชนชั้น-เพศสภาวะ-วงจรชีวิต ในช่วงภาวะปกติเงือ่นไขทางสังคมดงักล่าวมแีนวโน้ม
จะไปด้วยกันได้ดี แต่เม่ือเกิดวิกฤตการเหยียดทางชาติพันธุ์และการลดทอนสวัสดิการ แรงงานหญิง
ชาตพัินธ์ุเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุจากการทีไ่ด้รับค่าจ้างมาตรฐานสามต�า่กว่าแรงงานชาตพินัธุช์าย
เสียอีก และดังที่ได้ระบุไปแล้ว แรงงานข้ามชาติถูกกันออกไปจากพื้นที่การต่อสู้ทางชนชั้นและกลายเป็น
คนชายขอบอย่างสมบรูณ์ แรงงานชาตพัินธ์ุกลายเป็นแรงงานรบัช่วง (subcontract) ซึง่ปราศจากสญัญาจ้าง
และกฎหมายแรงงานท่ีครอบคลมุเพียงพอ ยิง่กว่านัน้ระบบปัจจุบนักจ็ะส่งเสริมการสร้างล�าดบัชัน้ ในแรงงาน
ข้ามชาต ิแรงงานชายควบคุมแรงงานหญงิ แรงงานสูงอายคุวบคมุแรงงานเยาวชน การสร้างล�าดบัชัน้ท�าให้
ได้แรงงานราคาถูกและลดความขัดแย้งภายในของขบวนการแรงงานข้ามชาติ

โดยสรุปแล้ว คาสเซิลได้วางรากฐานการศึกษาเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น โดยระบุกรอบแนวคิด 
“ระบบการอพยพ” ทั้งนี้แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่า แนวคิดของของคาสเซิลเป็นงานที่มีลักษณะรวบรวม
ความหลากหลายของกรอบแนวคดิต่างๆ มากกว่าข้อเสนอเชงิทฤษฎ ีอย่างไรกต็าม จะพบว่ากรอบส�าคญั
ที่ให้ไว้ในการบุกเบิกการศึกษาแรงงานข้ามชาติคือการตัดมุมมองแบบเน้นรัฐ และหากเทียบกับ 
นักสังคมวิทยาร่วมสมัยในงานยุคบุกเบิก ที่มีนโยบายต่อต้านแรงงานข้ามชาติและมองว่าเป็นปัญหาของ
สังคม คาสเซิลถือเป็นนักสังคมวิทยารุ่นแรกที่มองโลกาภิวัตน์ในลักษณะการแปรสภาพ (transform) 
เงือ่นไขความสมัพนัธ์ในสงัคมทีซ่ึง่ไม่สามารถปฏเิสธความสมัพนัธ์รูปแบบใหม่ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ได้ ทัง้นีไ้ด้
ระบุกรอบการท�าความเข้าใจปรากฏการณ์เกี่ยวกับการอพยพข้ามชาติ ดังนี้

1)  การท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ของแรงงานข้ามชาตินั้น เป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยมุมมอง
ของสหสาขาวิชา โดยไม่สามารถพิจารณาผ่านกรอบทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งในลักษณะที่ตายตัว โดยได้ระบุ
ถึงจุดอ่อนของแนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก ซึ่งพูดถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ดึงดูดให้เกิดการอพยพ 
เพือ่ค่าจ้างทีส่งูข้ึน โดยพจิารณาว่ากรอบดงักล่าวไม่สามารถอธบิายการอพยพในลกัษณะทีเ่ป็นองค์รวมได้ 
เนื่องด้วยมีมิติทางด้านการเมืองที่ส่งผลต่อการอพยพ รวมถึงสภาพสังคม และแรงจูงใจด้านอื่น คาสเซิล 
ยังเป็นผู้บุกเบิกการใช้องค์ความรู้ด้านเครือข่ายสังคม (social network) ในการท�าความเข้าใจวิถีชีวิต
ประจ�าวันของแรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศปลายทาง และประเทศต้นทาง ดังน้ันเงื่อนไขการก่อตัวของ
เครอืข่ายทางสังคมต้องมกีารบรูณาการหลายศาสตร์เพือ่ก่อให้เกดิความเข้าใจ เช่น บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรอบแนวคิดด้านจิตวิทยา กระทั่งเงื่อนไขด้านชีววิทยาบางอย่าง

2) การอาศัยกรอบการท�าความเข้าใจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค การท�าความเข้าใจการ
อพยพย้ายถิ่นต้องพิจารณาทั้งระดับกลไกการท�างานของระบบทุนนิยมและการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ�า
วนัของตวัผูอ้พยพเอง ค�าถามเพือ่การสร้างความเข้าใจจงึต้องพจิารณาอย่างครบถ้วน เช่น อะไรคอืเงือ่นไข
ท่ีเปลี่ยนแปลงอันน�าไปสู่การอพยพออกจากท้องถิ่นเดิม อะไรคือโอกาสในการอพยพสู่อีกพื้นที่ เงื่อนไข 
เชิงสถาบันในประเทศต้นทาง-ปลายทาง ตลอดจนเครือข่ายสังคมของตัวผู้อพยพเอง

กรอบใหญ่ที่คาสเซิลได้พิจารณาคือการอพยพย้ายถ่ินยุคโลกาภิวัตน์ จะส่งผลให้เกิดภาวะการ
ท�าลายพรมแดนแห่งรัฐอันก่อให้เกิดชุมชนคนข้ามชาติที่มิได้แบ่งตามลักษณะภูมิรัฐศาสตร์ การอพยพ 
ยุคโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ความผูกติด 
กบัรฏัฐาธิปัตย์น้อยลง และยงัน�าสูก่ารปรบัเปลีย่นข้อสมมตพิืน้ฐานทางสงัคมหลายประการ เช่น ครอบครัว 
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ความเป็นพลเมือง และรัฐ อันถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจัดรูปแบบใหม่ให้แก่กรอบคิดต่างๆ ในสังคม 
แต่ทั้งนี้ชุมชนข้ามชาติ (transnational community) ก็ไม่สามารถแบ่งหรือจัดประเภทได้ตามแนวทาง
ด้านประชากรศาสตร์ทีคุ้่นเคย เช่น จ�านวนปีทีอ่ยูอ่าศยัในประเทศปลายทาง จ�านวนคร้ังทีเ่ดนิทางกลับบ้าน 
หรือรายได้ที่ได้รับ “ชุมชน-ข้ามชาติ” จึงมีลักษณะเป็นชุมชนจินตกรรมมากกว่าชุมชนเชิงสถาบันแบบ 
รัฐสัญญาประชาคมเหนือดินแดน

กิจกรรม 12.1.2

1.  การอพยพเพือ่ได้รบัค่าจ้างทีส่งูกว่าการท�างานในประเทศต้นทางสามารถอธบิายได้ด้วยกรอบ
แนวคิดทฤษฎีใด

2.  หากมองว่าการอพพเกิดจากความต้องการของกลุ่มธุรกิจในการลดต้นทุนและน�าเข้าแรงงาน
ราคาถูกซึ่งไม่มีอ�านาจต่อรองถือว่าอธิบายผ่านกรอบทฤษฎีการอพยพใด

3.  หากอธบิายว่าการอพยพย้ายถ่ินเกดิจากปัจจยัทีห่ลากหลาย เช่น วฒันธรรม ชาตพินัธุ ์ความเชือ่ 
ความคาดหวัง ถือว่าอธิบายผ่านกรอบทฤษฎีใด  

แนวตอบกิจกรรม 12.1.2 

1.  ทฤษฎีนีโอคลาสสิก ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายแรงจูงใจผลประโยชน์ในระดับบุคคล   
2.  ทฤษฎีโครงสร้างนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีอธิบายผลของโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ 

ผลักดันให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น
3.  ทฤษฎีระบบอพยพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายปัจจัยทางสังคมที่หลากหลายซ่ึงมีอิทธิพลเหนือ

การตัดสินใจอพยพ
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ตอนที่ 12.2

ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ

ด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
12.2.1   ปัจจัยและตัวแสดงที่มีอิทธิพลด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก 
12.2.2  นโยบายด้านการย้ายถิ่นในบริบทโลก
12.2.3  ผลกระทบของนโยบายการย้ายถิ่นในบริบทโลก
 

แนวคิด
1.   การก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิน่ฐานเกีย่วข้องกบัตวัแสดงจ�านวนมากและ

สลับซับซ้อน มีทั้งตัวแสดงภายใน อาทิ พรรคการเมือง ประชาสังคม และภาคธุรกิจ 
และตัวแสดงภายนอก โดยเฉพาะองค์การระหว่างประเทศ ตัวแสดงทั้งภายในและ
ภายนอกนี้ต่างก็มีบทบาทและอิทธิพลที่แตกต่างกัน

2.   นโยบายการย้ายถิน่ฐานสามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ประเภท ประเภทแรก นโยบายเปิด
เสรต่ีอผูอ้พยพย้ายถิน่ วางอยูบ่นฐานความคิดปรชัญาว่าด้วยเสรภีาพเหนอืร่างกายและ
การตดัสนิใจของมนษุย์ และแนวคดิเศรษฐศาสตร์แนวทางนโีอคลาสสกิ แนวทางนีเ้สนอ
ว่าการย้ายถิ่นควรมีข้อจ�ากัดน้อยที่สุด ประเภทที่สอง นโยบายการกีดกันผู้อพยพ วาง
อยู่บนฐานความคิดว่าการอพยพเป็นปัญหาทีค่วบคมุไม่ได้ หรือก่อให้เกดิปัญหาทีค่วบคมุ
ไม่ได้ หรืออาจส่งผลกระทบต่อความนิยมทางการเมือง จึงจ�าเป็นต้องมีเครื่องมือ 
เพ่ือกดีกนั และประเภททีส่าม นโยบายการใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างประเทศต้นทาง-
ปลายทางและผู้อพยพ เป็นแนวทางที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองแนวทางแรก เน้นการใช้
ประโยชน์จากเงื่อนไขการอพยพและลดผลเสียจากการอพยพมากกว่าการกีดกัน

3.   นโยบายการย้ายถิน่ฐานส่งผลต่อนโยบายอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกจิ การค้า 
และการคลัง การให้บริการสาธารณะ และผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและระหว่าง
ประเทศ การก�าหนดนโยบายจึงต้องค�านึงเงื่อนไขความสัมพันธ์กับนโยบายอื่นท่ีอาจ
เป็นการส่งเสริมหรือกีดขวางนโยบายหลักอื่นๆ ไปพร้อมกัน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธบิายตวัแสดงทีส่�าคญัอันมผีลต่อการก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถ่ินฐานได้
2.   อธิบายลกัษณะนโยบายสาธารณะดา้นการย้ายถิ่นฐานจากกรอบความคิดเชงินโยบายที่

แตกต่างกันได้   
3.  อธิบายผลกระทบของนโยบายการย้ายถิ่นในบริบทโลกได้
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ความน�า
  

เม่ือได้พิจารณาถงึความส�าคญัและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบันโยบายสาธารณะด้านการอพยพย้ายถิน่ 
ในส่วนน้ีผูเ้ขียนจะน�าการพจิารณาถงึปัจจยัและผลกระทบทีเ่กีย่วข้องกับนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถ่ิน
โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 1) ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบาย 2) ลักษณะนโยบายการย้ายถิ่น
ในบริบทโลก และ 3) ผลกระทบของนโยบายย้ายถ่ินในบริบทต่างๆ จากสามเงื่อนไขข้างต้นจะแสดงให้
เห็นถึงปัจจัยและผลกระทบที่มีความหลากหลายต่อกระบวนการก�าหนดนโยบายด้านการย้ายถ่ินฐานที่มี
มากกว่าการพิจารณาเพียงแค่ความสัมพันธ์ภายในประเทศระหว่างรัฐกับประชาชนเท่านั้น

เรื่องที่ 12.2.1 

ปัจจัยและตัวแสดงที่มีอิทธิพลด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก
  

ตัวแสดงที่น�ามาพิจารณาในฐานะปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะด้านการอพยพย้ายถิ่น 
ประกอบด้วย ภาครัฐ พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ถึงแม้ว่าจะมีการแบ่งตัวแสดงเพื่อ
ท�าการพิจารณารายละเอียด แต่มิได้หมายความว่าการตัดสินใจหรือผลประโยชน์ของแต่ละตัวแสดงมีการ
แยกขาดออกจากกัน บางคร้ังลักษณะของตัวแสดงอาจมีการซ้อนทับและส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน เช่น  
ภาคธุรกิจ พรรคการเมือง ในบางบริบทอาจมีผลประโยชน์ชุดเดียวกันเนื่องด้วยภาคธุรกิจเป็นผู้ก่อต้ัง
พรรคการเมืองเอง ขณะเดยีวกนัผลประโยชน์ระหว่างรฐัและประชาสงัคมอาจสอดคล้องหรอืขดัแย้งกนักไ็ด้
ตามเงือ่นไขความสมัพนัธ์ในแต่ละพืน้ที ่เพือ่ให้เกดิความชดัเจนจงึจะน�าเสนอโดยการแยกตามบทบาทของ
ตัวแสดงต่างๆ ประกอบด้วย รัฐ พรรคการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ

รัฐ
อ�านาจของรัฐได้รับการพิจารณาในฐานะอ�านาจอย่างเป็นทางการในการก�าหนดนโยบาย แต่มิใช่

ว่ารฐัจะมีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายอย่างสมับรูณ์ รัฐอาจมคีวามสามารถในการวางเงือ่นไขนโยบาย แต่
อาจไม่ใช่ผู้ชี้ขาดในทุกขั้นตอน ในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านการอพยพย้ายถิ่นนั้น สามารถพิจารณา
บทบาทของรัฐผ่านองค์ประกอบสามข้อคือ การให้ความส�าคัญต่อ 1) ความมั่นคงของรัฐ 2) ความมั่นคง
ของมนุษย์ และ 3) อิทธิพลขององค์กร-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ18

 18 Steiner, N., et al. (2013). Migration and Insecurity: Citizenship and Social Inclusion in a Transnational 
Era. New York: Routledge.
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1.  ความม่ันคงของรัฐ เป็นปัจจัยที่รัฐทุกรัฐให้ความส�าคัญ ความมั่นคงของรัฐวางอยู่บนเงื่อนไข
ความสามารถในการจัดการภายในประเทศได้ ดารอน อาเซโมกลู (Daron Acemoglu)19 ได้อธิบาย
ลักษณะของรัฐที่ล้มเหลวผ่านเงื่อนไขความบกพร่องทางนโยบายเศรษฐกิจ เช่น การปล่อยให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนรวยและคนจน กลไกทางการเมืองไร้ความหมายเพราะไม่ท�าให้ประชาชนมอี�านาจได้อย่างแท้จริง 
รัฐในลักษณะนี้จึงอาจกลายเป็นรัฐล้มเหลวขึ้นมาได้ ประเด็นการอพยพย้ายถ่ินอาจกระทบต่อความม่ันคง
ของรัฐได้ท้ังในทางบวกและทางลบ เช่น การอพยพเข้ามาของผู้ใช้แรงงานเพื่อเติมเต็มการจ้างงานของ 
ภาคธุรกิจท�าให้เศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้นท�าให้รัฐมีความม่ันคงเพิ่มข้ึน ในทางกลับกัน การอพยพที่สร้าง
ปัญหาอาชญากรรม การว่างงาน หรือการก่อการร้ายข้ามชาติก็เป็นลักษณะการอพยพที่มีผลเชิงลบต่อ
ความม่ันคงของรัฐเช่นเดียวกนั ดงัในกรณกีลุ่มประเทศตะวนัออกกลางซึง่มกีารเตบิโตแบบก้าวกระโดดจาก
อุตสาหกรรมน�้ามันท�าให้ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมนั้น การน�าเข้าแรงงานสามารถท�าให้ระบบ
เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความมั่นคง โดยที่ความม่ังคั่งนั้นส่งผลต่อการจัดสวัสดิการให้แก่
พลเมืองเจ้าของสัญชาติที่ดีมากขึ้นก่อให้รัฐมีความม่ันคงตามมาเช่นกัน ขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่
ประสบปัญหากับการจัดการกับผู ้อพยพอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ดังในกรณีการจลาจลใน 
รฐัแคลฟิอร์เนยีช่วงทศวรรษ 1990 ก็เป็นภาพสะท้อนการทีผู่อ้พยพไม่สามารถยกระดบัชวีติทางการเมอืงและ
เศรษฐกิจขึ้นมาในสังคมได้และก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเทศปลายทางและท�าให้สูญเสียความเชื่อถือ 
ต่อความสามารถในการจัดการความมั่นคงภายใน

2. ความมั่นคงของมนุษย์ มิใช่รัฐจะค�านึงถึงความม่ันคงของรัฐเพียงอย่างเดียว หากแต่การวาง
เงือ่นไขให้เกิดความมัน่คงของมนษุย์กน็บัเป็นเงือ่นไขส�าคญัทีส่่งผลต่อความมัน่คงของรัฐไปพร้อมกนั การ
อพยพย้ายถิ่นฐานที่น�าสู่การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การที่พลเมืองไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
และกลายเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ การอพยพของแรงงานมีทักษะ เช่น แพทย์ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก 
วางเงือ่นไขให้เกดิการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่รัฐประชาธปิไตยกมี็เป้าหมาย 
ส�าคัญในการพัฒนาให้ชีวิตมนุษย์มีความมั่นคง การอพยพย้ายถิ่นที่น�าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในฐานะ
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง นับเป็นสิ่งส�าคัญในการพิจารณาส�าหรับภาครัฐ ดังในกรณีประเทศ
สิงคโปร์ที่น�าเข้าบุคลากรด้านการแพทย์ วิศวกร นักออกแบบ นักการศึกษาเพื่อพัฒนาความมั่นคงของ
มนษุย์ในภาพรวมของประเทศและท�าให้ผู้อพยพผสมกลมกลนืกบับคุคลในประเทศและสร้างอตัลกัษณ์ความ
เป็นชาตแิบบใหม่ขึน้มา ในอกีด้านหนึง่ประเทศญีปุ่น่กเ็ป็นตวัอย่างประเทศทีม่กีารเปิดรับแรงงานข้ามชาติ
น้อยมากด้วยเหตุผลว่าต้องการท่ีจะสงวนอาชีพแก่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก แม้ในระยะแรกจะพบว่าแนวทาง 
ดงักล่าวประสบความส�าเรจ็ แต่ปัจจุบนัก็มแีนวโน้มว่าญีปุ่่นเร่ิมเผชญิกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหา
สังคมผู้สูงอายุ และน�าไปสู่การตัดสวัสดิการส�าหรับผู้ใช้แรงงาน ส่วนหนึ่งมาจากความล่าช้าในการปรับตัว
ข้างต้น

3.  องค์กรระหว่างประเทศ ปัจจยัองค์กรระหว่างประเทศนบัเป็นเงือ่นไขส�าคญัในการวางเงือ่นไข
การก�าหนดนโยบายย้ายถิ่นของรัฐ เช่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปก็ต้องยอมรับเงื่อนไขการเคลื่อนย้าย 
 

 19 Acemoglu, D., and Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 
Poverty. New York: Crown Publisher.
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เสรีของประชาชนในสหภาพยุโรปตามเงื่อนไขแลกกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ องค์กรการค้าโลก หรือองค์กร
ทางด้านเศรษฐกิจอืน่ๆ อาจมผีลโดยอ้อมในการวางมาตรฐานการผลติทีม่ผีลต่อการใช้แรงงานผู้อพยพ เช่น 
การวางมาตรฐานการไม่ใช้แรงงานบงัคบั หรอืแรงงานจากกระบวนการการค้ามนษุย์ในการผลิตสนิค้าเพือ่
ส่งออก ในกรณน้ีีย่อมมผีลต่อการก�าหนดนโยบายการควบคมุดแูลการอพยพย้ายถิน่เพือ่มาเป็นผูใ้ช้แรงงาน
เช่นเดียวกัน

พรรคการเมือง
เป็นองค์กรทางการเมืองที่มีอิทธิพลเพราะเป็นส่วนต่อระหว่างภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ

อ�านาจรัฐ โดยเป็นเงื่อนไขในการวางนโยบายท่ีสะท้อนความต้องการของกลุ่มผลประโยชน์ที่ใกล้ชิดกับ
พรรคการเมืองน้ันๆ เช่น พรรคการเมอืงแนวอนรุกัษ์นยิมกจ็ะเน้นนโยบายทีอ่งิกบัชดุผลประโยชน์ของกลุม่
ท่ีมีอ�านาจเดิม พรรคการเมืองแนวเสรีนิยมก็จะเน้นผลประโยชน์ของกลุ่มทุนและการเปิดเสรีการค้า 
การบริการ พรรคการเมืองแนวสังคมนิยมก็จะมีแนวทางการอิงประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ใช้แรงงานและ 
คนส่วนใหญ่ในสังคมมากกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี2้0

1.  พรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยม พรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมมีอุดมการณ์เด่นชัดในกลุ่ม
ประเทศยุโรปตะวนัตก โดยเป็นการรวมตวัในหมู่เครือข่ายชนชัน้น�าทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสังคม โดย
อาจขยายรวมถึงกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนโครงสร้างอ�านาจแบบเดิม พรรคอนุรักษ์นิยมมีแนวโน้มกีดกัน
ผู้อพยพเนื่องด้วยน�าไปสู่สภาพการเมืองหรือสังคมที่ควบคุมยากขึ้น หรือการสนับสนุนการอพยพเข้า
ประเทศแบบมีเงื่อนไขจ�ากัด ก�าหนดระยะเวลา หรือประเภทของงานที่ท�า เพื่อง่ายต่อการควบคุม เช่น 
พรรคอนุรกัษ์นิยมในสหราชอาณาจกัรและกรณีการลงคะแนนเพือ่ตดัสนิใจต่อการออกจาก/เข้าร่วมสหภาพ
ยุโรป (Brexit) การสนับสนุนการลงคะแนนอยู่ในสหภาพยุโรปต่อ หรือออกจากสหภาพมาจากฐาน
อดุมการณ์ทีห่ลากหลาย อย่างไรกต็าม จุดยนืทีเ่ป็นทางการของพรรคอนรัุกษ์นยิมองักฤษเป็นภาพสะท้อน
การพยายามจ�ากัดการอพยพเข้าเมืองของผู้อพยพจากสหภาพยุโรปแม้จะมีข้อถกเถียงถึงข้อเท็จจริงว่า 
สหราชอาณาจักรไม่ได้ประสบกับปัญหาการอพยพมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นทวีป แต่การ
ชูประเด็นข้างต้นของพรรคอนุรักษ์นิยมย่อมมีผลต่อความเข้าใจของสาธารณะต่อประเด็นการอพยพ

2.  พรรคการเมืองแนวเสรีนิยม พรรคเสรีนิยมมีแนวนโยบายที่สนับสนุนเสรีภาพของมนุษย์ใน
การท�างาน การลงทนุ รวมถงึสทิธพิืน้ฐานในสงัคม พรรคแนวเสรนียิมมแีนวโน้มทีจ่ะสนบัสนนุแนวนโยบาย
การจ้างงานเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้อพยพข้ามชาติในลักษณะ
เดียวกันกับพลเมืองเจ้าของประเทศ ทั้งในเงื่อนไขการให้สิทธิเพื่อดึงดูดการอพยพเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิของประเทศต้นทาง ดังตวัอย่างนโยบายของพรรคเดโมแครตของสหรฐัอเมรกิา หรอืพรรคเสรนียิม
ในประเทศเยอรมนี โดยพรรคแนวเสรีนิยมพิจารณาถึงผู้อพยพในฐานะประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการใช้
ประโยชน์จากผู้อพยพต่อระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

 20 Schwenken, H., and Russ-Sattar, S. (2014). New Border and Citizenship Politics. London: Palgrave 
Macmillan.
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3.  พรรคการเมืองแนวสังคมนิยม พรรคการเมืองแนวสังคมนิยมเน้นความส�าคัญของคุณภาพ
ชวีติของประชาชน และความเท่าเทยีมกันในสงัคม การเปิดกว้างต่อผูอ้พยพจงึเป็นเงือ่นไขเบือ้งต้นส�าหรับ
แนวคดิของพรรคการเมอืงแนวสงัคมนยิม นอกจากการเปิดกว้างแล้วยงัพดูถงึการพฒันาคณุภาพชวีติของ
ผูอ้พยพท่ีจะมีส่วนร่วมในการผลกัดนัและการขยายสทิธทิางการเมอืงร่วมกบัพลเมอืงในประเทศ เช่น พรรค
แรงงานของสหราชอาณาจักร พรรคสังคมประชาธิปไตยของสวีเดน ที่มีจุดยืนส�าคัญในการเปิดกว้างต่อ 
ผู้อพยพด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมและมองว่าการอพยพเกิดจากผลของความเหล่ือมล�้าในระบบทุนนิยม 
พรรคแนวสงัคมนยิมจงึมหีน้าทีก่ารวางเงือ่นไขให้ผูอ้พยพสามารถใช้ชวีติเยีย่งมนษุย์ในประเทศปลายทาง 
การเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในประเทศปลายทาง

ประชาสังคม
ประชาสงัคมมส่ีวนส�าคญัในการก�าหนดนโยบายต่อผูอ้พยพข้ามชาต ิแม้ว่าการอพยพข้ามชาตจิะ

ก่อให้เกิดผลบวกทางเศรษฐกิจแต่หากภาคประชาสังคมไม่เปิดรับต่อผู้อพยพข้ามชาติก็ส่งผลให้นโยบาย
ต่อผูอ้พยพอาจต้องแปรเปลีย่นไปอีกทางหนึง่ ภาคประชาสงัคมนบัเป็นตวัแสดงทีมี่อทิธพิลมากเช่นเดยีวกนั
และมีความยืดหยุ่นและอ่อนไหวสูง การสื่อสารทางสังคมและเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวอาจน�าไปสู่
การสนับสนุนหรือต่อต้านของภาคประชาสังคมต่อนโยบายผู้อพยพได้ เช่น การเผยแพร่ภาพถ่ายผู้ลี้ภัย
ทางการเมืองจากซีเรียซึ่งเสียชีวิตจากการเดินทางก็ท�าให้ภาคประชาสังคมหันมาให้ความส�าคัญต่อปัญหา
ผู้อพยพในด้านการช่วยเหลือในมิติมนุษยธรรม หรือการเผยแพร่ข่าวอาชญากรรมโดยผู้อพยพแม้จะเป็น
ส่วนน้อยก็สร้างความรู้สึกให้เกิดการต่อต้านขึ้นมาได2้1

กรณีศึกษาที่ส�าคัญคือกรณีประเทศญี่ปุ่น แม้จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและมี
นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในระดับสูงจ�านวนไม่น้อย แต่ในบรรษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น
กลับมีชาวต่างชาติท�างานปริมาณที่น้อยโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน และ
ในปัจจบุนักเ็ผชญิกบัการขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่ แต่การทีป่ระชาสงัคมญีปุ่น่ยงัไม่สามารถปรบัตวัได้กบั
การเพ่ิมอัตราส่วนคนต่างชาตใินตลาดแรงงานท�าให้นโยบายของรัฐบาลไม่สามารถไปทางเปิดเสรีแก่ตลาด
ผู้ใช้แรงงานได้อย่างเต็มที่

 

 21 Lenard, P. T. (2012). Trust, Democracy, and Multicultural Challenges. University Park: Pennsylvania 
State University Press, p. 1 (online resource)
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12-26 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

 ภาพที่ 12.4 การเสียชีวิตของ เอลัน เคอร์ดี ผู้อพยพชาวซีเรียที่เสียชีวิตระหว่างการอพยพสู่ชายฝั่งตุรกี

  ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกและสร้างความสะเทือนใจ รวมถึงการเรียกร้องให้รัฐบาล

  ประเทศต่าง ๆ เป็นมิตรต่อผู้อพยพมากขึ้น 
ที่มา: www.telegraph.co.th

ภาคธุรกิจ
ภาคธุรกิจโดยทั่วไปแล้วให้ความส�าคัญแก่ผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นหลัก แม้ว่าภาคธุรกิจส่วน

มากจะมีความต้องการได้แรงงานที่ราคาถูก จึงอาจสนับสนุนแนวนโยบายของพรรคการเมืองแนวเสรีนิยม 
อย่างไรก็ตาม บางครั้งภาคธุรกิจอาจไม่เป็นมิตรกับนโยบายการสนับสนุนแรงงานอพยพมากเกินไป เช่น 
การใช้มาตรฐานเดยีวกนัในการก�าหนดค่าจ้างหรอืการให้สทิธสิวสัดกิารในลกัษณะเดยีวกบัแรงงานท้องถ่ิน
เพราะอาจเพิ่มต้นทุนในการผลิต ภาคธุรกิจมักมีอิทธิพลในพรรคการเมือง หรือรัฐบาล จุดยืนของเขาต่อ 
ผู้อพยพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นกับทิศทางเศรษฐกิจ และการใช้ประโยชน์จากผู้อพยพ22

ภาคธุรกิจมผีลส�าคญัในหลายประเทศในกรณปีระเทศไทย แม้รัฐบาลส่วนมากจะพจิารณาประเดน็
ผู้อพยพในฐานะภัยต่อความมั่นคงของรัฐ แต่ความจ�าเป็นทางธุรกิจท�าให้รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะผ่อนปรน
และหาวิธีการควบคุมโดยไม่กระทบกับกลุ่มทางธุรกิจดังเช่นงานของ พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ใน พ.ศ. 255023 
ได้อธิบายถึงกระบวนการก�าหนดบัตรสีต่างๆ ของผู้ใช้แรงงานข้ามชาติให้อยู่ภายใต้กรอบก�าหนดของรัฐ
โดยไม่กระทบกับภาคธุรกิจ

 22 Panayiotopoulos, P. I. (2010). Ethnicity, Migration and Enterprise. New York: Palgrave Macmillan. 
 23 Pongsawat, P. (2007). Border Partial Citizenship, Border Towns, and Thai-Myanmar Cross-Border 
Development: Case Studies of Two Thai Border Towns (Ph.D. Dissertation, Department of City and Regional Plan-
ning). University of California at Berkeley, USA.
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12-27นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

กิจกรรม 12.2.1 

1.  จงอธิบายว่าเหตุใดรัฐจึงไม่สามารถก�าหนดนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นเพียงล�าพัง
2.  จงอภิปรายว่าพรรคการเมืองมีผลต่อการก�าหนดนโยบายด้านการย้ายถิ่นฐานอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 12.2.1

1.  มูลเหตขุองการอพยพมไิด้เกดิขึน้ในรัฐเดยีวเช่นเดยีวกบัแรงจงูใจการอพยพรวมถึงผลของการ
อพยพ เช่น การส่งเงินกลับ การส่งออกสินค้า การก�าหนดนโยบายผ่านวิธีคิดของรัฐใดรัฐหนึ่งเพียงล�าพัง
จึงไม่สามารถอธิบายได้

2. พรรคการเมอืงเป็นตวัแสดงทีเ่ป็นจดุเชือ่มระหว่างรัฐ ประชาสงัคม กลุม่ธรุกจิ โดยแต่ละพรรค
มีฐานอุดมการณ์ของตนเอง พรรคการเมืองจึงเป็นตัวแสดงที่มีความยืดหยุ่นและสามารถแสดงบทบาทได้
เต็มที่ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อประเด็นผู้อพยพอยู่ในความสนใจของประชาชน

เรื่องที่ 12.2.2

นโยบายด้านการย้ายถิ่นในบริบทโลก

ในการอภิปรายประเด็นนโยบายการย้ายถิน่ในบริบทโลกจะท�าการอภปิรายในลักษณะแนวนโยบาย
สามแนวทางหลกั คือ 1) แนวนโยบายเปิดเสรีต่อผูอ้พยพย้ายถ่ิน 2) แนวนโยบายการกดีกนัผูอ้พยพย้ายถ่ิน 
และ 3) แนวนโยบายมุ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศต้นทาง-ปลายทาง และตัวผู้อพยพ

แนวนโยบายเปิดเสรีต่อผู้อพยพย้ายถิ่น
แนวคิดเรื่องการเปิดเสรีของผู้อพยพย้ายถิ่นวางอยู่บนฐานความคิดทางปรัชญาว่าด้วยเสรีภาพ

เหนือร่างกายและการตัดสินใจของมนุษย์ และแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตามแนวทางนีโอคลาสสิกซึ่งพิจารณา
ว่าการเคล่ือนย้ายเสรีของผู้ใช้แรงงานจะน�าไปสู่การได้แรงงานราคาถูก ทักษะตรงกับความต้องการของ 
ภาคธุรกิจ ซึ่งน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม นอกจากนี้ การไหลเวียนของผู้อพยพยังก่อให้เกิด
ความหลากหลายในสังคมและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แนวนโยบายเปิดเสรี
จงึพจิารณาการสร้างข้อจ�ากัดการอพยพย้ายถิน่ให้น้อยทีส่ดุ ซึง่มเีครือ่งมอืหลกัทีป่ระกอบด้วย 1) ข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย 2) การเดินทาง และ 3) การเข้าถึงข้อมูล24

 24 Blitz, B. K. (2014). Migration and Freedom: Mobility, Citizenship and Exclusion. Massachusetts: 
Edward Elgar Publishing.
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12-28 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

1.  ข้อก�าหนดทางกฎหมาย เป็นเงือ่นไขส�าคญัของการเปิดเสรีของการอพยพย้ายถ่ิน เช่น เงือ่นไข
การตรวจคนเข้าเมือง การได้รับใบอนุญาตในการท�างาน หรือสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายแรงงาน
ท่ีไม่เป็นการกดีขวางการอพยพ ตวัอย่างเช่น ประเทศในสหภาพยโุรปพลเมืองสามารถได้สทิธใินการท�างาน
ของประเทศในกลุม่นัน้โดยมกีารเลอืกปฏบิตัจิากสญัชาตน้ิอยทีส่ดุ หรอืการเปิดโอกาสให้ผูอ้พยพสามารถ
ที่จะได้สิทธิเป็นพลเมืองถาวรเมื่อท�างานได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนด โดยเงื่อนไขนั้นสอดรับกับสภาพการ
ท�างาน การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทางกฎหมายให้มีการเปิดเสรีมากข้ึนส่วนมากพิจารณาผ่านบทบาทของ
รัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่น รัฐบาลประเทศต้นทางท�าข้อตกลงกับประเทศปลายทางเพื่อ
ให้เปิดเสรีและลดการกีดกันผู้อพยพจากประเทศตน

2.  การเดินทาง เป็นเงื่อนไขส�าคัญของการเปิดเสรีของการอพยพย้ายถิ่น เพราะเป็นภาพสะท้อน
รูปธรรมของการเข้าสู่พื้นที่ปลายทาง นโยบายที่สนับสนุนการเปิดเสรีผู้อพยพจึงต้องพิจารณาเงื่อนไขการ
ท�าให้การเดนิทางมรีาคาถกู ใช้เวลาสัน้ และตอบสนองต่อความต้องการของผูอ้พยพ เช่น การเปิดเทีย่วบนิ 
ที่หลากหลายและราคาถูกจากประเทศต้นทางการอพยพโดยอาจมีรัฐบาลหรือภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนก็ได้ 
หากย้อนไปเม่ือประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที ่20 การอพยพโดยเส้นทางบกจากประเทศเพือ่นบ้านสูพ่ืน้ที่
เมืองหลวงของประเทศไทยอาจใช้เวลา 24-36 ชัว่โมง และมีค่าใช้จ่ายทีส่งูและเสีย่งอนัตรายจากการหลบซ่อน 
แต่เม่ือมีการเปิดเที่ยวบินจากหัวเมืองชายแดนของไทย ท�าให้ปัญหาการค้ามนุษย์เบาบางลงตรวจสอบ 
ตัวตนได้ง่ายขึ้น และท�าให้การเดินทางไม่เป็นเร่ืองมืดด�าที่ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ นอกจากน้ี การ
เพิม่เส้นทางการขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบรางหรอืถนนสูป่ระเทศเพือ่นบ้านกท็�าให้การเคลือ่นย้ายเสรี
ของแรงงานเกิดขึ้นได้จริง และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้อพยพและผู้ประกอบการ

3.  การเข้าถึงข้อมูล เป็นเงื่อนไขการสนับสนุนที่ส�าคัญส�าหรับการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี ข้อมูล
ทีน่�าไปสูก่ารเคลือ่นย้ายแรงงานเสรต้ีองมลีกัษณะส�าคญัคอืถูกต้อง เข้าถงึได้ และรวดเรว็ต่อความต้องการ 
ในแง่ความถูกต้องนั้นการอพยพที่ได้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ “ดีเกินจริง” หรือ “แย่เกินจริง” 
ก็จะมีปัญหาต่อกระบวนการตัดสินใจการอพยพได้ เช่น การได้รับข้อมูลว่าการอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
จ�าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงิน “ใต้โต๊ะ” ให้กับเจ้าหน้าที่ การรับรู้ข้อมูลที่  
“แย่เกนิจรงิ” ท�าให้เสีย่งต่อกระบวนการค้ามนษุย์ทีผู้่อพยพรู้สกึปลอดภัยทีจ่ะจ่ายเงนิให้กบันายหน้าด�าเนนิการ 
ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงเพื่อความปลอดภัยทางความรู้สึกอาจท�าให้การอพยพมีต้นทุนที่สูงมากขึ้น ในทาง
กลบักันการรบัรูข้้อมลูเชิงบวกทีเ่กนิจรงิ เช่น ค่าจ้างทีส่งูเกินจรงิ เงือ่นไขการจ้างงานทีด่เีกนิจรงิ อาจท�าให้
การเตรียมพร้อมเพือ่การอพยพไม่ดีเท่าทีค่วร หรือการต้องไปอยูใ่นภาคการผลติทีไ่ม่ตรงกบัความสามารถ
ของตน อันท�าให้เป้าหมายของการเปิดเสรีแรงงานไม่บรรลุตามท่ีวางไว้ การจัดท�าข้อมูลที่เป็นระบบและ
เป็นจริง ภาครัฐต้องมีส่วนส�าคัญในการวางเงื่อนไขนี้ การจัดท�าข้อตกลงร่วม การฝึกทักษะผู้ใช้แรงงาน 
หรอืการใช้ระบบสารสนเทศทีเ่ข้าถึงง่ายส�าหรบัผูอ้พยพในการค้นหาข้อมลูทีเ่ป็นทางการ มากกว่าการปล่อย
ให้ข้อมูลไร้การจัดการและน�าไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในประเด็นการอพยพ
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12-29นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

แนวนโยบายกีดกันผู้อพยพย้ายถิ่น
นโยบายกีดกันการอพยพย้ายถิ่นมีฐานความคิดที่หลากหลาย โดยเร่ิมต้นจากการมองว่า การ

อพยพเข้าเมืองกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ระบบเศรษฐกิจไม่มีความต้องการแรงงานใน
กลุม่อาชพีของผูอ้พยพอกีต่อไป หรอืก่อให้เกิดปัญหาสังคมทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ หรืออาจจะมาจากความ
นิยมทางการเมอืงเริ่มลดลงจากความสามารถในการจัดการปัญหาข้างต้น โดยจะพิจารณาเครื่องมือส�าคัญ
ในการผลักดันนโยบายแนวกีดกัน-ควบคุมผู้อพยพ ประกอบด้วย 1) ลัทธิชาตินิยม 2) เครื่องมือทาง
เศรษฐกิจ และ 3) การกีดกันที่ไม่ใช่มาตรการทางเศรษฐกิจ25

1.  ลัทธิชาตินิยม เป็นการสื่อสารระหว่างรัฐและประชาสังคมโดยสร้างความรู้สึกผูกพันของผู้คน
ท่ีมอัีตลักษณ์ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นอัตลกัษณ์โดยก�าเนดิ เรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ ภาษา รวมถงึผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ลัทธิชาตินิยมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนโยบายการกีดกันผู ้อพยพในฐานะ
กระบวนการสร้างความชอบธรรมต่อนโยบาย ลทัธิชาตนิยิมจะสมเหตสุมผลมากข้ึนเม่ือเกดิวิกฤตเศรษฐกจิที่
พลเมืองรบัรูถ้งึปัญหาปากท้องและเป็นการง่ายทีจ่ะท�าให้เหน็ภาพว่าสงัคมมปัีญหาจากผู้มาใหม่ ลทัธชิาตนิยิม
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ให้ความชอบธรรมต่อการกีดกันผู้อพยพ แต่มีข้อจ�ากัดคือ ในแต่ละสังคม
มีความสัมพันธ์ต่อแนวคิดชาตินิยมในระดับที่ต่างกัน และเป็นอุดมการณ์ที่ใช้เวลายาวนานในการปลูกฝัง 
นอกจากนีล้ทัธชิาตนิยิมทีไ่ม่มกีารควบคมุทีด่พีออาจน�าสูผ่ลเสยีทางเศรษฐกจิและเกนิเลยจากเป้าประสงค์
ทางนโยบายที่วางไว้เบื้องต้น

2.  เครื่องมือทางเศรษฐกิจ แม้จะมีผลสัมฤทธิ์น้อยกว่าลัทธิชาตินิยม แต่ว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า
และสามารถควบคุมได้มากกว่า เช่น การก�าหนดโควตาผู้อพยพจากกลุ่มประเทศต่างๆ ในแต่ละปี โดยที่
ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าผู้อพยพโดยตรง ท�าให้ลดความเสี่ยงจากการที่แรงงานจะ
อพยพเสรเีข้ามาและน�าสูก่ารทีร่ฐัไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเป็นผูแ้บกรบัความเสีย่งส่วนนีแ้ทน นอกจากนี้ 
การก�าหนดเงื่อนไขการท�างาน เช่น การเพิ่มค่าใช้จ่ายส�าหรับการจ้างแรงงานไร้ทักษะหรือค่าจ้างต�่า และ
อนุญาตการท�างานระยะยาวเฉพาะแรงงานมีทักษะและได้ค่าตอบแทนสูง ก็จะผลักดันให้ผู้ประกอบการ
พยายามจ้างแรงงานในประเทศมากกว่า หรือการที่ภาครัฐมีมาตรการทางภาษีสนับสนุนวิสาหกิจที่จ้าง
แรงงานในประเทศ หรือเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรักษาอัตราก�าไรเพื่อทดแทนการจ้างแรงงานราคาถูก 
เครื่องมือทางเศรษฐกิจจึงนับเป็นเครื่องมือส�าคัญที่มีความเสี่ยงผลลบน้อยกว่าเครื่องมือชาตินิยม

3.  การกีดกันผ่านมาตรการที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ นอกจากเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจแล้วอาจม ี
มาตรการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การกีดกันผ่านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจหรือกลไกชาตินิยม เช่น การกีดกันการอพยพ
จากกลุ่มประเทศทีม่แีนวโน้มการเข้าร่วมกบัการก่อการร้าย รฐับาลอาจใช้ค�าอธบิายว่าด้วยความมัน่คงของ
รฐัในการเจาะจงการกดีกนัการเข้าเมอืงของสญัชาตนิัน้ หรอืการกดีกนัด้วยเหตผุลมนษุยธรรมตามมตขิอง
องค์การสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ จากการที่ประเทศนั้นมีปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หรือสภาพการเมืองขาดหลักนิติรัฐนิติธรรม ประเทศปลายทางอาจมี
มาตรการ เช่น การยกเลกิหรอืลดทุนการศึกษาส�าหรับประเทศนัน้ๆ การแลกเปล่ียนบคุลากรภาครัฐ รวมถึง 
 
 25 Holtug, N., et al. (2009). Nationalism and Multiculturalism in a World of Immigration. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.
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12-30 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

จ�ากัดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อกดดันให้ประเทศนั้นมีการปรับตัวในทิศทางเดียวกับนานาประเทศ
มากขึ้น มาตรการการกีดกันที่ไม่ใช่เศรษฐกิจนี้ นับว่าเป็นนโยบายการกีดกันที่เป้าหมายเฉพาะ โดยมาก
มักใช้เป็นส่วนเสริมนโยบายอื่นๆ มากกว่ามีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงในตัวมันเอง

แนวนโยบายการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศต้นทาง-ปลายทาง และตัวผู้อพยพ
เป็นแนวนโยบายที่พยายามหาจุดตรงกลางระหว่างแนวทางเปิดเสรีและแนวทางการกีดกันการ

อพยพ คือการใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขการอพยพและพยายามลดผลเสีย (harm reduction) จากการ
อพยพมากกว่าการกีดกันโดยสรุปเครื่องมือส�าคัญได้ดังนี้ 1) วิสาหกิจร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน  
2) โครงการเตรียมความพร้อมผู้อพยพ และ 3) แนวทางพหุวัฒนธรรม26

1.  วิสาหกิจร่วมระหว่างรัฐและเอกชน จะมีส่วนส�าคัญในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของภาคส่วน
ต่างๆ พร้อมกับลดผลกระทบเชิงลบ เช่น การท่ีภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้อพยพสามารถท�าประกันสุขภาพ 
ร่วมกับบริษัทเอกชนได้ในราคาที่ไม่สูง ภาครัฐเองก็จะลดภาระในการดูแลผู้อพยพ เอกชนได้ก�าไรเป็น 
ผลตอบแทนและผูอ้พยพเองกไ็ด้รบัการคุม้ครองระหว่างทีใ่ช้ชีวติในฐานะผูใ้ช้แรงงาน ซึง่กส็ามารถบรรเทา
ปัญหาทางสังคมอื่นๆ จากการอพยพได้ เช่น ความยากจนจากการเจ็บป่วยและไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล
น�าไปสู่การก่ออาชญากรรม หรือการจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จส�าหรับผู้อพยพ หรือการช�าระ 
ค่าใช้จ่ายด้านการเข้าเมืองผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงระบบออนไลน์ก็ท�าให้ผู้อพยพ
เองได้ประโยชน์และรัฐเข้าถึงข้อมูลในการจัดการปัญหาต่างๆ มากขึ้น

2.  โครงการเตรียมความพร้อมผู้อพยพ หากพจิารณาว่าการเคลือ่นย้ายแรงงานเสรีอาจก่อให้เกดิ
ปัญหาเชงิลบทีค่วบคมุไม่ได้ แต่ในขณะเดยีวกนั การกดีกนักน็�าไปสูผ่ลเสยีทางเศรษฐกจิและไม่สอดรบักบั
การขยายตัวของภาคธุรกิจ ภาครัฐ ประชาสังคม ทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางอาจใช้แนวทาง
นโยบาย การเตรียมความพร้อมของผู้อพยพที่ให้ความรู้ทางวัฒนธรรม การเข้าถึงการบริการของภาครัฐ 
และการศกึษาภาษาท่ีเกีย่วข้อง การเตรยีมความพร้อมนีต้้องระมดัระวังประเดน็การแสวงหาประโยชน์ของ
กลุ่มนายหน้าต่างๆ หรือภาคธุรกิจที่เข้ามาแสวงประโยชน์จากการเตรียมความพร้อมนี้ รัฐต้องมีความ 
ร่วมมือกันทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเพื่อให้การอพยพเกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลเสียน้อย
ที่สุด

3.  แนวทางพหุวัฒนธรรม คือ การท�างานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากผู้อพยพด้วยการเรียนรู้ระหว่างกัน เช่น การเพิ่มภาษาของผู้อพยพในการศึกษาภาคบังคับ หรือการมี
หวัหน้าคนงานทีเ่ป็นผูอ้พยพมากขึน้ในสถานประกอบการ การมป้ีายบอกทางหรือสถานทีท่ีเ่ป็นภาษาของ
ผูอ้พยพ หรอืรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ เช่น การมอีาหารเครือ่งปรงุทีส่อดรบักบัวฒันธรรมผูอ้พยพจ�าหน่าย
มากข้ึน ซึง่ประเทศปลายทางกม็คีวามจ�าเป็นทีต้่องเรยีนรูค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมประกอบกนั ซึง่
จะส่งผลให้ความเกลยีดกลวัคนต่างชาต ิ(Xenophobia) ลดลงและเกดิความสมัพนัธ์แบบพหวุฒันธรรม ม ี
 

 26 Mansouri, F., and Lobo, M. (2011). Migration, Citizenship and Intercultural Relations: Looking through 
the Lens of Social Inclusion. Farnham: Ashgate.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

12-31นโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานในบริบทโลก

การท�างานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้อพยพเองก็สามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติและเป็นอิสระจากความ “กลัว” หรือ “ความไม่แน่นอน” ก็จะท�าให้ชีวิตในประเทศปลายทาง 
ราบรื่นมากขึ้น

 

กิจกรรม 12.2.2

1.  จงอธิบายแนวทางการเปิดเสรีด้านการอพยพย้ายถิ่นในลักษณะนโยบาย
2.  จงอธิบายแนวทางการกีดกันด้านการอพยพย้ายถิ่นในลักษณะนโยบาย
3.  จงอธิบายแนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกันด้านการอพยพย้ายถิ่นในลักษณะนโยบาย

แนวตอบกิจกรรม 12.2.2 

1.  การเปิดเสรผ่ีานการสร้างข้อก�าหนดทางกฎหมาย ปรบัปรงุการการเดนิทาง และพฒันาการเข้า
ถึงข้อมูล

2.  การใช้ลัทธิชาตินิยม การก�าหนดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เช่น ระยะเวลาการท�างานหรือค่าจ้าง
ที่ได้รับ รวมถึงการใช้มาตรการที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ เช่น การบอยคอตต่อต้านประเทศใดๆ โดยเฉพาะจาก
ปัญหาการเมืองหรือการละเมิดมนุษยธรรม

3. โครงการเตรียมความพร้อมผู้อพยพ หรือการดึงภาคธุรกิจเข้ามาร่วมจัดการสร้างช่องทาง 
ผู้อพยพที่หลากหลายมากขึ้น
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เรื่องที่ 12.2.3

ผลกระทบของนโยบายการย้ายถ่ินในบริบทโลก
  

การจัดท�านโยบายไว้ในลักษณะใดก็จะก่อผลกระทบต่อมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบาย
สาธารณะในมิตต่ิางๆ จงึจะเหน็ได้ว่านโยบายด้านการอพยพย้ายถิน่จงึเป็นประเดน็ทีม่ผีลในภาพรวมทีไ่ม่
สามารถตัง้หน่วยงานหรอืองค์กรเฉพาะขึน้มาดแูลอย่างแยกขาด โดยจะพจิารณาผลกระทบต่อ 1) นโยบาย
สาธารณะด้านเศรษฐกิจ การค้าและการคลัง 2) การให้บริการสาธารณะ และ 3) นโยบายสาธารณะด้าน
ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

ประเด็นผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ การค้าและการคลัง
ผู้อพยพข้ามชาติมีผลโดยตรงต่อนโยบายเศรษฐกิจ ในกรณีน้ีจะยกในประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม

รปูแบบใหม่ทีต้่องใช้ผู้ใช้แรงงานราคาถกูปรมิาณมากเพือ่เติมเต็มการผลติ และต้องการผูใ้ช้แรงงานทีม่คีวาม
ยืดหยุ่นต่อการผลิตเพื่อเน้นการส่งออก โจทย์หลักของนโยบายเศรษฐกิจประกอบด้วยลักษณะส�าคัญคือ 
ความต้องการการเตบิโตทางเศรษฐกจิ อสิระทางการคลงัและการจดัเกบ็รายได้เข้ารฐัได้ตามเป้าหมาย และ
ความได้เปรียบในเศรษฐกิจโลก27

ความต้องการการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางนโยบายเพื่อสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
สามารถพิจารณาได้สองแนวทางคอื การพฒันาเน้นซกีอปุสงค์หรอืการเพิม่ก�าลงัซือ้ของคน และการพฒันา
โดยเน้นซีกอุปทานหรือการวางเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการสามารถขยายการลงทุนได้ ดังนั้นหากพิจารณา
เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกจิสองลกัษณะทีไ่ด้รับผลกระทบจากการอพยพย้ายถิน่ฐานจะมรีายละเอียด
ดังนี้ 

การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นซีกอุปสงค์มีหัวใจส�าคัญคือการกระตุ้นการ 
บรโิภคของคน การพฒันาคณุภาพแรงงาน และการสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เมือ่แรงงานข้ามชาตกิลายเป็น 
กลุม่คนทีม่ขีนาดใหญ่มากขึน้ในพืน้ทีป่ระเทศปลายทาง นโยบายเศรษฐกจิเพือ่การกระตุน้การบรโิภคกย่็อม
มกีารเปลีย่นแปลงไป ผูจ้ดัท�านโยบายการกระตุน้ทางเศรษฐกจิต้องเข้าใจธรรมชาตขิองผูอ้ยูอ่าศยัชัว่คราว
และมีรายได้ที่จ�ากัดว่าการบริโภคแบบใดที่จะท�าให้รัฐได้ประโยชน์ เช่น ผู้อพยพส่วนมากซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคจากตลาดในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งนอกจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วอาจท�าให้รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษี
มลูค่าเพ่ิมได้ตามเป้า และเนือ่งด้วยผูใ้ช้แรงงานข้ามชาตส่ิวนมากไม่อยูใ่นระบบภาษเีงนิได้ การวางเงือ่นไข
ให้ผูใ้ช้แรงงานข้ามชาตสิามารถบริโภคได้หลากหลายมากขึน้ เช่น การให้สัมปทานเอกชนบรกิารการเดนิรถ
จากชุมชนผู้ใช้แรงงานข้ามชาติสู่ย่านการค้าอื่นที่หลากหลายในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างแหล่ง
นนัทนาการแก่ผูใ้ช้แรงงานข้ามชาตเิพือ่เพิม่การบรโิภคเข้าสูร่ะบบ การเข้าใจธรรมชาตกิารใช้จ่ายของกลุม่

 27 Supang, C. (1999). “Thailand’s Responses to Transnational Migration during Economic Growth and 
Economic Downturn.” Journal of Social Issues in Southeast Asia. 14, 1. pp. 159-177.
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ผูม้าใหม่เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการก�าหนดนโยบาย นอกจากนีห้ากพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนมากของผูใ้ช้แรงงาน
ข้ามชาติคือการส่งเงินกลับบ้านเกิดซึ่งค่าธรรมเนียมส่วนมากจะอยู่ในมือตัวแทนที่ไม่เป็นทางการ หากรัฐ
สามารถออกแบบระบบและท�าให้เกิดการใช้บริการได้ก็จะสามารถได้ประโยชน์จากการด�าเนินการส่งเงิน
กลับประเทศของผู้ใช้แรงงาน

ขณะเดียวกันในซีกอุปทาน นโยบายเศรษฐกิจที่สามารถเพ่ิมให้เกิดการลงทุนจากผู้ประกอบการ 
อาจเริม่ต้นด้วยการลดขัน้ตอนการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติเพือ่เพิม่แรงจงูใจให้เกดิการน�าเข้าแรงงานราคาถูก 
เพือ่ลดต้นทนุการผลติ แต่ในขณะเดยีวกัน การทีภ่าคธรุกจิต้องอยูบ่นเงือ่นไขการจ้างแรงงานราคาถกูตลอด
เวลาอาจเป็นอุปสรรคต่อการสะสมทุนในระยะยาวโดยไม่มีการสร้างนวัตกรรมในการผลิตใหม่ๆ เพื่อลด
ต้นทุน การก�าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจจึงต้องค�านึงว่าท�าอย่างไรที่จะจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนา 
ผู้ใช้แรงงานไปพร้อมกันกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อไม่ให้การผลิตเป็นไปในลักษณะเน้นการใช ้
ผู้ใช้แรงงานมากเกินไป

การค�านึงถึงเงื่อนไขข้างต้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ประโยชน์จากผู้ใช้แรงงานข้ามชาติจาก
นโยบายเศรษฐกิจ ซึง่จะตามมาด้วยการจดัเกบ็ภาษทีีเ่ป็นระบบมากขึน้และท�าให้ภาคธรุกจิสามารถแข่งขนั
ได้ในระดับประเทศเช่นกัน

ประเด็นผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะ 
การจดัท�านโยบายสาธารณะด้านการบรกิารสาธารณะ ค�านงึถงึหลกัสามประการเช่นกนัคอื ทัว่ถงึ

เท่าเทียม ราคาเข้าถึงได้ และการให้บริการท่ีเหมาะกับกลุ่มทางสังคมที่หลากหลาย ปัจจัยผู้อพยพย้าย
ถิ่นฐานก็มีผลต่อนโยบายสาธารณะด้านการให้บริการทางสังคมเช่นเดียวกัน28

ในประเด็นทั่วถึงและเท่าเทียม แม้ตามหลักการการไม่เลือกปฏิบัติจะปรากฏในรัฐธรรมนูญของ
หลายประเทศเป็นแนวปฏิบัติพื้นฐาน แต่ในกรณีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานแล้วจะพบว่า พวกเขาส่วนมากไม่
สามารถเข้าถึงนโยบายสวัสดิการได้ แม้ในประเทศที่ระบบสวัสดิการที่ถ้วนหน้าครบวงจรก็ตาม เช่น ใน
ประเทศสวีเดน เฉพาะผู้ทีอ่ยูใ่นประเทศเป็นระยะเวลา 40 ปีข้ึนไปถึงจะได้เบีย้บ�านาญข้ันต�า่ทีรั่ฐบาลก�าหนด
ให้ ซึ่งแน่นอนว่าผู้อพยพส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการนี้ หรือกรณีรัฐไทยสิทธิประกันสังคม
ครอบคลุมเพียงแค่ผู้ที่ท�างานระยะยาวเท่านั้น นอกจากนี้ สิทธิการรวมตัวในรูปแบบของสหภาพแรงงาน
บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ใช้แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายในการรวมตัวหรือมีข้อจ�ากัดอื่นๆ ที่ท�าให้
ไม่สามารถรวมตัวได้

หากรัฐไม่สามารถจัดการสวัสดิการที่ครอบคลุมแก่ผู้ใช้แรงงานได้ทั้งหมดก็ต้องค�านึงถึงระบบ
สวัสดิการทีส่ามารถเข้าถงึได้และราคาไม่แพงจนเกนิไป ส�าหรับผูอ้พยพข้ามชาตทิีมี่ข้อจ�ากดัทางเศรษฐกจิ
รัฐเองก็ควรมีสวัสดิการที่ท�าให้พวกเขามีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานของสิทธิมนุษยชน เช่น การเดินทางที่
ราคาถกู หรอืโรงเรียนส�าหรบัลกูหลานผูอ้พยพทีส่ามารถเทยีบโอนผลการเรยีนเมือ่พวกเขาต้องกลบัประเทศ
ได้ ขณะเดียวกัน กลุม่ผูอ้พยพย้ายถิน่ฐานบางกลุม่อาจมรีายได้ทีส่งู เช่น กลุม่ผู้เกษยีณอายุจากยโุรปหรือ 
 
 28 Mansouri and Lobo. op.cit.
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สหรฐัอเมรกิาท่ีเลอืกมาใช้ชวิีตหลงัเกษียณในไทย กลุม่นีอ้าจไม่ต้องการการช่วยเหลอืด้านระบบสวสัดกิาร
ทีพ่วกเขามอียูแ่ล้ว แต่ต้องการการบรกิารทีเ่ป็นระบบและการสือ่สารได้ โดยพร้อมจ่ายในราคาทีเ่หมาะสม 
ในแง่นี้รัฐอาจท�าหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจในลักษณะที่ดูแลผู้สูงอายุที่ปลอดภัย เป็นระบบ
และสื่อสารกับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสูงอายุได้

ประเด็นผลกระทบต่อความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ
ประเด็นนโยบายสาธารณะด้านความม่ันคงมักเป็นประเด็นท่ีถูกให้ความส�าคัญเหนือกว่าประเด็น

อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นผู้อพยพย้ายถิ่นที่มักถูกให้ความส�าคัญอันดับรองลงมาก็มีผลต่อนโยบายด้าน
ความมั่นคงอยู่ไม่น้อย เมื่อประเด็นนโยบายด้านความม่ันคงต้องเผชิญกับ “พลเมืองท่ีมีข้อยกเว้น” หรือ 
“พลเมอืงชัว่คราว” นอกจากน้ี สิง่ทีน่โยบายด้านความม่ันคงของรัฐจ�าต้องค�านงึเม่ือเกิดปรากฏการณ์อพยพ
ย้ายถิ่นฐานคือ ความมั่นคงของรัฐอาจไม่ใช่เงื่อนไขก�าหนดตัวนโยบายเพราะอาจมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง
และลดทอนความส�าคัญของความมัน่คงในระดบัรฐัลง เช่น ประเดน็ด้านสทิธมินษุยชนหรือความมัน่คงของ
มนุษย์ในมิติระหว่างประเทศ29

การท่ีผูอ้พยพส่วนหนึง่มคีณุลกัษณะตัวตนต่างจากพลเมอืงของประเทศนัน้ เช่น แม้จะมาอยูอ่าศยั
ในพื้นที่ปลายทางเป็นระยะเวลานาน แต่พวกเขาได้รับสวัสดิการจากประเทศต้นทางของพวกเขา ยังคง
ติดต่อกับประเทศต้นทาง และมีแผนระยะยาวที่จะกลับยังประเทศต้นทาง เช่น ผู้อพยพแบบมีทักษะ (ex-
pat) นัน่หมายความว่าการเรยีกร้องให้กลุม่คนเหล่านีส้ละประโยชน์ของตนเพือ่ผลประโยชน์ด้านความม่ันคง
ของชาติอาจไม่สมเหตุสมผล เช่นเดียวกันกับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับค่าตอบแทนต�่า ตัวตนทางเศรษฐกิจ
ของพวกเขาส�าคญัมากกว่าตัวตนทางกฎหมายหรอืตวัตนทางการเมือง ลกัษณะชัว่คราวของพวกเขามคีวาม
จ�าเป็นที่การก�าหนดนโยบายของฝ่ายความมั่นคงไม่สามารถจะวางเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับการ
พิจารณาพลเมืองที่อยู่อาศัยแบบถาวร

ทางออกส�าคัญคือการก�าหนดนโยบายด้านความมั่นคงต้องพิจารณาถึงการสร้างความมั่นคงของ
มนุษย์ไปพร้อมกับความมั่น่คงของรฐัมากกว่ามองว่าเป็นคูข่ดัแย้งกนั โดยมองว่าจะท�าอย่างไรให้การอพยพ
ย้ายถิ่นนี้ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่รัฐมากกว่าการคุกคาม รัฐอาจจ�าเป็นต้องพูดถึงช่องทางการบูรณาการ 
ผูอ้พยพเข้าสงัคมทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ หรอืการท�าความร่วมมอืกบัประเทศต้นทางให้เกดิความผกูพนั 
เหนือพลเมืองร่วมกัน ที่ท�าให้การดูแลผู้อพยพข้ามชาติมีความยืดหยุ่นสอดรับกับลักษณะการอยู่อาศัยใน
พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของการอพยพของแต่ละกลุ่มคน

 29 Steiner. op.cit.
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กิจกรรม 12.2.3

1.  จงยกตัวอย่างผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถ่ินฐานท่ีมีต่อนโยบายสาธารณะ
ด้านเศรษฐกิจการค้าและการคลัง 

2.  จงยกตัวอย่างผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐานที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะ 

3.  จงยกตัวอย่างผลกระทบของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถ่ินฐานท่ีมีต่อนโยบายสาธารณะ
ด้านความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ

   
แนวตอบกิจกรรม 12.2.3

1.  ลกัษณะการบรโิภคของผูค้นมกีารเปลีย่นแปลงไป ต้องมีการพจิารณาต้นทุนและราคาของสนิค้า
ประเภทต่างๆ ที่ผู้อพยพใช้ให้มีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่พวกเขาได้รับ 

2.  การจัดการบริการสาธารณะให้ผู้อพยพสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น เช่น ภาษา หรือเส้นทางการ
คมนาคม รวมถึงการน�าผู้อพยพเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสาธารณะก็ต้องมีการปรับความเข้าใจและ
เพิ่มการเรียนรู้ของประชาชน

3. การค้ามนุษย์ หรอืการใช้แรงงานบงัคบัอาจส่งผลต่อความเชือ่มัน่และข้อตกลงทางการค้า หรือ
ทางการเมืองระหว่างประเทศได้
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ตอนที่ 12.3

แนวโน้มและทิศทางของนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถิ่นฐาน

ในบริบทโลก 

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 12.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
12.3.1  วิกฤตผู้ลี้ภัยกับแนวโน้มการกีดกันผู้อพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยม
12.3.2   แรงงานเสี่ยงการค้ามนุษย์และความไม่เป็นธรรมในการผลิตบนห่วงโซ่อุปทานโลก
12.3.3  สังคมผู้สูงอายุกับการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ และประโยชน์จากแรงงานอพยพ

แนวคิด
1.   การลี้ภัยจากวิกฤตทางการเมือง ซึ่งกลายเป็นปัญหาส�าคัญของยุโรปในปัจจุบัน เป็น

ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที่รัฐรัฐเดียวจะสามารถด�าเนินการรับมือได้ ความ
สลบัซบัซ้อนของปัญหาส่งผลให้มคีวามจ�าเป็นทีต้่องดงึภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องเข้ามา
ร่วมมือจัดการกับปัญหา ทั้งภาคประชาสังคมโลกที่มีความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ และ
ภาคธุรกิจที่จะสามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการลี้ภัยทางการเมือง

2.   ปัญหาแรงงานเสี่ยง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมือง ท�าให้
ต้องแบกรบัความเส่ียงแทนผูป้ระกอบการ อย่างไรกต็าม การมคุีณภาพชวิีตของแรงงาน 
ที่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่ระบุ
ไว้เป็นมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ อาจส่งผลให้ประเทศ 
คู่ค้าใช้มาตรการการกดีกนัทางการค้า ดงันัน้ประเทศทีร่บัแรงงานจ�าเป็นต้องด�าเนนิการ
ปรับเปลี่ยนการก�าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์ของกลุ่มทุนไปสู่การเน้นความมั่นคง
มนุษย์

3.   ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะที่สังคมมีอัตราการเกิดระดับต�่า ขณะที่
อายุเฉลี่ยของประชากรสูงข้ึน สังคมจึงเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงวัย ขณะที่ประชากร
ในวยัท�างานมจี�านวนน้อย ส่งผลให้เกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การน�าเข้าแรงงาน
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายคือ เป็นแรงงานที่
ช่วยดูแลผู้สูงอายุ และเป็นแรงงานอายุน้อยที่มีทักษะ ซึ่งจะช่วยท�าให้ตลาดแรงงานมี
มูลค่าสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 12.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายวิกฤตผู้ลี้ภัยกับแนวโน้มการกีดกันผู้อพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ 
2.   อธิบายแรงงานเส่ียงการค้ามนุษย์และความไม่เป็นธรรมในการผลิตบนห่วงโซ่อุปทาน 

โลกได้
3.   อธบิายสังคมผู้สูงอายกัุบการเส่ือมถอยทางเศรษฐกจิ และประโยชน์จากแรงงานอพยพได้
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ความน�า
  

จะเห็นได้ว่านโยบายการอพยพย้ายถิ่นฐานเป็นนโยบายที่มีความเกี่ยวกันกับนโยบายหลักอื่นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกจิ ด้านความมัน่คง หรอืด้านสวสัดกิารสงัคม แม้จะมกีารพฒันาชดุทฤษฎี
ในการอธิบายปรากฏการณ์ผู้อพยพผ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเปิดเสรี 
การกีดกัน หรือกระทั่งการใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่นโยบายสาธารณะด้านการอพยพย้ายถิ่นก็มีลักษณะ 
เช่นเดียวกันกับนโยบายสาธารณะด้านอืน่ๆ คือมพีลวัตภายใน มเีงือ่นไขการการเปล่ียนแปลงตวัแสดง และ
ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้อง โดยในปรากฏการณ์ร่วมสมยัผูเ้ขียนขอยกประเด็นหลกัสามประเดน็ คือ 1) วิกฤตผูล้ีภ้ัย
กับแนวโน้มการกีดกันผู้อพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยม 2) แรงงานเสี่ยงการค้ามนุษย์และความไม่เป็นธรรม
ในการผลิตในการผลิตบนห่วงโซ่อุปทานโลก และ 3) สังคมผู้สูงอายุกับการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ และ
ประโยชน์จากแรงงานอพยพ

เรื่องที่ 12.3.1 

วิกฤตผู้ลี้ภัยกับแนวโน้มการกีดกันผู้อพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยม

การลี้ภัยทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมักมีส่วน
เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การอพยพจากยุโรปสู่สหรัฐอเมริกา การอพยพจากประเทศอดีต
อาณานิคมสู่ยุโรป หรอืการส้ินสดุของสงครามเยน็ทีม่กีารอพยพจากยโุรปตะวนัออกสูย่โุรปตะวนัตก ในช่วง
ปลายครสิต์ศตวรรษที ่20 การอพยพจากประเทศทีม่สีงครามกลางเมอืงในพืน้ทีแ่อฟรกิาเข้าสูย่โุรปเกดิขึน้
อย่างต่อเนื่อง และในล่าสุดปัญหาวิกฤตการณ์ซีเรียตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ที่น�าสู่สงครามกลางเมืองที่ยาวนาน 
มีผู้เสียชีวิตไม่ต�่ากว่า 3 แสนคน (ข้อมูลขั้นต�่าจากการประเมินยอดสูงสุดอยู่ที่ 4.7 แสนคน) และมีผู้ลี้ภัย
ออกนอกประเทศกว่า 4 ล้านคน และยงัมผีูพ้ลดัถิน่ในประเทศกว่า 7.6 ล้านคน นอกจากปัญหาทางการเมือง
อันน�าไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วปัจจัยหลักคือระบบเศรษฐกิจที่ล้มเหลว ผู้อพยพลี้ภัยส่วนมากอพยพเข้า
สูป่ระเทศเพือ่นบ้าน ได้แก่ อริกั จอร์แดน ตรุก ีเลบานอน โดยทีต่รุกเีป็นประเทศทีร่บัผูอ้พยพจ�านวนมาก
ทีส่ดุคอืราว 1.8 ล้านคน ขณะทีย่โุรปก็รับผูอ้พยพชาวซเีรียแล้วไม่ต�า่กว่า 2 แสนคน จงึนบัเป็นคล่ืนการล้ีภยั 
ทางการเมืองที่ใหญ่และเข้มข้นที่สุดในรอบหลายปี เนื่องด้วยเป็นสงครามกลางเมืองที่เกิดข้ึนต่อเนื่อง 
รุนแรง และผู้อพยพส่วนมากมีเวลาการเตรียมตัวท่ีส้ันมาก ขาดทุนทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ประเทศต้นทาง
กลายเป็นรฐัล้มเหลวทีไ่ม่สามารถให้ความช่วยเหลอืได้ แม้จะมอีงค์การระหว่างประเทศเข้าให้การช่วยเหลอื 
สหประชาชาติอนุมัติวงเงิน 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท) แต่งบประมาณที่ถูก
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ส่งต่อจรงิเพียงร้อยละ 24 ของวงเงนิเท่านัน้ เนือ่งด้วยโครงการขององค์การสหประชาชาตส่ิวนใหญ่มาจาก
การอุดหนุนของสมาชิก และจากรายงานของส�านักข่าวหลายส�านักผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจนสัมบูรณ์ (3.2 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 100 บาท)30

แม้จะเป็นที่เข้าใจทั่วกันว่าต้นเหตุการอพยพครั้งใหญ่นี้เกิดจากปัญหาทางการเมืองและ
สงครามกลางเมอืงทีย่ดืเยือ้ แต่เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในฐานะผูจ้ดัท�านโยบายสาธารณะด้านการอพยพ
ย้ายถิ่น สามารถเร่ิมต้นโดยการเปลี่ยนมุมมองพิจารณาปัญหาจากการเน้นรัฐสู่การพิจารณาประเด็นแบบ
บูรณาการ ตามที่ได้พิจารณามาทั้งหมดในประเด็นนโยบายสาธารณะด้านการย้ายถ่ิน เม่ือปัญหาไปไกล
เกินกว่าการจัดการของรัฐเดียว นโยบายสาธารณะที่มุ่งผูกติดการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาโดยรัฐเดียวจึงไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรณีวิกฤตการณ์ซีเรียเป็นภาพที่ใหญ่และมีความชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ประเด็นผูล้ี้ภัยทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ทัว่ไป เช่น ผู้อพยพชาวโรฮงิญา ซึง่เกีย่วพนักบัสามประเทศเป็นอย่าง
น้อยคอื บงักลาเทศ เมยีนมา ไทย และประเทศปลายทางอืน่ๆ เช่น ออสเตรเลยี อินโดนเีซยี และมาเลเซยี 
การจัดการผ่านรัฐเดียวย่อมไม่สามารถมีนโยบายที่ครอบคลุมต่อปัญหาได้ จุดเริ่มต้นส�าคัญคือการลด
บทบาทของภาครัฐและดึงภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามา เช่น การเพิ่มบทบาทขององค์การระหว่าง-
ประเทศในฐานะตัวกลาง การดึงภาคประชาสังคมโลกเข้ามาเพื่อท�าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ รวมถึง
การใช้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการลดผลกระทบจากการลี้ภัยทางการเมือง31

ในปัญหาที่ระบุมานั้นจะพบว่า องค์การระหว่างประเทศอย่างองค์การสหประชาชาติเป็นตัวแสดง
หลกัทีช่่วยเหลอืด้านงบประมาณ แต่การทีเ่ป็นองค์การทีผ่กูตดิกบัการตดัสนิใจของรัฐชาตทิ�าให้การช่วยเหลือ
ท�าได้ในกรณีการ “เก็บตก” ปัญหาเท่านั้น กรณีประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศยุโรปที่เปิดรับผู้อพยพ
ทางการเมืองจากซเีรยีอันดบัต้นๆ ใช้วธิกีารให้เงือ่นไขการท�างานพเิศษแก่ผูอ้พยพเพ่ือเตมิเต็มการท�างาน
ในกลุม่อาชพีทีต่ลาดแรงงานขาดแคลน เยอรมนซีึง่ประสบกบัภาวะขาดแคลนแรงงานรุน่ใหม่ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ล้ีภัยชาวซเีรยีทีอ่ยูร่ะหว่างการได้รบัสถานะสามารถท�างานได้ รัฐบาลร่วมกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนั
การศกึษาจัดท�าหลกัสตูรการเรยีนภาษาออนไลน์และมรีะบบการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนภาษา
ของผู้ลี้ภัย กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กในเยอรมนีได้ประโยชน์โดยตรง เพราะคนเยอรมันส่วนมากต้องการการ
ท�างานประจ�าทีม่ค่ีาจ้างและสวัสดิการตายตวั กลุม่ธรุกจิขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากผูอ้พยพชาวซเีรีย
ในกรณีนี้ นอกจากนี้ การที่ผู้อพยพได้เข้าสู่ตลาดแรงงานไวข้ึนก็ท�าให้พวกเขาสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม 
ภาษา และการปรับตัวได้ดีกว่าการอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย และท�าให้ลดความตึงเครียดระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับ
ผู้อพยพที่เข้ามาใหม่ นอกจากนี้ ผู้อพยพชาวซีเรียโดยมากไม่ได้เป็นแรงงานไร้ทักษะโดยสิ้นเชิง พวกเขา
มปีระสบการณ์การท�างานทีห่ลากหลายซึง่ดต่ีอเศรษฐกจิแบบสร้างสรรค์ทีรั่ฐบาลเยอรมนพียายามผลกัดนั
อย่างต่อเนื่อง

 30 Culbertson, S., and Constant, Louay. (2015). Education of Syrian Refugee Children: Managing the 
Crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan. Santa Monica: RAND Corporation.
 31 Haddad, E. M. (2004). Between Sovereigns: the Refugee in International Society (Ph.D. Thesis, Euro-
pean Institute). London School of Economics and Political Science.
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ในกรณีนี้จึงจะเห็นได้ว่า จ�านวนผู้อพยพทางการเมืองหลักแสน อาจเป็นตัวเลขที่มากหากรัฐมอง
ในฐานะค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าไปโอบอุ้มดูแล ในทางกลับกัน หากรัฐเปล่ียนวิธีคิดเกี่ยวกับสัญชาติและ 
ความเป็นพลเมือง ก็จะน�าไปสู่การบูรณาการโดยใช้ภาคส่วนที่หลากหลายเข้ามาบรรเทาผลจากการล้ีภัย
ทางการเมืองได้

 

กิจกรรม 12.3.1 

1.  ปัญหาผู้ลี้ภัยทางการเมืองในปัจจุบันต่างจากในอดีตอย่างไร จงอธิบาย
2.  การลดผลกระทบของปัญหาผู้ลี้ภัยทางการเมืองสามารถจัดการได้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย

แนวตอบกิจกรรม 12.3.1

1.  เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วปริมาณมาก ประกอบด้วยการเดินทางที่สะดวกท�าให้การเดินทางอพยพ
เกิดได้ทุกมุมโลกจากประเทศที่เกิดปัญหาทางการเมือง

2. การดึงภาคธรุกิจเข้ามามส่ีวนร่วมการน�าผูอ้พยพเข้าสูต่ลาดแรงงานและเปิดโอกาสให้เข้าสูร่ะบบ
การศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 

เรื่องที่ 12.3.2

แรงงานเสี่ยงการค้ามนุษย์และความไม่เป็นธรรมในการผลิต

บนห่วงโซ่อุปทานโลก

ปัญหาแรงงานเส่ียง (precariat) เป็นภาพสะท้อนการขยายตัวของกลุ่มแรงงานทีไ่ม่มีอ�านาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจและการเมอืงท�าให้พวกเขาต้องแบกรบัความเสีย่งแทนผูป้ระกอบการ ผูอ้พยพข้ามชาตกิเ็ป็น
ภาพสะท้อนปัญหาส�าคญั พวกเขาส่วนมากถูกผลกัดนัให้เกดิการอพยพผ่านเงือ่นไขทางเศรษฐกจิ และเมือ่
มาอยู่ในพื้นที่ประเทศปลายทางด้วยการไร้อ�านาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ บ่อยคร้ังพวกเขาถูกแสวง
ประโยชน์โดยขบวนการค้ามนุษย์ผ่านการเสียค่านายหน้าเพื่อจัดหางาน ค่าเดินทาง หรือแม้ในกรณีที่มี
สถานะถกูต้องตามกฎหมาย แต่การทีพ่วกเขาต้องยอมรบัค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นธรรมโดยต่อรองไม่ได้ไม่ว่า
ด้วยข้อจ�ากัดของสถานะทางกฎหมายหรือความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจก็ตาม

การขยายตัวของแรงงานเสี่ยงจากปรากฏการณ์การอพยพย้ายถ่ินสร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น นอกจากผู้ใช้แรงงานเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์แล้ว 
การท่ีพวกเขาได้รบัค่าตอบแทนทีไ่ม่เป็นธรรมท�าให้แรงจงูใจในการท�างานของพวกเขาต�า่ลง ความสามารถ
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ในการบริโภคต�่า ซึ่งผลักให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงไปและน�าสู่ปัญหาการแยกขาดจากสังคมอัน
เป็นต้นตอของปัญหาสงัคมอืน่ๆ ต่อมา เช่น การไม่สามารถเข้าถึงระบบสวสัดกิาร ขาดอสิระในการเปลีย่น
งาน หรอืเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมอืน่ๆ ในประเด็นระยะยาว การขยายตวัของแรงงานเสีย่งในหมูผู้่อพยพ
อาจส่งผลสองด้านคือ ภายใต้กระบวนการตรวจสอบของภาคประชาสงัคมในระดบัโลกการทีส่นิค้าใช้แรงงาน
ทีป่ราศจากการคุม้ครองได้อย่างมมีาตรฐาน อาจน�าไปสูก่ารกีดกนัทางการค้าได้ โดยประเทศคูค้่าในยโุรป
หรือสหรฐัอเมรกิามกัถกูวางเง่ือนไขผ่านกฎหมายภายในประเทศทีห้่ามน�าเข้าสนิค้าจากประเทศทีม่ปัีญหา
การค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานที่มีคุณภาพชีวิตต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยบริษัทจากประเทศเหล่านี้มักมี
แผนกที่ท�าการตรวจเงื่อนไขการจ้างการผลิต หากตรวจพบเบื้องต้นน�าสู่การเลิกสัญญาการค้า หรือหาก
ไม่มีการปรับปรุงก็อาจน�าสู่การจัดให้ไม่ผ่าน “มาตรฐานขั้นต�่า ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์” 
อันมีผลกระทบในวงกว้างดังที่ประเทศไทยมีประสบการณ์การถูกจัดอันดับใน Tier-III ใน พ.ศ. 2558 
ก่อนที่จะได้ปรับให้อยู่ Tier-II (เฝ้าระวัง) ในช่วงปลาย พ.ศ. 2559 นอกจากมิติการค้าระหว่างประเทศ 
การปล่อยให้ระบบเศรษฐกิจมีแรงงานเสี่ยงมากขึ้นยังส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ การสร้างนวัตกรรมการ
ผลิตที่สามารถแข่งขันได้ เพราะแรงงานเสี่ยงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะสามารถถูกพัฒนาได้เนื่องด้วยการได้รับ
ค่าตอบแทนต�า่ ไม่เข้าถงึสวัสดกิารทีส่ามารถเพิม่ทกัษะการท�างานได้ และมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ผกูผนักบัสถาน
ประกอบการ การแสวงหาก�าไรผ่านการจ้างแรงงานราคาถูกเพื่อให้ได้ต้นทุนต�่าและแข่งขันในตลาดสินค้า
ราคาถูกนั้นยังให้ผลสัมฤทธิ์ได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวคือการแข่งกันดิ่งสู่เหว (race to the 
bottom) ที่ไม่สามารถสร้างก�าไรระยะยาวทั้งส�าหรับผู้ประกอบการและภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด32

การจดัท�านโยบายสาธารณะเพ่ือเลีย่งการสร้างแรงงานเสีย่งข้ึนมา สามารถพจิารณาได้สองลักษณะ 
คอื การเปลีย่นวธิกีารก�าหนดนโยบายสาธารณะจากเน้นทนุสูก่ารเน้นความมัน่คงของมนษุย์ โดยมข้ีอสมมติ
ที่ว่าความมั่นคงของมนุษย์จากท�าให้กระบวนการท�าธุรกิจมีลักษณะสร้างสรรค์มากขึ้น ผู้ประกอบการและ
รฐัต้องร่วมลงทนุในการทีจ่ะท�าให้แรงงานอพยพไม่ตกอยูใ่นภาวะแรงงานเสีย่ง เช่น การตดัระบบนายหน้า
ออกไปจากระบบ โดยรัฐเข้ามาท�าแทนโดยควบคมุค่าใช้จ่ายให้สมเหตสุมผลต่อตวัผูใ้ช้แรงงาน เพือ่ป้องกนั
การเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มท�างาน ภาคธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนาแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้
ด้านการผลิต สวัสดิการ กฎหมาย หรือภาษาที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้ชีวิตนับเป็นการลงทุนที่น้อยแต่ได้ 
ผลตอบแทนในระยะยาว มากไปกว่าการพยายามจ้างระยะสั้นและเปลี่ยนออกผ่านการแทนที่ด้วยแรงงาน
รุ่นใหม่33 ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็ต้องมีมาตรการด้านภาษีส�าหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อ
จงูใจต่อการให้ความร่วมมอื นอกจากนี ้การพฒันาสวสัดกิารแบบพกพา (portable welfare) ทีท่�าให้การ
คุ้มครองทางสังคมผูกติดข้ามประเทศตามลักษณะการท�างานได้โดยอาจต้องมีความร่วมมือระหว่าง ผู้ให้
บรกิารสาธารณะ ภาคเอกชน ประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง ในการสร้างระบบขึน้มา เช่น รัฐบาล
ประเทศต้นทางร่วมออกเงนิค่าประกันสุขภาพแก่ผูใ้ช้แรงงานข้ามชาต ิโดยมีบริษทัประกนัสขุภาพในประเทศ

 32 Yea, S., and Taylor & Francis. (2014). Human trafficking in Asia forcing issues. London and New 
York: Routledge/Taylor & Francis Group.
 33 Makisaka, M. (2012). Human Trafficking A Brief Overview. Washington, D.C.: World Bank (electronic 
text). 
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ปลายทางเป็นผู้ดูแล นับเป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่จะท�าให้ผู้อพยพข้ามชาติไม่ประสบกับภาวะการสูญเสีย 
ตัวตนและกลายเป็นแรงงานเสี่ยงที่สร้างผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

กิจกรรม 12.3.2

จงยกตัวอย่างแนวทางการจัดท�านโยบายสาธารณะเพื่อเลี่ยงต่อการสร้างผู้อพยพให้กลายเป็น
แรงงานเสี่ยง

แนวตอบกิจกรรม 12.3.2

เปลี่ยนวิธีการก�าหนดนโยบายสาธารณะจากเน้นทุนสู่การเน้นความม่ันคงของมนุษย์ พัฒนา
สวัสดิการแบบพกพา (portable welfare) ที่ท�าให้การคุ้มครองทางสังคมผูกติดข้ามประเทศตามลักษณะ
การท�างานได้โดยอาจต้องมีความร่วมมือระหว่าง ผู้ให้บริการสาธารณะ ภาคเอกชน ประเทศต้นทาง และ
ประเทศปลายทาง 

เรื่องที่ 12.3.3

สังคมผู้สูงอายุกับการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจ และประโยชน์

จากแรงงานอพยพ

  
สภาพสงัคมผูส้งูอายใุนเชิงประชากรศาสตร์มาจากการขยายตวัของโครงสร้างประชากรในยุคหลงั

สงครามโลกครั้งที่สอง และตามมาด้วยแนวคิดการคุมก�าเนิดในประเทศก�าลังพัฒนาผ่านแนวคิดที่ว่า 
ประชากรเยอะเป็นภาระของการพฒันาประเทศภายใต้เงือ่นไขทรัพยากรทีจ่�ากดั ความย้อนแย้งของแนวคดิ
ข้างต้นส่งผลให้ประชากรทีเ่กดิระหว่าง ค.ศ. 1950-1990 มคีวามไม่สมดลุระหว่างกนั กล่าวคอื มปีระชากร
ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่หลังจากนั้น 10-20 ปี รัฐบาลไม่ส่งเสริมการมี
บุตรประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่แข่งขันและยากล�าบากมากขึ้น ต้นทุนในการมีครอบครัวที่เพิ่มสูงขึ้น 
อัตราการเกิดของประชากรจึงลดลงจนน�าสู่ความไม่สมดุลในศตวรรษที่ 21 เมื่อกลุ่มรุ่นแรกที่เกิดหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มก้าวสู่วัยชรา ขณะที่วัยแรงงานมีปริมาณน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับวัยชรา 
โครงสร้างประชากรโลกสามารถพิจารณาจากภาพที่ 12.5-12.7
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ภาพที่ 12.5 แสดงสัดส่วนประชากรโลกอายุ 0-14 ปี จาก พ.ศ. 2503-2558 
ท่ีมา: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators ธนาคารโลก-Word Development Indicator

แผนภาพข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่านับจาก พ.ศ. 2503 สัดส่วนของประชากรวัย 0-14 ปี ได้มี
สัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 37 ลดลงเหลือต�่ากว่าร้อยละ 27 ในเวลา 55 ปี ด้านหนึ่งเกิดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกจิในประเทศก�าลงัพฒันาเมือ่กว่าครึง่ศตวรรษทีแ่ล้วทีพ่ยายามควบคมุจ�านวนประชากร
โดยท�าความเข้าใจว่า การเพิ่มขึ้นของประชากรจะเป็นต้นเหตุของความด้อยพัฒนาภายใต้เงื่อนไขที่
ทรัพยากรจ�ากัด อย่างไรก็ตาม แนวคิดการพัฒนาข้างต้นก็ส่งผลส�าคัญให้ประชากรวัยท�างานมีแนวโน้ม 
ลดลงเช่นกัน นอกจากที่มีประชากรรุ่นเยาว์ลดลงไม่ถึงหนึ่งในสี่ของประชากร นั่นหมายความว่าประชากร
ส่วนมากในยุคหลังสงครามเริ่มแก่ชราและครองสัดส่วนประชากรมากขึ้น

ภาพที่ 12.6 แสดงสัดส่วนประชากรโลกอายุ 15-65 ปี จาก พ.ศ. 2503-2558 

ท่ีมา: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators ธนาคารโลก-Word Development Indicator
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เม่ือพิจารณาแผนภาพข้างต้นจะพบว่าประชากรวยัแรงงานมกีารขยายตวัอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ พ.ศ. 
2503 อันเป็นผลจากสดัส่วนของประชากรวัยเด็กทีม่จี�านวนมากหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง และอายขุยัของ
ประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่น่าสนใจคืออัตราการเพิ่มของวัยแรงงานเริ่มลดลงนับตั้งแต่ 
พ.ศ. 2543 และลดลง ใน พ.ศ. 2553 จึงกลายเป็นสัญญาณส�าคัญเม่ือพิจารณาถึงประชากรวัยเยาว์ก็มี
แนวโน้มลดลง แม้การคาดการณ์ทางประชากรมปัีจจยัหลายปัจจยัทีเ่กีย่วพนั แต่อย่างน้อยกพ็อคาดการณ์
ได้ว่าประชากรวัยแรงงานจะไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนได้ต่อเนื่องแบบหลายสิบปีที่ผ่านมา

ภาพที่ 12.7 แสดงสัดส่วนประชากรโลกอายุ 65 ปีขึ้นไป จาก พ.ศ. 2503-2558 
ท่ีมา: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators ธนาคารโลก-Word Development Indicator

ภาพที่ 12.7 ได้สรุปให้เห็นถึงเงื่อนไขส�าคัญว่าประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มจากร้อยละ 5 
ของประชากรในสังคมสู่ร้อยละ 8 ของประชากรในเวลา 55 ปี ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึนต่อเน่ืองซึ่งมา
จากเทคโนโลยีการสาธารณสขุท่ีดขีึน้รวมถงึการขยายตวัของประชากรหลงัสงครามโลกคร้ังทีส่อง ถึงแม้ว่า
สดัส่วนของประชากรสงูวัยเมือ่พจิารณาแล้วอาจไม่ได้มปีริมาณสงูอย่างมนียัยะส�าคัญเมือ่เทยีบกบัภาพรวม
แต่เม่ือพิจารณาจาก พ.ศ. 2548-2558 ทีป่ระชากรสงูวยัเพิม่จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 8 ในเวลา 10 ปี  
ซึ่งสัดส่วนร้อยละ 1 นี้เคยใช้เวลาถึง 30 ปี จาก พ.ศ. 2503-2533 และมีแนวโน้มที่ประชากรสูงวัยจะใช้
เวลาน้อยกว่า 10 ปี ในการเพิ่มสัดส่วนร้อยละ 1 ภาวะข้างต้นนี้ต้องใช้เวลาประมาณ 30-40 ปี ถึงจะเข้าสู่
จุดสมดุลทางประชากรเมื่อค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ประสิทธภิาพ และปรากฏการณ์โลกาภวิตัน์อาจไม่ท�าให้ภาวะสงัคมผู้สงูอายุไม่น่าเป็นห่วงเท่ากบั
การค�านวณประชากรตามหลักคณิตศาสตร์
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หากจะให้พิจารณาว่าสังคมผู้สูงอายุเป็นปัญหาใหญ่หรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากมุมมองทาง
เศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศ บางประเทศอาจมองว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติที่จะเข้าสู่จุดสมดุลของ
ประชากรในไม่ช้า ขณะทีบ่างประเทศมองว่าเป็นภาระทางการคลงัทีต้่องขยายการดแูลด้านสวสัดกิารสงัคม 
อย่างเช่นในกรณปีระเทศญีปุ่น่ซึง่เผชญิกบัปัญหาผูส้งูอายเุป็นปัญหาหลกั เพราะด้านหนึง่ระบบโครงสร้าง
ความสมัพันธ์ทางเศรษฐกจิของญีปุ่น่มีความแขง็ทือ่ไม่ยดืหยุน่ต่อการเปลีย่นแปลง การย้ายฐานการผลติสู่
ต่างประเทศท่ีเกิดขึน้ต่อเนือ่งมาเป็นเวลายีสิ่บกว่าปีท�าให้คนรุ่นใหม่ซึง่มงีานประจ�าทีม่ัน่คงน้อยลง ค่ารักษา
พยาบาลทีเ่พิม่สงูขึน้สวนทางกบัค่าจ้างทีไ่ม่แน่นอนของคนรุน่ใหม่ มข้ีอสงัเกตว่าการน�าเข้าแรงงานอพยพ
จะสามารถแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุในกรณีญี่ปุ่นได้หรือไม่ ซึ่งจ�าเป็นต้องพิจารณา 2 ตัวแบบคือ ตัวแบบ
แรก น�าเข้าผู้ใช้แรงงานข้ามชาติเพื่อดูแลผู้สูงอายุ กรณีนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในแง่ของการลดต้นทุน
เป็นการชั่วคราว แต่ปัญหาใหญ่ยังคงอยู่คือขาดก�าลังแรงงานรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทดแทน ดังนั้นตัวแบบที่ 2 
การน�าเข้าแรงงานมีทักษะรุ่นหนุ่มสาวเข้ามาจะท�าให้ตลาดแรงงานมีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น มีความยืดหยุ่น
มากขึ้นและท�าให้การขยับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท�าได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน

ในสหราชอาณาจักรการน�าเข้าบุคลากรด้านสาธารณสุขจากต่างประเทศเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
บคุลากรด้านการแพทย์ทีผ่่านการฝึกอบรมอย่างดทีัง้จากในยโุรปและต่างทวีปสามารถตอบสนองต่อปัญหา
การขยายตัวของผู้สงูอายุ และการทีค่นหนุม่สาวมคีวามนยิมในการศกึษาด้านวชิาชพีในมหาวิทยาลยัน้อย
ลง รฐับาลประหยัดเวลาในการลงทนุในการฝึกฝนบคุลากรด้านการแพทย์ เพยีงแต่การฝึกอบรมด้านภาษา
และวัฒนธรรมแก่ผู้ช�านาญการไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักกายภาพ ก็สามารถน�าบุคคลเหล่านี้เข้าสู่
ระบบการบริการทางสังคมได้

 
กิจกรรม 12.3.3

1.  การน�าเข้าผู้อพยพสามารถช่วยลดปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้อย่างไร
2.  การน�าเข้าแรงงานมีทักษะวัยหนุ่มสาวเป็นผลดีต่อสังคมผู้สูงอายุอย่างไร
 

แนวตอบกิจกรรม 12.3.3

1.  สามารถเตมิเตม็งานบรกิารผูส้งูอายทุีม่รีายได้น้อยและใช้เวลาเยอะทีค่นงานท้องถ่ินอาจปฏเิสธท�า 
2.  มีผลดีส�าหรับการเพิ่มมูลค่าการผลิต นอกจากนี้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตแรงงานมีทักษะ

โดยสามารถน�าเข้าแรงงานที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทันที
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