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หน่วยท่ี 3

การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด

อาจารย์ ดร.อุษามาศ  เสียมภักดี

ชื่อ	 อาจารย์	ดร.อุษามาศ	เสียมภักดี
วุฒิ	 ศศ.บ.	(รัฐศาสตร์)	(เกียรตินิยม),	
	 ศศ.ม.	(การเมืองและการปกครอง)	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
	 Doctor	of	Philosophy	(Politics	and	International	Studies)	
	 University	of	Leeds,	UK	(2555)
ต�าแหน่ง	 นักวิชาการอิสระ
หน่วยที่เขียน	 หน่วยที่	3
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3-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา 	 ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 3	 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ	พัฒนาการและแนวคิด

ตอนที่   
3.1		นิยามและความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
3.2		พัฒนาการของการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและระดับการวิเคราะห์
3.3		แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวคิด
1.	 	เป็นการอธบิายและอภิปรายการนยิามความหมายของการย้ายถิน่	รวมถงึ	การจ�าแนกประเภท

ของการย้ายถิ่น	และอธิบายความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
2.	 	เป็นการอธบิายยคุของการศกึษาการย้ายถิน่ระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น	4	ช่วงตามช่วงเวลา

ของการพฒันาแนวคดิและแนวทางในการศกึษาการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ	 คือ	ทศวรรษ	1880–
1930,	1930–1950,	1960–1980	และ	1990	จนถึงปัจจุบัน

	 			 				ส่วนระดบัในการวิเคราะห์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศนัน้	มีหลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัเกณฑ์
ในการแบ่งพจิารณาได้แก่	หน่วยในการวเิคราะห์	เงือ่นไข	และผลกระทบเชงิความสัมพนัธ์กบั
การย้ายถิ่น

3.	 	เป็นการอธบิายแนวคิด/ทฤษฎีทีใ่ช้ในการศกึษาการย้ายถิน่โดยจ�าแนกตามกลุม่แนวคดิ/ทฤษฎี
หลักทั้งสิ้น	5	กลุ่มได้แก่	กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีที่ศึกษาปัจจัยการย้ายถิ่น	(Factor	Analysis),	
กลุม่แนวคิด/ทฤษฎทีีศึ่กษามติทิางเศรษฐศาสตร์	(Economic	Theories)	กลุม่แนวคดิ/ทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาว่าด้วยการย้ายถิ่น	 (Sociological	Theories)	กลุ่มทฤษฎีระบบการย้ายถิ่น	
(Migration	System	Theory)	และแนวคดิฐานสทิธว่ิาด้วยการย้ายถ่ิน	(Migration	Rights–
based	Approach)

	 			 			 นอกจากนี	้ยงัได้วิเคราะห์ถงึปัญหาในแนวทางการศกึษาและแนวคิด/ทฤษฎใีนการศกึษา
การย้ายถิน่ระหว่างประเทศ	รวมทัง้บ่งชีถึ้งทศิทางของประเดน็ในการศกึษาการย้ายถ่ินระหว่าง
ประเทศในบริบทโลกปัจจุบัน
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3-3การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่	3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.	 อธิบายนิยาม	ประเภท	และความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
2.	 อธิบายพัฒนาการการศึกษาและจ�าแนกระดับการวิเคราะห์ย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
3.			วเิคราะห์แนวคดิ/ทฤษฎีในการศกึษาการย้ายถิน่ระหว่างประเทศ	ตลอดจนอธิบายปัญหาและ

ทิศทางของการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.		ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่	3
2.		ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่	3.1-3.3
3.		ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.		ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
5.		ชมรายการวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
6.		เข้ารับการสอนเสริม	(ถ้ามี)
7.		ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่	3

สื่อการสอน
1.		เอกสารการสอน
2.		แบบฝึกปฏิบัติ
3.		รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง	(ถ้ามี)
4.		รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์	(ถ้ามี)
5.		การสอนเสริม	(ถ้ามี)

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

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 3 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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3-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ตอนที่ 3.1

นิยามและความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	3.1	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
3.1.1		นิยามและประเภทของการย้ายถิ่น
3.1.2	ความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวคิด
1.		 	การย้ายถิน่	หมายถงึ	กระบวนการของการเคลือ่นย้ายทีเ่กดิข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเคลือ่นย้าย

ข้ามพรมแดนรัฐหรือเป็นการเคลื่อนย้ายภายในรัฐ	 โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เป็น 
การเคลือ่นทีข่องประชากรทีค่รอบคลมุการเดนิทางทกุประเภท	ไม่ว่าจะเป็นการเคลือ่นย้าย
ระยะยาวหรอืระยะสัน้	ไม่ว่าจะมอีงค์ประกอบของการเคล่ือนย้ายอย่างไรหรือด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม

	 ประเภทของการย้ายถิ่นพิจารณาตามเกณฑ์ในการแบ่งประเภทได้ดังนี้
	 	1)	 	พิจารณาจากพรมแดนแบ่งออกเป็นการย้ายถิน่ภายในประเทศและการย้ายถิน่ระหว่าง

ประเทศ
	 2)	พิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนที่	แบ่งออกเป็น	การย้ายเข้าและการย้ายออก
	 3)	พิจารณาจากระยะเวลา	แบ่งออกเป็น	ระยะยาวและระยะสั้น
	 	4)		พจิารณาจากอตัวสิยัของผูย้้ายถิน่แบ่งออกเป็นการย้ายถิน่โดยสมคัรใจและการย้ายถิน่

โดยบังคับ
	 5)	พิจารณาจากลักษณะทางกฎหมาย	ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาย่อยลงไปอีก	ได้แก่
	 		 	5.1)	สถานะในการเข้าเมือง	แบ่งออกเป็น	ถูกกฎหมาย	ผิดกฎหมาย	และไร้สัญชาติ
	 		 	5.2)	สถานะแรงงาน	แบ่งออกเป็น	แรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ
	 		 5.3)	สถานะความคุ้มครอง	แบ่งออกเป็น	ผู้ลี้ภัย	ผู้ขอลี้ภัย	และผู้พลัดถิ่น
2.			การย้ายถิ่นเป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการโลกาภิวัตน์ของการเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดน

ของผู้คน	 น�าไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในมิติต่างๆ	 รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดการพัฒนา
ของโลก	 และได้รับการยกฐานะเป็นส่วนหน่ึงของการน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของสหประชาชาติตามเป้าหมายภายในปี	2030
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3-5การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	3.1	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายนิยามและประเภทของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
2.		อธิบายและอภิปรายความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
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3-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

บทน�า

การย้ายถ่ินของผูค้นเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้มาอย่างยาวนานตัง้แต่มนุษย์มกีารรวมกลุม่กนัเป็น
สังคม	 การเคล่ือนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์เป็นพฤติกรรมที่มีมา
ควบคู่ไปกับพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์	ที่ส�าคัญ	การย้ายถิ่นเพื่อการสร้างชุมชนของมนุษย์มีมาก่อน
ความเป็นรัฐชาติ	 ทั้งยังเป็นรากฐานของการสร้างรัฐชาติในยุคสมัยใหม่อีกด้วย	 อาทิ	 การก�าเนิดขึ้นของ
สหรัฐอเมริกา	แคนาดา	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และสิงคโปร์	เป็นต้น	ที่ก�าเนิดขึ้นจากการย้ายถิ่นไม่ว่าจะ
ด้วยเป้าหมายของการตัง้ถิน่ฐานแบบยคุโบราณโดยการแสวงหาแผ่นดนิใหม่	หรือเป็นผลของกระบวนการ
จักรวรรดินิยมก็ตามที

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศมีนัยยะที่ส�าคัญเป็นอย่างมากในยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นผลมาจาก 
องค์ประกอบอย่างน้อย	3	ประการ	คือ

1.  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของการคมนาคมและการสื่อสารน�ามาซึ่งความ

สะดวกในการเดินทางและการเชื่อมโยงถึงกันในทุกหนแห่งของโลก (transnational connectivity)	ผูค้น
มีความรับรู้ในสิ่งต่างๆ	 รอบตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต	 การเดินทางไปยังที่ใหม่ๆ	 ไม่ใช้สิ่งที่น่ากลัว
เพราะความไม่รูอี้กต่อไป	นอกจากนีก้ารคมนาคมทีมี่การขยายโครงข่ายเช่ือมต่อกนัผ่านความตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศที่รัฐเร่งท�าข้อตกลงระหว่างกันและการแข่งขันกันของธุรกิจด้านคมนาคมท�าให้ต้นทุนของ
การเดินทางถูกลง	 ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลงกว่าในอดีตมาก	 อีกทั้งเกิดทางเลือกในการเดินทาง
ท่ีหลากหลาย	เช่น	การเตบิโตของธรุกิจสายการบนิราคาประหยดั	(Low-cost	Carriers:	LCC)	ทีม่จี�านวน
เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นราวร้อยละ	60	เมื่อเปรียบเทียบจ�านวนเที่ยวบินระหว่าง	ค.ศ.	2007-20161	เป็นต้น	
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้การย้ายถิ่นเกิดขึ้นได้กว้างขวางและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

2.  บทบาทการสนับสนุนการย้ายถิ่นของเครือข่ายทางสังคม (social network) ทีพ่ฒันาขึน้ผ่าน
การบกุเบกิของผูอ้พยพในแต่ละรุน่	ไม่ว่าจะเกดิขึน้รปูของชุมชนโพ้นทะเลหรือเป็นเพยีงเครือข่ายของเครือญาติ	
มติรสหาย	รวมแม้กระทัง่คนแปลกหน้าแต่มาจากถิน่ฐานบ้านเกดิเดยีวกนั	ล้วนท�าหน้าทีเ่ชงิทรพัยากรทาง
สังคมในการช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทาง	 การจ้างงาน	 และหาที่พักอาศัย	 รวมท้ังข้อมูลต่างๆ	
อนัเป็นประโยชน์อืน่ๆ	เช่น	วธิกีารเดินทาง	ช่องทางการเข้ามาทัง้ทีถู่กกฎหมายและผดิกฎหมาย	ประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการด�ารงชีพ	สิทธิประโยชน์อันพึงได้ของผู้ย้ายถิ่นและครอบครัว	 เป็นต้น	
ความเกีย่วพันกันของถิน่ฐานเดมิ	(origin	community)	กบัถิน่ฐานใหม่หรอืสงัคมปลายทาง	(destination	
Community)	ผ่านเครอืข่ายทางสงัคมนีถ้อืเป็นหนึง่ในแรงจงูใจทีส่�าคญัต่อการตดัสนิใจย้ายถิน่ของบคุคล

3. การรองรับสิทธิในการย้ายถิ่นผ่านสถาบันและกฎหมายระหว่างประเทศบนพื้นฐานของสิทธิ

มนษุยชนท่ีว่าด้วยการมีเสรภีาพทีจ่ะเดนิทางและพ�านกัอาศยัในทีท่ีบ่คุคลปรารถนา	ปฏิญญาสิทธมนุษยชน 
 

1	Eurocontrol.	(2017).	The Rapid Rise of Low-cost Carriers.	retrieved	from	http://www.eurocontrol.int/
news/rapid-rise-low-cost-carriers.



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
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สากลได้ระบถึุงสทิธิดังกล่าวของบคุคลไว้ชัดเจนตามท่ีปรากฏในมาตรา	13	ทีร่ะบุไว้ว่า2	(1)	บคุคลมีอสิรภาพ
ในการเคลือ่นย้ายและอยูอ่าศัยในพรมแดนของแต่ละรฐั	 (2)	 บคุคลมสีทิธใินการออกจากประเทศ	ซึง่รวมถงึ
ประเทศของตน	 และมีสิทธิในการกลับสู่ประเทศของตน	 และมาตรา	 143	 ระบุว่า	 (1)	 บุคคลมีสิทธิในการ
แสวงหาและลีภั้ยไปยงัประเทศอืน่เพือ่ได้รบัความคุม้ครองจากการถกูประหตัประหาร	(2)	สทิธิดงักล่าวไม่อาจ
ร้องขอได้ในกรณทีีก่ารขอลีภั้ยน้ันมิได้เกิดจากภัยทางการเมือง	หรือเป็นการล้ีภัยทีเ่ป็นผลมาจากการกระท�า
ทีข่ดัต่อวตัถปุระสงค์และหลกัการของสหประชาชาต	ินอกจากนีย้งัมีกฎหมายระหว่างประเทศอกีหลายฉบบั
ท่ีว่าด้วยการคุ้มครองและรับรองสิทธิให้แก่ผู้อพยพ	 อาทิ	 อนุสัญญาว่าด้วยสถานะของผู้ลี้ภัย	 ค.ศ.	 1951	
และพิธีสาร	 ค.ศ.	 1967	 อนุสัญญาว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการจ้างงาน	 ค.ศ.	 1949	 อนุสัญญาว่าด้วยการ
ปกป้องสทิธิของแรงงานข้ามชาตแิละครอบครวั	ค.ศ.	1990	พธิสีารว่าด้วยการค้ามนษุย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก	 ค.ศ.	 2000	 และพิธีสารต่อต้านการลักลอบขนย้ายผู้อพยพทางบก	 ทะเล	 และอากาศ	 ค.ศ.	 20004 

เป็นต้น
การรบัรองซึง่สทิธใินการย้ายถิน่ทีไ่ด้รบัการยอมรบัและคุม้ครองโดยองค์การระหว่างประเทศอย่าง

สหประชาชาตแิละหน่วยงานในก�ากบั	ตลอดจนบทบาทขององค์กรเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศอืน่ๆ	นบั
เป็นอีกปัจจัยที่ส�าคัญในการส่งเสริมให้มีการย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิดฐานสิทธิ	(Rights-based	Ap-
proach)	ที่มองว่า	การย้ายถิ่นเป็นสิทธิของความเป็นมนุษย์และจ�าต้องได้รับความคุ้มครองทั้งจากรัฐและ
สังคมระหว่างประเทศ	ซึ่งการยอมรับของรัฐต่อสิทธิในการย้ายถิ่นนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ตั้งแต่เริ่มมีความ
ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผูย้้ายถิน่ในทศวรรษที	่1950	จนถงึปัจจบุนัอนัแสดงให้เหน็ถงึการตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศต่อรัฐและสังคมระหว่างประเทศที่ทวีบทบาทมากข้ึนในบริบท
ของการเมืองระหว่างประเทศ

2	United	Nations.	 (2017b).	Universal Declaration of Human Rights.	 retrieved	from	http://www.un.org/
en/udhrbook/pdf/	udhr_booklet_en_web.pdf.	

3 Ibid. 
4	United	Nations.	(2013).	III. Legal Instruments on International Migration,	Retrieved	from	http://www.

un.org/en/	development/desa/population/publications/pdf/migration/migrationreport2013/Chapter3.pdf.
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3-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ภาพที่ 3.1 สถานการณ์ให้สัตยาบันต่อกฎหมายระหว่างประเทศท่ีว่าด้วยการย้ายถิ่นต้ังแต่ ค.ศ. 1950-2015
ท่ีมา: 	United	Nation	(2013).	

จากภาพที่	3.1	จะเห็นได้ว่า	การยอมรับในข้อตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง
ของการย้ายถิ่นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	 ค.ศ.	 1950	 เป็นต้นมา	 โดยอนุสัญญาว่าด้วยสถานะของ 
ผูล้ีภั้ย	ค.ศ.	1951	และพธิกีารสาร	ค.ศ.	1967	ซึง่เป็นความตกลงระหว่างประเทศในการรับรองและคุม้ครอง
สิทธิของผู้ลี้ภัยอันน�ามาซึ่งพันธะทางกฎหมายต่อรัฐในการให้ความคุ้มครองต่อผู้ล้ีภัยน้ัน	 นับตั้งแต่	 ค.ศ.	
1980	 มจี�านวนรฐัเข้าร่วมและให้สตัยาบนัในการผกูพนัต่ออนสุญัญาและพธีิการสารว่าด้วยสถานะของผูล้ีภ้ยั
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว	จนปัจจุบันมีรัฐจ�านวนกว่า	 140	รัฐที่ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงทั้งสองฉบับ	และ
มีจ�านวน	 157	 รัฐที่ให้สัตยาบันต่อพิธีการสารว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
การค้าสตรีและเด็ก	 ค.ศ.	 20005	 อันเป็นการสะท้อนถึงการยอมรับของรัฐในความส�าคัญของการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศที่มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ	 ไม่ว่าจะในทัศนะของการรัฐต่อการย้ายถ่ินในฐานะที่การย้ายถ่ินสิ่งที่รัฐ
ต้องร่วมกันควบคุมจัดการ	 หรือในฐานะของการเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐต่อผู้ย้ายถิ่นในการให้ความ
คุ้มครองสิทธิแก่คนเหล่านั้นก็ตามที

5 Ibid. 
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เรื่องท่ี 3.1.1

นิยามและประเภทของการย้ายถ่ิน

การย้ายถิน่ระหว่างประเทศมใิช่ปรากฏการณ์เชงิเดีย่ว6	ตามข้อสงัเกตของ	มาร	ีแมค็ออลีฟ	(Ma-
rie	McAuliffe)	และมาร์ติน	ลูส์	(Martin	Luhs)	การย้ายถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลมาจากตัวแปรที่
มีความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของการย้ายถิ่น	 (ดูภาพที่	 3.2)	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 การย้ายถ่ินระหว่าง
ประเทศเกิดขึ้นจากผลของความเกี่ยวพันกันขององค์ประกอบต่างๆ	(interconnections)	4	องค์ประกอบ
ด้วยกัน7	คือ

1.  ช่องว่าง (space) ในทีน่ีม้ไิด้หมายความถงึช่องว่างในเชงิพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์เท่านัน้	แต่ยงัรวม
ไปถงึช่องว่างเชิงโครงสร้างและช่องว่างเชงินโยบายของรัฐแต่ละรัฐทีแ่ตกต่างกนัอกีด้วย	ซึง่ช่องว่างเหล่านี้
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการย้ายถิ่น

2. ประเภทของการย้ายถิ่น (migration category)	 การย้ายถ่ินมีความแตกต่างกันในหลาย
ลกัษณะ	สามารถจ�าแนกได้ตามสาเหตขุองการย้ายถิน่	เป้าหมาย	และรปูแบบ/ช่องทางการย้ายถิน่	เป็นต้น	
ทัง้น้ีจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจในความทบัซ้อนกนัของการย้ายถิน่แต่ละกลุ่มด้วย	 เนือ่งจากมีความเกีย่วข้องกนั	
เช่น	รูปแบบการเข้ามาอาศัยวีซ่านักเรียน	แต่เป้าหมายที่แท้จริงเป็นเรื่องของการมาหางานท�า	เป็นต้น

3.  ระยะเวลา (time) เช่น	การย้ายถิน่แบบชัว่คราวและการย้ายถิน่แบบถาวร	จะเกดิขึน้ในลกัษณะ
ใดนัน้ก็ข้ึนอยูกั่บองค์ประกอบของช่องว่างและนโยบายสาธารณะเป็นส่วนส�าคัญทีส่่งผลต่อความเป็นไปได้
ของรูปแบบในการย้ายถิ่น

4.  นโยบายสาธารณะ (public policy)	ได้แก่	นโยบายคนเข้าเมอืง	นโยบายด้านแรงงาน	นโยบาย
สวัสดิการสังคม	การศกึษา	ฯลฯ	ซึง่นโยบายสาธารณะมีความส�าคญัทัง้ในแง่ของปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ 
ในการย้ายถิ่น	การเป็นเครื่องมือในการจัดการการย้ายถิ่น	ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของผู้ย้ายถิ่น

นอกจากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว	 การย้ายถ่ินจะเกิดข้ึนในระดับใดและส่งผลกระทบ
มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับตัวแปรการย้ายถิ่น	 (migration	 variations)	 3	 ตัวแปร	 คือ	 ตัวแปรทาง
ภมูศิาสตร์	(geographic	variable)	ตัวแปรด้านประชากร	(demographic	variable)	และตัวแปรทางการ
เมือง	 (political	 Variable)	 ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในบริบทของประเทศต้นทางและปลายทางประกอบกัน	
การย้ายถิ่นจึงเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับมิติประกอบหลายด้านทั้งด้านภูมิศาสตร	์
สังคม	การเมอืง	และเศรษฐกจิ	รวมทัง้เกีย่วข้องกบัการเช่ือมโยงพืน้ทีท่ัง้ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง

6	International	Organization	for	Migration.	World Migration Report 2018.	Retrieved	from	https://www.
iom.int/wmr/	world-migration-report-2018	

7 Ibid. 
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ภาพที่ 3.2  ความเชื่อมโยงในองค์ประกอบและตัวแปรของการย้ายถิ่นตามข้อสังเกตของ 

 Marie McAuliffe และ Martin Ruhs
ท่ีมา:  ผู้เขียน

การทีเ่ราจะศกึษาสิง่ใดให้เข้าใจอย่างแท้จรงินัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องท�าความเข้าใจกบันยิามของ
สิง่นัน้ก่อนเป็นเบือ้งต้น	ในการศกึษาการย้ายถิน่กเ็ช่นเดยีวกนั	แต่เนือ่งจากยงัมีการถกเถยีงในวงวชิาการ
ท่ีศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่ต่างให้ความหมายและนิยามการย้ายถ่ินซึ่งมีนัยยะท่ียังไม่ตรงกันเท่าใดนัก	
บ้างก็ให้น�้าหนักไปที่ระยะเวลาของการออกจากต้นทางไปพ�านักยังปลายทาง	 บ้างก็ให้ความส�าคัญที่
วตัถปุระสงค์ของการเดินทาง	ซ่ึงในบทน้ีขออธิบายนยิามของการย้ายถิน่และนยิามทีเ่กีย่วข้อง	(Migration–
related	Terms)	เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นดังนี้

การย้ายถ่ิน (Migration)	เอเวอเรต	เอส	ลี	(Everett	S.	Lee)	ได้ให้ความหมายของการย้ายถิ่น
อย่างกว้างๆ	 ในบทความชื่อ	A	Theory	of	Migration8	 ว่า	การย้ายถิ่นคือ	การเปลี่ยนแปลงถิ่นอาศัย	
(residence)	 ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือกึ่งถาวร	 (permanent	or	 semi-permanent	 change)	 โดยไม่มี
ข้อก�าหนดเกี่ยวกับระยะทาง	(distance)	ภาวะในการตัดสินใจย้ายถิ่นว่าเป็นไปโดยสมัครใจ	(voluntary)	
หรือไม่สมัครใจ	(involuntary)	และไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นการย้ายถิน่ภายในรฐั	(internal	migration)	หรอื
การย้ายถิ่นภายนอกรัฐ	 (external	 migration)	 โดยการย้ายถิ่นเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสามส่วนคือ	
ต้นทาง	 ปลายทาง	 และอุปสรรคแทรกแซง	 รวมท้ังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถ่ินอีก	 4	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	ระยะทาง	ระยะเวลา	วัตถุประสงค์	และธรรมชาติของการกระท�า	(ดูตามภาพที่	3.3)

8	Everett	S.	Lee.	(1966).	“A	Theory	of	Migrations”,	Demography,	Vol.	3,	No.	1,	p.	49.
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ภาพที่ 3.3  องค์ประกอบและปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นตามแนวคิดของ Everett S. Lee
ท่ีมา:  ผู้เขียน

ส่วนความเห็นแนะน�าของส�านักงานสถิติแห่งสหประชาติเมื่อ	 ค.ศ.	 1997	 (The	 1997	 Recom-
mendations	 of	 the	United	Nations	 Statistical	 Division:	 UNSD)	 นิยามผู้ย้ายถิ่นไว้ว่าหมายถึง	
บคุคลใดกต็ามทีเ่ปลีย่นแปลงถิน่อาศัย	 อันหมายรวมถงึนกัท่องเทีย่วและบคุคลทีเ่ดนิทางข้ามแดนประจ�าวนั	
โดย	UNSD	แบ่งประเภทผู้ย้ายถิ่นเป็น	2	ประเภท	คือ

1.  ผู้ย้ายถิ่นระยะยาว (long-term migrant)	 คือ	 บุคคลที่เดินทางออกจากถ่ินฐานของตนเป็น
เวลาอย่างน้อยหนึง่ปี	ซึง่ท�าให้ทีอ่ยูท่ีบ่คุคลนัน้พ�านกัอาศยัระหว่างทีอ่อกจากถิน่ฐานตนไปนัน้กลายเป็นถ่ิน
อาศัยโดยปกติของบุคคลนั้นไป

2.  ผู้ย้ายถิ่นระยะส้ัน (short-term migrant)	คอื	บคุคลทีเ่ดนิทางจากถ่ินฐานโดยปกติ9	ของตน
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 3	 เดือนแต่ไม่ถึง	 1	 ปี	 และยังหมายรวมถึงการย้ายถ่ินตามฤดูกาล	 (seasonal	
migration)	ด้วย	ทัง้นี	้ยกเว้นบคุคลทีเ่ดนิทางจากถิน่ฐานไปด้วยวตัถปุระสงค์ต่อไปนี	้ได้แก่	การเดนิทาง
พักผ่อน	ไปเย่ียมเพือ่นหรอืเยีย่มญาต	ิการเดนิทางไปท�าธรุกจิ	การเดนิทางเพือ่วตัถุประสงค์ทางการแพทย์	
และปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา	ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการย้ายถิ่น

9 The	UN	Recommendations	on	Tourism	Statistics	1994	อธิบายประเทศถิ่นอาศัยโดยปกติ	(The	Country	of	
Usual	Residence)	ว่าหมายถึง	ประเทศที่บุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา	12	เดือนขึ้นไป	หรือแม้จะอยู่เป็นระยะเวลาสั้นกว่านั้น	
แต่มีความตั้งใจที่จะกลับมาพ�านักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ	 ในขณะที่	 The	UN	Recommendation	 for	 Population	 Censuses	
2010	นิยามถิ่นอาศัยโดยปกติว่า	หมายถึง	สถานที่ที่บุคคลผู้นั้นใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันโดยปกติ	โดยไม่ค�านึงว่าบุคคลนั้นได้
มกีารจากไปเป็นการชัว่คราวด้วยเหตขุองการเดนิทางพกัผ่อน	เยีย่มเพือ่น/ญาต	ิการไปท�าธรุะ	รักษาพยาบาล	หรอืประกอบพธิกีรรม
ทางศาสนา	แต่จะถือตามนัยยะทางกฎหมาย	อันได้แก่	ที่พักอาศัยที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้	(Registered	Residence)
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องค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถ่ินฐาน	(International	Organisation	for	Migration:	
IOM)10	อธบิายความหมายของการย้ายถิน่ว่าเป็นกระบวนการของการเคลือ่นย้ายท่ีเกดิข้ึนไม่ว่าจะเป็นการ
เคลือ่นย้ายข้ามพรมแดนรัฐหรอืเป็นการเคลือ่นย้ายภายในรัฐ	โดยกระบวนการทีเ่กดิขึน้นีเ้ป็นการเคลือ่นท่ี
ของประชากรทีค่รอบคลมุการเดินทางทกุประเภท	ไม่ว่าจะเป็นการเคลือ่นย้ายระยะยาวหรอืระยะสัน้	ไม่ว่าจะ
มีองค์ประกอบของการเคลื่อนย้ายอย่างไรหรือด้วยสาเหตุใด	การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นกระบวนการ
ที่เรียกว่าการย้ายถิ่นทั้งสิ้น	 อย่างไรก็ดี	 นิยามของ	 IOM	 เป็นการนิยามที่ได้รับการยอมรับและใช้อ้างอิง
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นโดยทั่วไป

ประเภทของการย้ายถิ่น
การย้ายถิน่แบ่งออกเป็นหลายประเภทขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณา	ซึง่สามารถจ�าแนก

ประเภทการย้ายถิ่นออกตามเกณฑ์การพิจารณาได้ดังนี้
1.  พิจารณาจากการพรมแดนรัฐ

1.1  การย้ายถิ่นภายในประเทศ (internal/intra–national migration) คอื	การเคลือ่นย้าย
ของบุคคลจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งภายในพรมแดนของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์ของการโยกย้ายไป
เพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่	 เช่น	 การโยกย้ายจากชนบทเข้าไปอาศัยอยู่ในเมือง	 เป็นต้น	 การย้ายถิ่นในลักษณะนี้
อาจเกิดขึ้นเป็นการถาวรหรือชั่วคราวก็ได้11 

1.2  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (external/international migration) คอื	การเคลือ่นย้าย
ของบุคคลโดยเป็นการเดินทางออกจากรัฐต้นทาง	 (state	 of	 origin)	 หรือรัฐที่เป็นถ่ินฐานโดยปกติของ
บุคคลนั้น	เพื่อไปพ�านักยังรัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร12	โดยการย้ายถิ่นดังกล่าวนี้จะ
ต้องเกิดขึ้นในลักษณะของการเดินทางข้ามพรมแดนรัฐ

2.  พิจารณาจากลักษณะการเคล่ือนท่ี

2.1  การย้ายออก (emigration) หมายถึง	การออกจากรัฐหนึง่โดยมเีจตนาเพือ่ไปตัง้ถ่ินฐาน
ยังท่ีใหม่	 ซึ่งเป็นการกระท�าที่ชอบธรรมตามบรรทัดฐานสากลของหลักการสิทธิมนุษยชนในการที่บุคคลมี
อสิระในการเดนิทางออกจากรฐัใดหรอืแม้แต่การละทิง้รัฐถ่ินฐานของตนไป	ทัง้นี	้รัฐอาจมีการบงัคบัใช้อ�านาจ
หรือมีข้อห้ามในการมิให้บุคคลเดินทางออกจากเขตแดนรัฐได้	 แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่จ�ากัดเท่านั้น13 
เช่น	 การใช้อ�านาจบังคับห้ามอาชญากรที่กระท�าผิดในพรมแดนรัฐหลบหนีความผิดออกนอกเขตแดนรัฐ	
เป็นต้น

10	International	Organization	for	Migration.	(2004).	Glossary on Migration.	Retrieved	from	http://www.
iomvienna.at/sites/default/files/IML_1_EN.pdf.	

11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
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2.2  การย้ายเข้า (immigration)	หมายถึง	กระบวนการทีบ่คุคลซึง่มใิช่คนในสญัชาติของรัฐ
เดินทางเข้ามาในเขตแดนของรัฐโดยมีเจตนาเพื่อการเข้ามาตั้งถ่ินฐานในรัฐนั้นๆ14	 ซึ่งการเข้ามานั้นอาจ
เป็นการเข้ามาโดยถกูกฎหมายหรอืผดิกฎหมายก็ได้	แต่สิง่ทีเ่ป็นประเดน็ส�าคัญคอื	วตัถุประสงค์ในการเข้ามา
นัน้เป็นไปเพ่ือการเข้ามาพ�านกัอาศยั	และการได้รบัสถานะทีไ่ด้รับการรับรองตามกฎหมายคนเข้าเมอืงของ
รัฐเจ้าบ้าน	(host	state)/รัฐผู้รับ	(receiving	state)

3.  พิจารณาจากระยะเวลา

3.1  การย้ายถิ่นระยะยาว (long–term migration)	 คือ	 การย้ายถ่ินที่บุคคลเดินทางเข้า
มายังรัฐอื่นที่มิใช่ถิ่นฐานโดยปกติของตนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี	 ส่งผลให้รัฐที่บุคคลเข้ามาพ�านัก
อาศยันัน้กลายเป็นถิน่ฐานโดยปกตใิหม่ของบคุคลผู้นัน้	 สภาวะดงักล่าว	น�ามาซึง่สถานะของบุคคลผูย้้ายถ่ิน
ให้กลายเป็นผูย้้ายออกระยะยาว	(long–term	emigrant)	ส�าหรับรัฐต้นทางและมสีถานะเป็นผู้ย้ายเข้าระยะ
ยาว	(long–term	immigrant)	ส�าหรับรัฐปลายทาง	(state	of	destination)15

3.2  การย้ายถ่ินระยะสั้น (short–term migration)	หมายถึง	การย้ายถิ่นที่บุคคลเดินทาง
เข้ามายังรฐัอ่ืนทีม่ใิช่ถิน่ฐานโดยปกตขิองตนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามเดอืนแต่ไม่ถงึหนึง่ปี	ทัง้นี	้ยกเว้น
บุคคลท่ีเดินทางจากถิ่นฐานไปด้วยวัตถุประสงค์ต่อไปน้ี	 ได้แก่	 การเดินทางพักผ่อน	 ไปเยี่ยมเพื่อนหรือ
เยี่ยมญาติ	 การเดินทางไปท�าธุรกิจ	 การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์	 และปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนา	ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการย้ายถิ่น16

4.  พิจารณาจากลักษณะอัตวิสัยของผู้ย้ายถิ่น

4.1  การย้ายถิ่นโดยสมัครใจ (voluntary migration)	เป็นการโยกย้ายที่เกิดขึ้นโดยความ
เตม็ใจหรอืการตดัสนิใจโดยอิสระของผูย้้ายถิน่17	ซึง่หลักการดงักล่าวมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ในหลกัการ
สิทธิของผู้ย้ายถิ่น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีของการส่งกลับโดยสมัครใจ	 (voluntary	 repatriation)	 ที่
การส่งตัวผู้ย้ายถิ่นกลับยังรัฐต้นทางนั้นจะต้องเป็นไปตามความปรารถนาของบุคคลผู้น้ันในการประสงค์ที่
จะเดินทางกลับอย่างเต็มใจ

4.2  การย้ายถิ่นโดยบังคับ (forced migration) เป็นการโยกย้ายทีเ่กีย่วข้องกบัเงือ่นไขของ
การถกูบงัคบั	(element	of	coercion)	หรอืจ�ายอม	อนัได้แก่	ภาวะการถูกคกุคามต่อชวีติและความเป็นอยู่	
ไม่ว่าเกดิข้ึนโดยธรรมชาตหิรอืโดยการกระท�าของมนษุย์18	เช่น	การเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิภาวะสงคราม	
และการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่	เป็นต้น

5.  พิจารณาจากสถานะทางกฎหมาย

5.1  สถานะในการเข้าเมือง

14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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5.1.1  คนเข้าเมืองถูกกฎหมาย (regular/documented/legal migrant)	หมายถงึ	บคุคล
ต่างด้าวที่เข้ามาในรัฐตามช่องทางอย่างถูกกฎหมาย	 และรัฐรับรองการเข้ามาของบุคคลนั้นๆ	 โดยบุคคล 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพ�านักอยู่ในรัฐนั้นต้องปฏิบัติตนตามสถานะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา19

5.1.2  คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย (irregular/undocumented/illegal migrant) หมายถึง	
บุคคลต่างด้าวที่มิได้รับอนุญาตจากรัฐในการให้เข้ามา	 หรืออยู่อาศัย	 หรือเข้ามาท�างานภายในรัฐ	 ซึ่งรวม
ถงึบคุคลท่ีเข้ามาโดยไม่มเีอกสารทางกฎหมาย	หรอืบคุคลทีเ่ข้ามาโดยใช้เอกสารปลอม20	ทัง้นีก้ารเข้าเมอืง
โดยผิดกฎหมายนี้	 เป็นการย้ายถิ่นโดยไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของระเบียบข้อบังคับของรัฐต้นทางและ
รัฐปลายทาง	 กล่าวคือ	 ส�าหรับรัฐต้นทางถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบในการข้ามแดนระหว่างประเทศโดย
ปราศจากหนังสือเดินทาง	 หรือเอกสารการเดินทางที่สมบูรณ์	 หรือมิได้ปฏิบัติตามระเบียบของส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง	 ในขณะที่รัฐปลายทางถือว่าเป็นการเข้ามาเพื่อการพ�านักอาศัยหรือเพื่อท�างานโดยผิด
กฎหมาย	 เนื่องจากบุคคลนั้นมิได้รับอนุญาตหรือมีเอกสารที่จ�าเป็นตามระเบียบของส�านักงานตรวจคน 
เข้าเมอืง

นอกจากนีก้ารเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายยงัรวมไปถงึบคุคลทีเ่ข้ามาโดยใช้เอกสารทีถู่กต้อง
ตามกฎหมายแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต	 เช่น	 การอยู่เกินวีซ่า	 (overstay)	 หรือแอบพ�านัก
อยูภ่ายในรฐัโดยไมไ่ด้รบัอนญุาตอนัเนือ่งมาจากกระท�าการละเมดิต่อเงื่อนไขทีไ่ด้รับอนญุาตให้เข้ามาหรอื
พ�านักภายในรัฐ	 เช่น	 ได้รับอนุญาตให้เข้ามาโดยวีซ่าสถานะนักเรียนและไม่ได้รับอนุญาตให้ท�างานแต่
ลักลอบท�างาน	ถือเป็นการละเมิดต่อเงื่อนไขการอนุญาตในลักษณะการใช้วีซ่าผิดประเภท	เป็นต้น

5.1.3  คนไร้สัญชาติ (stateless person) หมายถึง	บุคคลที่มิได้รับการรับรองสัญชาติ
โดยรัฐใด	 ภายใต้กฎหมายของรัฐนั้นๆ	 ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นไม่ได้รับสิทธิสัญชาต	ิ ขาดการปกป้องจากรัฐ	
และไม่สามารถเดินทางกลับไปยังภูมิล�าเนาของตนได2้1

5.2  สถานะแรงงาน

5.2.1  แรงงานฝีมือ (skilled/professional worker)	 คือ	 แรงงานที่ได้รับการอนุญาต
ให้เข้ามาท�างานโดยพิจารณาจากทักษะและระดับความสามารถในวิชาชีพของแรงงานนั้น	 ซึ่งการได้รับ
อนุญาตน้ีครอบคลมุไปถงึสทิธต่ิางๆ	ทีแ่รงงานได้รบัจากรฐัผูร้บัแรงงานทีม่ข้ีอจ�ากดัน้อยกว่าแรงงานไร้ฝีมอื	
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการอนุญาตให้พ�านักอาศัยภายในรัฐ	การได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือ
การจ้างงาน	และสามารถน�าครอบครวัเข้ามาอยูร่่วมกนัได้22	ตลอดจนการได้รบัสทิธยิกเว้นภาษแีละการได้
รับเงินสนับสนุนในเรื่องที่พักอาศัยส�าหรับรัฐที่มีนโยบายจูงใจแรงงานฝีมือให้เข้ามาท�างานอีกด้วย

19 Ibid. 
20 Ibid.  
21 United	 Nations.	 (2014).	Article 1, United Nations Convention Relating to the Status of Stateless 

Persons 1954.	Retrieved	from	http://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-
Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf.		

22 Glossary of Migration. op.cit.
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5.2.2  แรงงานไร้ฝีมือ (unskilled worker)	 หมายถึง	 แรงงานที่ท�างานซึ่งไม่ได้รับ 
การรับรองทักษะวิชาชีพ	เป็นงานที่มิต้องอาศัยความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค	แต่เน้นการใช้แรงงานและ 
เป็นงานทีไ่ม่ซบัซ้อนมากนัก	เรยีกอีกอย่างว่า	งาน	3D	ได้แก่	งานสกปรก	(dirty)	งานหนัก	(demanding)	
และงานท่ียากล�าบาก	(difficult)	ซ่ึงมกัเป็นงานทีมี่ค่าจ้างแรงงานต�า่	และรัฐผูรั้บแรงงานมีข้อจ�ากดัควบคมุ
แรงงานกลุ่มนี้อย่างเคร่งครัด	 ส่งผลให้เกิดการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายของแรงงานประเภทน้ีมีสูง
และน�าไปสู่การตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์เป็นจ�านวนมาก

5.3  สถานะการขอความคุ้มครอง

5.3.1  ผู้ลี้ภัย (refugee) หมายถึง	บุคคลที่อาศัยอยู่นอกรัฐตามสัญชาติของตนอันเป็น
ผลมาจากความหวาดกลัวถึงอันตรายต่อชีวิตอันเป็นเหตุมาจากเร่ืองเช้ือชาติ	 ศาสนา	 สัญชาติ	 การเป็น
สมาชิกของกลุ่มทางสังคม	 หรือความคิดเห็นทางการเมือง	 โดยบุคคลผู้นั้นไม่ปรารถนาที่จะได้รับความ
คุม้ครองจากรฐัเจ้าของสญัชาตขิองตน	หรอืบคุคลนัน้เป็นผูไ้ร้สัญชาตซิึง่อยูน่อกอาณาเขตรฐัทีเ่ดมิมถีิน่ฐาน
พ�านักประจ�าแต่ไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะกลับด้วยเหตุแห่งความหวาดกลัวดังที่ได้กล่าวมา23

สถานะของผู้ลี้ภัยนั้นเป็นสิ่งที่แฝงนัยยะของการเมืองและเป็นข้อถกเถียงเชิงอคติว่า
ใครสมควรได้รับสิทธิเป็นผู้ลี้ภัย24	 ความเป็นการเมืองว่าด้วยนิยามและสถานะของผู้ลี้ภัยนี้มาจากการได้
รบัการรบัรองสทิธจิากประเทศผูร้บั	(receiving	country)	หรอืประเทศปลายทาง	(destination	country)	
ตามอนสุญัญาผูล้ีภ้ยั	ค.ศ.	1951	ซึง่ให้สทิธแิก่ผูล้ีภ้ยัในการตัง้ถิน่ฐานเป็นการถาวร	(permanent	settlement)	
และได้รบัสิทธิต่างๆ	เทยีบเท่ากบัคนท้องถิน่ของประเทศทีบ่คุคลนัน้เข้าไปล้ีภยั	ท�าให้บางประเทศทีไ่ม่ต้องการ
ผูกมัดในการให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้อพยพหลีกเลี่ยงที่จะลงนามเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาดังกล่าว	 โดยใช ้
ข้ออ้างถึงความเพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้อพยพแล้วในการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม	(humanitarian	assistance)	ที่เทียบเท่ากับอนุสัญญาฯ	แม้มิได้เข้าร่วม	ทั้งนี้	การให้สถานะ
ของผู้อพยพที่มิใช่ผู้ลี้ภัยนี้	รัฐมักนิยามคนเหล่านี้ว่า	ผู้พลัดถิ่น	(displaced	person)	ซึ่งมีนัยยะของผู้เข้า
มาเพียงชั่วคราว	 (temporary	 visitor)	 ที่เมื่อถึงเวลาต้องเดินทางกลับถ่ินฐานของตน	 ไม่สามารถเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวรได้เฉกเช่นผู้ที่ได้รับสิทธิแบบผู้ลี้ภัย

5.3.2  ผู้ขอลี้ภัย (asylum seeker) หมายถงึ	บคุคลทีห่ลบหนอีอกจากรฐัถิน่พ�านกัของ
ตนไปยังท่ีอ่ืนและอยู่ในระหว่างการขอรับความคุ้มครองเป็นผู้ลี้ภัยโดยการสมัครขอรับสถานะผู้ลี้ภัย	 ใน
กรณีที่ถูกปฏิเสธการให้สถานะ	 ผู้ขอลี้ภัยอาจถูกขับให้ออกไปจากรัฐที่บุคคลนั้นขอรับความคุ้มครอง
เนื่องจากถูกปรับสถานะจากผู้ขอลี้ภัยเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย	 ยกเว้นในบางกรณีอาจสามารถ
พ�านกัอาศยัในรฐันัน้ๆ	ต่อไปได้หากได้รบัการอนุญาตให้พ�านกัอยูต่่อไปได้ตามหลกัมนษุยธรรมหรอืหลกัการ
ให้ความช่วยเหลือตามแต่ที่รัฐผู้รับผู้ขอลี้ภัยนั้นจะพิจารณา

23	UNHCR.	(2011).	The 1951 Refugee Convention Relating to the Status of Refugee and Its 1967 Protocol. 
Retrieved	 from	 http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refu-
gees-its-1967-protocol.html;	Glossary on Migration, op.cit. 

24	Daniel	Trilling.	(2018).	Five Myths about the Refugee Crisis. Retrieved	from	https://www.theguardian.
com/news/2018/	jun/05/five-myths-about-the-refugee-crisis.
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5.3.3 ผู้พลัดถิ่น (displaced person)	 ตามเอกสารของสหประชาชาติที่	 Doc	 E/
CN.4/1998/53/Add.2	ได้ให้ความหมายของผูพ้ลดัถิน่ว่า	ผูพ้ลดัถิน่	คอื	บคุคลหรอืกลุ่มบคุคลทีถ่กูบงัคบั
ให้ต้องละท้ิงถิน่ฐานของตน	โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่หลกีเลีย่งจากสถานการณ์ความขัดแย้งโดยท่ัวไป	ความ
ขดัแย้งทางอาวธุ	ความรนุแรงต่อสทิธมินษุยชน	ภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิหรอืภยัพบิตัอินัเกดิจากน�า้มอืของ
มนุษย์	 ทั้งนี้	 หากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ	 ยังมิได้ข้ามพรมแดนรัฐไปเพื่อหลบหนีภัยยังรัฐอื่นที่มิใช่รัฐ
ถิน่ฐานของตน	แต่จ�าต้องละทิง้ถิน่ฐานของตนเพือ่ความปลอดภัยด้วยเหตทุีก่ล่าวมา	บคุคลหรือกลุม่บคุคล
เหล่านี้จะถูกเรียกว่า	ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ	(Internal	Displaced	Person:	IDP)

กิจกรรม 3.1.1

จงอธิบายนิยามของการย้ายถิ่น

แนวตอบกิจกรรม 3.1.1

อ้างอิงตามองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการย้ายถ่ิน	(international	organization	for	migration)	
ซึ่งให้ความหมายแก่การย้ายถิ่นอย่างกว้างและครอบคลุม	 อธิบายว่า	 การย้ายถิ่น	หมายถึง	 กระบวนการ
ของการเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนรัฐหรือเป็นการเคลื่อนย้ายภายในรัฐ	
โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเคลื่อนที่ของประชากรที่ครอบคลุมการเดินทางทุกประเภท	 ไม่ว่าจะ
เป็นการเคล่ือนย้ายระยะยาวหรอืระยะส้ัน	 ไม่ว่าจะมอีงค์ประกอบของการเคลือ่นย้ายอย่างไรหรอืด้วยสาเหตใุด

เรื่องท่ี 3.1.2

ความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของสังคมมนุษย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ย้ายถิน่ระหว่างประเทศเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัของกระบวนการโลกาภวิตัน์25	การเปิดเสร	ี(liberalisation)	
และข้ามพรมแดน	 (transborder)	 มิได้เกิดขึ้นกับสินค้าและทุนเท่าน้ัน	 การไหลเวียนของผู้คนก็ขยายตัว
เตบิโตไปพร้อมๆ	กบักระบวนการของโลกาภวิตัน์ด้วยเช่นกนั	การย้ายถ่ินจงึเป็นหนึง่ในกลไกทีส่�าคญัของ
กระบวนการโลกาภิวัตน์	 โดยใน	 ค.ศ.	 2005	 จ�านวนคนที่พ�านักอาศัยนอกประเทศถ่ินฐานของตนมี 
 

25 Jose	Antonio	Ocampo.	(2005).	International Migration and Development. Retrieved	from	http://www.
un.org/esa/	population/migration/turin/Turin_Statements/OCAMPO.pdf.
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จ�านวน	191	ล้านคน	เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก	75	ล้านคนใน	ค.ศ.	196026	และเพิ่มขึ้นเป็นประชากรกว่า	
258	ล้านคนใน	ค.ศ.	201727	หรอืคิดเป็นสดัส่วน	1	ใน	30	ของประชากรโลกเป็นผูย้้ายถิน่ระหว่างประเทศ28 
อัตราการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศนี้เติบโตขึ้นเกือบ	 3.5	 เท่าของจ�านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศโดยเปรยีบเทยีบกบั	ค.ศ.	1960	สหรัฐอเมรกิาเป็นประเทศทีม่ผีูอ้พยพเข้ามามากทีส่ดุ	คอืเกือบ	50	
ล้านคน	รองลงมาคอื	ซาอดุอิาระเบีย	เยอรมน	ีรสัเซยี	สหราชอาณาจกัร	และไอร์แลนด์เหนอื	ตามล�าดบั29 
นอกจากนีก้ารขยายตวัของประชากรย้ายถิน่ยงัเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในทกุภมูภิาคของโลก	(ดภูาพที	่3.5)

ส่ิงท่ีส�าคญักว่าดชันีเก่ียวกบัประชากรจากการขยายตวัของการย้ายถ่ินคอื	การย้ายถ่ินเป็นตวัชีว้ดั
ระดับการพัฒนาของโลกได้อย่างชัดเจน	 ตราบใดท่ีช่องว่างของรายได้และมาตรฐานความกินดีอยู่ดีของ
ประชากรในแต่ละพ้ืนทีข่องโลกมคีวามแตกต่างกันอยู	่การย้ายถ่ินกจ็ะยังเกิดข้ึนเป็นวงจรทางสงัคมทีส่ะท้อน
สภาวการณ์ดังกล่าวของโลกไปแบบคู่ขนาน	ตามแนวคิดของเสรีนิยมใหม่	(neoliberalism)	แล้ว	ผู้คนจะ
เคลือ่นย้ายไปตามทนุ	ซึง่ข้อสงัเกตดงักล่าวยงัคงเป็นจรงิในการอธบิายกระแสของการย้ายถิน่	(migration	
flow)	พิจารณาได้จากทศิทางการย้ายถิน่ของผูอ้พยพทีส่่วนใหญ่ยงัคงเป็นการเดนิทางจากประเทศยากจน
ไปยังประเทศที่ร�่ารวยกว่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศชั้นน�าของโลก	 หรือกลุ่ม	 G20	 มีผู้ย้ายถิ่น
ประมาณ	157	ล้านคน	หรอืคิดเป็นสดัส่วน	2	ใน	3	ของจ�านวนผูย้้ายถ่ินทัว่โลกพ�านกัอยูใ่นประเทศเหล่านี3้0 
ภาวะดังกล่าวสอดคล้องกบัรายงานว่าด้วยเรือ่งการย้ายถ่ินของสหประชาชาต	ิค.ศ.	2017	ทีช่ีไ้ปในแนวทาง
เดียวกัน	 โดยจากการศึกษาของสหประชาชาติพบว่า	 ประเทศที่เป็นปลายทางของการย้ายถ่ินส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มประเทศรายได้สูง	(high–income	countries)	โดยใน	ค.ศ.	2017	มีการย้ายถิ่นร้อยละ	64	ไปยัง
ประเทศรายได้สูง	รองลงมาคือ	ร้อยละ	32	ไปยังประเทศรายได้ปานกลาง	(middle–income	countries)	
และน้อยที่สุดคือ	 ร้อยละ	 4	 ไปยังประเทศรายได้น้อย	 (low–income	 countries)	 ซึ่งการย้ายถิ่นไปยัง
ประเทศรายได้สูงเพ่ิมขึ้นจาก	 ค.ศ.	 2000	 ร้อยละ	 6	 ในขณะที่การย้ายถ่ินไปยังประเทศรายได้ปานกลาง
และรายได้น้อยโดยเปรียบเทียบกับ	ค.ศ.	2000	ลดลงร้อยละ	5	และร้อยละ	1	ตามล�าดับ

26	OSCE.	(2006).	Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin 
and Destination.	Retrieved	from	https://www.osce.org/eea/19242?download=true.	

27	United	Nations.	(2017a).	International Migration Report 2017. Retrieved	from	http://www.un.org/en/
development/desa/	 population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

28 International	Organization	for	Migration.	(2018).	World Migration Report 2018.	Retrieved	from	https://
publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf.

29 International Migration Report 2017. op.cit. 
30 World Migration Report 2018. op.cit.



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

3-18 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ภาพที่ 3.4 ประเทศ 20 อันดับที่รับผู้อพยพเข้ามาในประเทศมากที่สุด (สถิติ ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2017)
ท่ีมา:		United	Nations	(2017).

ภาพที่ 3.5 จ�านวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศปี ค.ศ. 2000 และ 2017 จ�าแนกตามภูมิภาคที่เป็นปลายทาง
ท่ีมา: 	International	Migration	Report	2017,	United	Nations	(2017).
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เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยแรงงานข้ามชาติ	 การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติในตลาด
แรงงานมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ในบางประเทศมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติเป็นอันมาก
อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดแรงงานของประเทศ	 ท�าให้เกิดภาวะการขาดแคลน
แรงงานในบางภาคการผลิต	การน�าเข้าแรงงานจากภายนอกจึงเป็นหนึ่งในทางออกของปัญหา	 เช่น	กรณี
ของประเทศตะวนัออกกลางน้ัน	แรงงานในภาคเอกชนของบางประเทศในคณะมนตรีความร่วมมอืแห่งอ่าว
อาหรับ	(Gulf	Cooperation	Council:	GCC)	มากถึงเกือบร้อยละ	90	เป็นแรงงานข้ามชาต3ิ1	ในกรณี
ของสหภาพยุโรปมกีารจ้างแรงงานข้ามชาตเิพิม่ขึน้ร้อยละ	70	ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา	ร้อยละ	14	ของแรงงาน
ข้ามชาตเิหล่าน้ีเป็นกลุม่แรงงานทีม่กีารศกึษาและทกัษะแรงงานสงู	ในขณะทีส่หรฐัอเมรกิากม็อีตัราการจ้าง
แรงงานข้ามชาติในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ	47	โดยร้อยละ	21	ในจ�านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มแรงงาน
ที่มีการศึกษาและทักษะสูง32	หรือกรณีของไทยที่ภาคประมง	ต่อเนื่องประมง	การขนส่งสินค้าทางน�้า	และ
ก่อสร้างจ�าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในประเทศที่เผชิญกับสภาวะสังคมสูง
อายแุละมอีตัราการเกิดต�า่ยงัเป็นอีกปัจจัยท่ีส�าคัญของการผลกัดนัสงัคมนัน้ๆ	ไปสูก่ารพึง่พาแรงงานต่างชาติ
เพือ่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ	ยกตวัอย่างเช่น	สงิคโปร์ทีม่จี�านวนประชากร	5.6	ล้านคน	
มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติเกือบ	 1.37	 ล้านคน33	 ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติมีความส�าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของสิงคโปร์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ในภาวะที่ประเทศก�าลังเผชิญกับแนวโน้มขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากมีอัตราการเกิดต�่าเพียง	 1.1634	 เท่านั้น	 ในขณะที่มีอัตราประชากรสูงอายุมากถึงกว่า	 5.16	 แสน
คน35	และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเกือบหนึ่งล้านคนภายใน	ค.ศ.	203036	กล่าวคือในอนาคตสิงคโปร์
จะมีการพึ่งพิงทางประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานในอัตรามากกว่า	 1	 ต่อ	 5	 จึงท�าให้การน�าเข้า
แรงงานข้ามชาติมีความจ�าเป็นอย่างมากต่อสิงคโปร์

อย่างไรก็ดี	 มุมมองว่าด้วยการย้ายถิ่นและการพัฒนาได้เปล่ียนแปลงทัศนะจากเดิมที่มองว่าการ
ย้ายถิน่เป็นเพยีงผลของการด้อยพฒันามาสูก่ระบวนทศัน์ใหม่ในการมองการย้ายถิน่ภายใต้บรบิทของการ
พัฒนาในลักษณะของผู้มีส่วนที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน37	 โดยในการประชุมของสมัชชาใหญ่แห่ง

31	 Erwin	 Reijenga,	 Sebastian	 Bruckner	 and	 Erik	Meij.	 (2013).	Migration in the GCC Countries– 
A Double-edged Sword.	Retrieved	from	https://www.rug.nl/frw/education/related/migrationinthegcccountries.pdf.

32 OECD.	(2014).	Is Migration Good for the Economy?	Retrieved	from	https://www.oecd.org/migration/	
OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf.	

33	Ministry	of	Manpower,	Singapore.	(2018).	Foreign Workforce Numbers.	Retrieved	from	http://www.
mom.gov.sg/	documents-and-publications/foreign-workforce-numbers.	

34 Department	of	Statistics,	Singapore.	 (2018). Population. Retrieved	from	https://www.singstat.gov.sg/
modules/infographics/population.	

35 Ibid. 
36	Government	of	Singapore.	(2018).	Preparing for an Ageing Population.	Retrieved	from	https://www.

gov.sg/microsites/	budget2018/press-room/news/content/preparing-for-an-ageing-population.	
37 International	Organization	for	Migration.	(2017).	Migration in the 2030 Agenda.	Retrieved	from	https://

publications.iom.int/system/files/pdf/migration_in_the_2030_agenda.pdf.	
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สหประชาชาติในปี	 2015	 ได้มีความเห็นชอบในการบรรจุเรื่องของการย้ายถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัย 
ส่งเสริมเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ	 (Sustainable	 Development	 Goals:	
SDG)38	ภายหลงัการก�าหนดเป้าหมายของการพฒันาในสหสัวรรษใหม่ของโลก	(Millanium	Develop-
ment	 Goals:	MDG)	 เมื่อ	 ค.ศ.	 2000	 ซึ่งในเป้าหมายการพัฒนาขณะนั้นยังมิได้มีการค�านึงถึงความ
เก่ียวข้องของการย้ายถิ่นในการเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาของโลก	 จนกระทั่งเมื่อเดือน
กนัยายน	ค.ศ.	2015	ในการพจิารณาเป้าหมายการพฒันาของโลกภายใน	ค.ศ.	2030	โดยทีป่ระชมุสมชัชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาตจึิงได้มีการตระหนักถงึความส�าคญัของการย้ายถ่ินในฐานะของการน�าไปสูก่ารพฒันา
อย่างยัง่ยนืได้โดยเฉพาะบทบาทของแรงงานข้ามชาติทีเ่ป็นส่วนผลกัดนัการมส่ีวนร่วมของความเจรญิทาง
เศรษฐกิจ	 การย้ายถิ่นยังมีส่วนส�าคัญในบริบทของการพัฒนาทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ดังนั้น 
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก	 (SDG)	 จึงมีการก�าหนดให้การย้ายถ่ินเป็นส่วนหน่ึงของ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกเกือบทุกเป้าหมาย	อันได้แก่	เป้าหมายที่	1-5,	8-11	และ	13-1739 
(ภาพที่	3.6)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายที่	8	ว่าด้วยการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และมีส่วนร่วม	 และเป้าหมายที่	 10	 ว่าด้วยการลดความเหลื่อมล�้าภายในและระหว่างประเทศ	ซึ่งการย้าย
ถิน่มีบทบาทอย่างส�าคัญในการน�าไปสู่การส่งเสรมิศกัยภาพของมนษุย์และการเชือ่มโยงมิตขิองการพฒันา
ในด้านต่างๆ	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

38	ดูรายละเอียดใน	United	Nations.	(2015).	Sustainable Development Knowledge Platform. Retrieved	from	
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

39 United	Nations.	(2016).	The Sustainable Development Goals and Migrants/Migration–Regarding the 
UN 2030 Sustainable Development Agenda.	Retrieved	from	http://www.un.org/en/development/desa/population/
migration/events/	coordination/14/documents/backgrounddocs/GMPA_14CM.pdf.
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ภาพที่ 3.6 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (sustainable development goals)
ท่ีมา: 	United	Nations.	(2016).

กิจกรรม 3.1.3

การย้ายถ่ินระหว่างประเทศเข้าไปรวมอยูใ่นเป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาติ
ในเป้าหมายใดบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 3.1.3

เป้าหมายที่	1–5,	8–11	และ	13–17
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ตอนที่ 3.2

พัฒนาการของการศึกษาการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ

และระดับการวิเคราะห์

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	3.2	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
3.2.1		พัฒนาการของการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
3.2.2		ระดับการวิเคราะห์

แนวคิด
1.			การศึกษาการย้ายถิ่นมีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับพัฒนาการของการย้ายถิ่นระหว่าง

ประเทศ	โดยแบ่งยุคของการศึกษาออกเป็น	4	ช่วงคือ	
	 	ช่วงแรก	ตั้งแต่ทศวรรษที่	1880	ถึงก่อนทศวรรษที่	1930	เมื่อเริ่มมีการน�าเสนอแนวคิด

การศึกษากฎของการย้ายถิ่นโดย	 อี	 จี	 ราเวนสไตน์	 (E.	 G.	 Ravenstein)	 และได้มี
ความพยายามศึกษาในลกัษณะของการนยิามความหมายและจ�าแนกปัจจยั	องค์ประกอบ
ของการย้ายถิ่นเป็นหลัก

	 	ช่วงที่สอง	 ระหว่างทศวรรษที่	 1930–1950	 เป็นยุคของการน�าตัวแบบทางคณิตศาสตร์
และการศึกษาเปรียบเทียบมาใช้ในการศึกษา

	 	ช่วงที่สาม	 ระหว่างทศวรรษที่	 1960–1990	 ถือเป็นยุคส�าคัญของการน�าเสนอแนวคิด/
ทฤษฎใีนการศึกษาการย้ายถิน่	รวมทัง้	ทฤษฎีการย้ายถ่ินของ	เอเวอเรต	เอส	ลี	(Ever-
ett	S.	Lee)	โดยแนวทางการศึกษาแบบเศรษฐศาสตร์กลายเป็นกระแสหลกัในการศกึษา

	 	ช่วงที่สี่	 ตั้งแต่ทศวรรษที่	 1990–ปัจจุบัน	 เนื่องจากความซับซ้อนของปรากฏการณ์การ
ย้ายถิ่นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่	 20	 เป็นต้นมา	 ส่งผลให้การศึกษาในยุคนี้ให้ความ
ส�าคัญกับมติด้ิานสงัคมและความสมัพนัธ์ข้ามพรมแดน	รวมทัง้	มุง่ศกึษาความเป็นพลวตั
ของการย้ายถิ่นมากขึ้น

2.			ระดับในการวิเคราะห์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศมีหลายลักษณะข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์
ในการแบ่งระดับการวิเคราะห์	 ได้แก่	 การแบ่งระดับโดยพิจารณาจากหน่วยในการ
วิเคราะห์	เงื่อนไขของการย้ายถิ่น	และผลกระทบเชิงความสัมพันธ์กับการย้ายถิ่น
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	3.2	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.		อธิบายพัฒนาการของการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
2.	 	อธิบายจ�าแนกและอธิบายระดับและหน่วยในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษาการ 

ย้ายถิ่นได้
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ความน�า

การย้ายถิน่เป็นกระบวนการทางสงัคมทีม่มีาอย่างยาวนานควบคูไ่ปกบัววิฒันาการของมนษุยชาติ	
เห็นได้จากหลักฐานการแพร่กระจายของการตั้งถ่ินฐานของชาติพันธุ์ต่างๆ	ทั่วทุกอาณาบริเวณของโลก	
โดยเฉพาะเม่ือวิทยาการในการคมนาคมและเทคโนโลยมีคีวามเจริญมากขึน้อันเป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้การเดินทางเกิดขึน้ได้ง่ายและรวดเรว็มากข้ึน	การย้ายถ่ินกย็ิง่มกีารพฒันาทัง้ขอบเขตและรูปแบบทีก้่าว
ไปพร้อมๆ	กบัการเปลีย่นแปลง	โดยมกีารพัฒนาทัง้แนวทางการศกึษาและข้อเสนอในการศกึษาทีส่อดคล้อง
กบัความเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์ของการย้ายถิน่	ตลอดจนกรอบในการศกึษาโดยอาศยัการแบ่งระดบั
การวิเคราะห์เพื่อก�าหนดใช้แนวคิด/ทฤษฎีที่เหมาะสม

เรื่องท่ี 3.2.1

พัฒนาการของการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ

จากการศึกษาของดักลาส	แมสซี	(Douglas	Massey)	โฮอากิน	อารางโก	(Joaquin	Arango)	
แกรม	ฮูโก	 (Graeme	Hugo)	อาลี	 กูเอาซี	 (Ali	Kouaouci)	อเดลา	 เปเยกรีโน	 (Adela	Pellegrino)	
และ	เจ	เอ็ดเวิร์ด	เทเลอร์	(J.	Edward	Taylor)40	ได้แบ่งพัฒนาการของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศออก
เป็น	4	ช่วง	ดังนี้

ช่วงที่หนึ่ง คือ ยุคพาณิชยนิยม (Mercantile Period)	อยู่ในช่วงระหว่าง	ค.ศ.	 1500–1800	ซึ่ง
เป็นช่วงที่เกิดการย้ายถิ่นขนานใหญ่โดยเฉพาะการไหลออกของผู้คนจากทวีปยุโรปไปยังทวีปต่างๆ	 ของ
โลก	ไม่ว่าจะเป็นอเมรกิา	แอฟรกิา	เอเชียและแปซฟิิก	ผ่านกระบวนการของระบบอาณานคิมและการเตบิโต
ของทนุนยิมแบบพาณิชยนิยม	(mercantilist	capitalism)	การย้ายถิน่ในช่วงเวลาดงักล่าว	เป็นกระบวนการ
ทีเ่กิดข้ึนภายใต้โครงสร้างของชนชัน้	4	ชนชัน้	คอื	พวกเกษตรกรทีเ่ข้าไปตัง้ถิน่ฐานในดนิแดนใหม่ซึง่เป็น
คนส่วนใหญ่ในกลุม่ผูอ้พยพ	รองลงมาคือกลุม่นกัปกครองและช่างฝีมอื	กลุ่มทีส่ามคอืผูป้ระกอบการทีเ่ข้าไป
ตัง้ฐานการผลิตในการป้อนวัตถดุบิจากอาณานคิมเพือ่ส่งกลบัไปยงัประเทศเจ้าอาณานคิมในยโุรป	และกลุม่
สุดท้ายคือนักโทษที่ถูกส่งไปใช้แรงงานยังอาณานิคมโพ้นทะเล	 ในขณะเดียวกัน	 ผลของการย้ายถ่ิน 
 

40 Douglas	S.	Massey,	Joaquin	Arango,	Graeme	Hugo,	Ali	Kouaouci,	Adela	Pellegrino	and	J.	Edward	
Taylor.	(2009).	Worlds in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium.	Oxford:	
Clarendon	Press,	pp.	1-3.
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ดังกล่าวยังน�ามาซึ่งการสร้างชนชั้นในถิ่นที่ใหม่ที่ผู้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน	 เช่น	 การบังคับเอาทาสจาก
แอฟริการาว	 10	ล้านคนเข้ามาเป็นแรงงานในทวีปอเมริกา	 เป็นต้น	นอกเหนือจากชนชั้นที่แตกต่างกันใน
กลุม่ผูอ้พยพชาวยุโรปแล้ว	การผลิตในยคุก่อนปฏวิติัอตุสาหกรรมทีมี่ความจ�าเป็นต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้น
เป็นฐานในการผลติ	ส่งผลให้มกีารเกณฑ์แรงงานราคาถกูจากแอฟรกิาและเอเชยีเข้ามารองรบัฐานการผลติ	
ลักษณะดังกล่าวยิ่งท�าให้เกิดความซับซ้อนทั้งในเร่ืองชนช้ันระหว่างผู้อพยพจากรัฐเจ้าอาณานิคมกันเอง
แล้ว	ยังเกิดโครงสร้างทางชนช้ันระหว่างเช้ือชาตขิองผูอ้พยพจากรฐัเจ้าอาณานคิมกบัผู้อพยพในก�ากบัของ
รัฐเจ้าอาณานิคมและคนพื้นเมืองที่เจ้าอาณานิคมยุโรปเข้าไปยึดครองอีกด้วย

ช่วงท่ีสอง คือ ยคุอุตสาหกรรม (Industrial Period) อยูใ่นช่วงระหว่างค.ศ.	1800–1925	การย้ายถ่ิน
ท่ีเกิดขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 19	 นี้ยังคงถูกครอบง�าโดยอิทธิพลความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนา
เศรษฐกิจในยุโรป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาติในยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและส่งออกทุนนิยม
อุตสาหกรรมออกไปยังโลกใหม่	(new	world)	ซึ่งหมายถึงดินแดนใหม่ที่ชาวยุโรปอ้างว่าได้ไปค้นพบและ
ตั้งถิ่นฐาน	พร้อมกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนดังกล่าว	มีผู้อพยพจ�านวนกว่า	59	ล้านคนอพยพจาก
ยุโรป	 เช่น	 อังกฤษ	 อิตาลี	 นอร์เวย์	 โปรตุเกส	 สเปน	 และสวีเดน	 เดินทางไปต้ังถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา	
แคนาดา	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	อแฟริกาใต้	และอาร์เจนติน่า41

ช่วงท่ีสาม คือ ยุคแห่งการจ�ากัดการย้ายถิ่น (Limited Migration Period)	 เร่ิมตั้งแต่ช่วงต้น
ทศวรรษ	1920–1960	จากการอพยพละลอกใหญ่ของชาวยโุรปในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที	่19	คล่ืนการอพยพ
ระลอกที่ส�าคัญได้เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่	1	และครั้งที่	2	ทั้งที่เกิดจากการ
ย้ายก�าลังพลเข้าก่อสงครามและการอพยพหลบหลภียัจากสงคราม	 โดยเฉพาะการหลัง่ไหลเข้ามาของผูล้ีภ้ยั
และผูพ้ลดัถิน่จ�านวนมากน�ามาสูก่ารบงัคบัใช้กฎหมายในการควบคมุและสกดักัน้การเข้ามาของผู้อพยพใน
หลายประเทศ	ในขณะเดยีวกนั	ในช่วงเวลาดงักล่าวได้มกีารจดัตัง้กลไกระหว่างประเทศในการให้ความช่วย
เหลือและคุ้มครองผู้ลี้ภัยเหล่านี้	ได้แก่	องค์การกาชาดสากล	(Red	Cross)	คณะกรรมาธิการเพื่อการย้าย
ถิ่นยุโรป	(Intergovernmental	Committee	for	European	Migration:	 ICEM)	ซึ่งต่อมาคือองค์การ
ระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน	(International	Organisation	for	Migration:	IOM)	ในปัจจบุนั	
และองค์กรต่างๆ	 ในก�ากับของสหประชาชาติซึ่งรวมถึงข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	
Nations	High	Commissioner	on	Refugee:	UNHCR)

ช่วงทีส่ี่ คอื ยคุหลงัอตุสาหกรรม (Post Industrial Migration Period)	อยูใ่นช่วงระหว่างทศวรรษ	
1960	เป็นต้นมา	กระแสของการย้ายถิน่ในช่วงนีเ้ป็นลกัษณะทีส่วนทางกบัยคุอตุสาหกรรมทีก่ารอพยพส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากชาวยุโรปในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่เดินทางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนล้าหลังและ
ด้อยพัฒนา	โดยตัง้แต่ทศวรรษ	1960	เป็นต้นมา	การย้ายถิน่มทีศิทางของการกระจายทีเ่พิม่ขึน้กว่าในอดตี	
ส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึน้ภายใต้การช้ีน�าของกระแสทนุนยิมและการพฒันา	โดยจากผูค้นในประเทศโลกทีส่าม
ซึ่งเป็นประเทศเริ่มเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม	(early	stages	of	industrialisation)	อพยพไปยังสังคม
ยุคหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม	(post	industrial	society)	แต่การเกิดขึ้นวิกฤตการณ์น�้ามัน	ค.ศ.	1973	 
 

41	The	Age	of	Migration.	op.cit.,	p.	5.	
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(The	1973	oil	shock)	ท�าให้ประเทศผูผ้ลติน�า้มนัในตะวันออกกลางกลายเป็นประเทศร�า่รวยและเป็นจดุหมาย
ปลายทางของการอพยพแห่งใหม่	รวมทัง้การมปีระเทศพฒันาอตุสาหกรรมใหม่ๆ	ในเอเชีย	อาท	ิญีปุ่่นและ
กลุ่มประเทศเสือแห่งเอเชีย	 (asian	 tigers)	 หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่	 (Newly	 Industrialised	
Countries:	 NICs)	 อย่างเกาหลี	 ไต้หวัน	 ฮ่องกง	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 และไทย	 ในช่วงทศวรรษท่ี	 1980	
คลื่นการย้ายถิ่นก็เป็นไปในลักษณะการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับการขยายตัวของทุนโดยมีการอพยพ
ภายในเอเชียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดสีิง่ทีน่่าสนใจในพฒันาการของการย้ายถิน่ระหว่างประเทศทีส่�าคญัคอืช่วงสหสัวรรษใหม่	
หรือนับตั้งแต่	ค.ศ.	2000	เป็นต้นมา	โลกาภิวัตน์ถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญของการย้ายถิ่นดังที่ปรากฏ
ในเรือ่งความส�าคญัของการย้ายถิน่ทีก่ล่าวไว้ข้างต้น	การย้ายถิน่มีความหลากหลายมากขึน้	ทัง้ในเชงิรปูแบบ
และกิจกรรม	แม้ว่าการโยกย้ายจากโลกด้อยพัฒนา/ก�าลังพัฒนาไปสู่โลกที่พัฒนาแล้ว	(south	world	➞ 
north	world)	ยังคงเป็นทิศทางหลักของการย้ายถิ่น	แต่ในขณะเดียวกัน	การโยกย้ายระหว่างกันของโลก
ด้อยพัฒนา/ก�าลังพัฒนาไปสู่โลกที่พัฒนาแล้ว	 (south	world	➞	 south	world)	ก็มีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน

จากพัฒนาการของการย้ายถิน่ทีไ่ด้กล่าวมาน�ามาซึง่ความสนใจในการศกึษาปรากฏการณ์ดงักล่าว
ในกลุม่นกัวชิาการท้ังทางสงัคมศาสตร์	มนษุยศาสตร์	เศรษฐศาสตร์	ประวตัศิาสตร์	รวมทัง้ภมูศิาสตร์	การ
ศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นจึงมีการค้นคว้าวิจัยในหลากหลายสาขาซึ่งนักวิชาการเหล่านี้ให้ความสนใจและตั้ง
ค�าถามเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่แตกต่างกันไปเพื่ออธิบาย	 ทั้งนี้	 ในช่วงหลังทศวรรษ	 1990	 เป็นต้นมา	 การ
ศกึษาการย้ายถิน่เป็นประเดน็ทีม่กีารน�าเอาหลักวชิาการข้ามสาขา	(cross-disciplinary)	เข้ามาใช้ในการ
วเิคราะห์และอภิปรายปรากฏการณ์ทีม่คีวามซบัซ้อนขึน้เรือ่ยๆ	จากเงือ่นไขทางโครงสร้างเศรษฐกจิ	สงัคม	
และการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของโลกาภิวัตน์

วิวัฒนาการในการศึกษาการย้ายถิ่น
วิวัฒนาการในการศึกษาการย้ายถิ่นสามารถแบ่งออกได้ตามยุคของการศึกษาดังนี้
1. การศึกษาการย้ายถิ่นในช่วงทศวรรษที่ 1880–ก่อนทศวรรษ 1930 ถอืเป็นยคุเริม่แรกของการ

ศึกษาเก่ียวกับการย้ายถิ่น	 โดยนักวิชาการในยุคนี้ให้ความสนใจกับการนิยามการย้ายถิ่น	 การระบุและ
จ�าแนกองค์ประกอบ	ปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิการย้ายถิน่	โดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าความเข้าใจต่อกระบวนการ
ของการย้ายถิ่นที่เรียกว่ากฎของการย้ายถิ่น	 (laws	 of	migration)	ตามอิทธิพลงานศึกษาของ	อี	 จี	 รา
เวนสไตน์	(E.	G.	Ravenstein)	ถอืว่าเป็นงานทีท่รงอทิธพิลและถกูกล่าวอ้างถงึในกลุม่นกัวชิาการทีศ่กึษา
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นเป็นอย่างยิ่ง	ซึ่งต่อมา	เอเวอเรต	เอส	ลี	(Everett	S.	Lee)	ได้น�าแนวคิดเรื่องกฎของ
การย้ายถิ่นของราเสนสไตน์มาพัฒนาต่อเป็นทฤษฎีว่าด้วยการย้ายถิ่นใน	ค.ศ.	1966

2.  การศึกษาการย้ายถิ่นในช่วงทศวรรษที่ 1930–1950 เป็นยุคของการศึกษาที่การน�าตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์และการศกึษาเปรยีบเทยีบมาใช้ในท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการย้ายถ่ิน	โดยการศกึษาเกีย่วกบั
การย้ายถิน่ในช่วงนัน้ถกูครอบง�าโดยนกัวชิาการอเมรกินัทีส่นใจในการวเิคราะห์สภาพทางสงัคมทีแ่ปรเปลีย่น
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ไปกับการย้ายถิ่น	 ท�าให้การศึกษาส่วนใหญ่เป็นความพยายามพัฒนาไปสู่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์
และทฤษฎี	แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในช่วงนี้จึงแบ่งออกเป็น

2.1  การศกึษาการย้ายถิน่ภายในประเทศและการก�าหนดตวัแบบทางคณติศาสตร์ เช่น	การ
ศึกษาเรื่อง	 research	memorandum	 on	migration	 differentials	 (1938)	 ของโดโรธี	 โธมัสและพวก	
(Dorothy	Thomas	and	Associates)	การศึกษาเรื่อง	The	Theory	and	consequences	of	mobility	
of	farm	population	(1940)	ของโอทิส	ดูแรนท์	ดันแคน	(Otis	Durant	Duncan)	และการศึกษาเรื่อง	
An	Approach	to	a	theory	of	differential	migration	(1953)	ของโดนลั	เจ	บอก	(Donald	J.	Bogue)	
และมากาเรต	มาร์แมน	ฮากูด	(Margaret	Marman	Hagood)	เป็นต้น

2.2 การศึกษาเปรียบเทียบการย้ายถิ่นภายในประเทศ เช่น	 การศึกษาเรื่อง	 Europe’s	
Population	in	the	Interwar	Years	(1946)	ของดดัลีย์	เคิร์ก	(Dudley	Kirk)	ซึง่เป็นการศกึษาเปรียบเทยีบ
ระดับการย้ายถิ่นภายในประเทศ	 (volume	 of	 internal	 migration)	 ของสหรัฐอเมริกากับเยอรมน ี
และการก�าหนดลักษณะการย้ายถิ่นในแต่ละประเทศ	(characteristics	of	migration)	เป็นต้น

3.  การศึกษาการย้ายถิ่นในช่วงทศวรรษที่ 1960–1980	เป็นยุคแห่งการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้าง
ตัวแบบและทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การย้ายถิ่น	 รวมทั้งผลักดันให้การศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถ่ิน
เป็นศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น	 นักวิชาการที่เป็นตัวแบบของการสร้างทฤษฎีว่าด้วยการย้ายถ่ินที่
ส�าคัญคือ	เอเวอเรต	เอส	ลี	ซึ่งได้ตีพิมพ์บทความเรื่อง	A	Theory	of	Migration	ในวารสาร	Demog-
raphy	ซึ่งเป็นวารสารของสมาคมประชากรศาสตร์อเมริกันใน	ค.ศ.	 1966	จากงานของ	 เอเวอเรต	 เอส	ลี	
ทีมุ่ง่ศกึษากระบวนการของการย้ายถิน่โดยเน้นทีก่ารจ�าแนกองค์ประกอบและปัจจยัในการย้ายถ่ินมอีทิธพิล
อย่างมากต่อการศกึษาการย้ายถิน่ในช่วงทศวรรษดงักล่าวและต่อๆ	มาโดยการวเิคราะห์ทีปั่จจยัท่ีส่งผลให้
เกิดการย้ายถิน่	เช่น	งานของวลิเบอร์	เซลนิสกี	้(Wilbur	Zelinsky)	ทีน่�าเสนอทฤษฎกีารเปลีย่นผ่านการ
ย้ายถิ่น	 (theory	 of	 migration	 transition)	 (1971)	 โดยศึกษาปัจจัยทางประชากร	 ภูมิศาสตร์	 และ
ประวัติศาสตร์ว่าส่งผลต่อการย้ายถิ่นอย่างไร	 และงานของบรินลีย์	 โธมัส	 (Brinley	 Thomas)	 ซ่ึงเป็นที่
รู้จักอย่างมากในการน�าเสนอกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด	(push–pull	framework)	
(1973)	เป็นต้น	นอกจากนีก้ระแส0หลกัในการศึกษาการย้ายถิน่ยงัถกูครอบง�าโดยมมุมองทางเศรษฐศาสตร์
และการศกึษาระดบัมหภาค	(macro	level)	ทีใ่ห้ความส�าคญักบัโครงสร้างทางเศรษฐกจิว่าเป็นปัจจยัส�าคญั
ท่ีเกีย่วข้องกบัการย้ายถิน่	การศึกษาการย้ายถิน่จงึถูกครอบง�าไปในทศิทางดงักล่าวอย่างมาก	เช่น	งานการ
ศึกษาของมาโนโล	อาเบลลา	(Manolo	Abella)	จอร์จ	บอร์ยาส	(George	Borjas)	ฮูโก	แกรม	(Hugo	
Graeme)	และปิแอร์	บูดิเยอ	(Pierre	Boudieu)	เป็นต้น

4.  การศึกษาการย้ายถิ่นในช่วงทศวรรษที่ 1990–ปัจจุบัน	ยคุต่อมาของการศกึษาการย้ายถิน่ยงั
คงได้รบัอิทธิพลจากทศวรรษก่อนหน้านี	้คอืมุง่เน้นการสร้างทฤษฎ	ีแต่ด้วยความซบัซ้อนของปรากฏการณ์
การย้ายถิน่ตัง้แต่ช่วงปลายครสิต์ศตวรรษที	่20	เป็นต้นมาทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึมติทิีห่ลากหลายของการย้ายถิน่
และมีปัจจัยอื่นที่นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น	 ตลอดจนผู้ย้ายถิ่นไม่
ได้มีลกัษณะเชงิเดีย่ว	 (Homogeneous)	 แต่มคีวามแตกต่างกันท้ังในเร่ืองแรงจงูใจต่อการย้ายถ่ิน	 วธิกีาร	
บริบทในการตัดสินใจ	 และผลกระทบของการย้ายถิน่	 ท�าให้แนวทางการศกึษาของทฤษฎทีีมี่มาก่อนหน้านี ้
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ไม่เพียงพอต่อการท�าความเข้าใจกับการย้ายถิ่นในสหัสวรรษใหม่อีกต่อไป	 ส่งผลให้การศึกษาในยุคหลังนี้
ให้ความส�าคญักบัมติด้ิานสงัคมและความสมัพนัธ์ข้ามพรมแดนทีเ่กีย่วข้องกบัการย้ายถิน่	รวมถงึพยายาม
ท�าความเข้าใจถึงความซับซ้อนของการย้ายถิ่นมากกว่าการให้ความส�าคัญกับมิติเศรษฐกิจเป็นหลักเช่น 
ในอดีต

การศกึษาการย้ายถิน่ในยคุหลงันีผ้นัจากการมุง่ให้ความหมายปรากฏการณ์และการสร้างตวัแบบ	
มาสู่การศึกษาความเป็นพลวัตของการย้ายถิ่น	 การให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ระดับจุลภาค	 (micro	
level)	 และศึกษาความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและผลกระทบท่ีมีต่อกันระหว่างการศึกษาระดับจุลภาค
และมหภาคควบคู่กัน	 ตลอดจนการใช้มิติการศึกษาที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์กันของโครงสร้างทางสังคม	
เศรษฐกิจ	และการเมอืง	บทบาทของภาคครวัเรอืน	เครือข่ายทางสงัคม	และการตดัสนิใจระดับปัจเจกฯ	เข้า
มาประกอบกันในการศกึษาเกีย่วกบัการย้ายถิน่	เช่น	งานของ	โธมสั	เฟสท์	(Thomas	Faist)	ดกัลาส	แมส
ซี	(Douglas	Massey)	อเลฮันโดร	ปอร์เตส	(Alejandro	Portes)	สตีเฟน	คาสเซิล	(Stephen	Castles)	
มาร์ค	 เจ	 มิลเลอร์	 (Mark	 J.	Miller)	 เพ็กก้ี	 เลวิท	 (Peggy	 Levitt)	 และเอวา	 โมราฟสกา	 (Ewa	
Morawska)	เป็นต้น	

กิจกรรม 3.2.1 

วิวัฒนาการในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศแบ่งเป็นกี่ช่วง	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 3.2.1

วิวัฒนาการในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศแบ่งตามช่วงเวลาออกเป็น	 4	 ช่วง	 ได้แก่ 
1)	ทศวรรษ	1880–ก่อนทศวรรษ	1930	2)	ทศวรรษ	1930–1950	3)	ทศวรรษ	1960–1980	และ	4)	ทศวรรษ	
1990	ถึง	ปัจจุบัน
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เรื่องท่ี 3.2.2

ระดับการวิเคราะห์

การก�าหนดระดบัการวิเคราะห์เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการศกึษาการย้ายถิน่	ซึง่นกัวชิาการด้าน
การย้ายถิน่ศกึษา	(migration	studies)	ต่างให้ความส�าคญัต่อประเดน็การก�าหนดการวเิคราะห์โดยอาศยั
ระดบัการวเิคราะห์เป็นกรอบในการก�าหนดหน่วยในการศกึษาและจ�าแนกปัจจยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ามาใช้ใน
การวเิคราะห์	โดยได้มกีารก�าหนดระดบัการวเิคราะห์โดยอาศยัหลกัการทีแ่ตกต่างกนัไปบ้าง	บางแนวทาง
ในการก�าหนดระดบัการวเิคราะห์กม็คีวามคล้ายคลงึกนั	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการนยิามของนกัวชิาการผูน้�าเสนอ
แนวคิดของการก�าหนดระดับการวิเคราะห์นั้นๆ	 และการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ศึกษาการย้ายถิ่น
ที่จะน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่สนใจศึกษา

1.  ระดับการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากหน่วยในการวิเคราะห์
โดยทั่วไปการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น	3	ระดับได้แก่
1.1  ระดับมหภาค (macro level) เป็นระดับการศกึษาทีเ่น้นการวเิคราะห์ในเงือ่นไขเชงิโครงสร้าง	

(structural	 Conditions)	 โดยมีสมมติฐานว่าปัจจัยเชิงโครงสร้างนั้นเป็นตัวก�าหนดการย้ายถิ่น	 ได้แก่	
ระบบการเมือง	 เศรษฐกิจ	และกฎหมาย	 โครงสร้างประชากร	กลไกตลาด	ตลอดจนโครงสร้างค่าจ้างและ
ระบบการจ้างงาน	เป็นต้น

1.2  ระดบัมัธยภาค (meso level) เป็นการศกึษาหน่วยในการวเิคราะห์ทีเ่ชือ่มระหว่างระดบัมหภาค
และจุลภาค	 โดยการวิเคราะห์ระดับมัธยภาคนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม	 (Social	 Ties)42	 ได้แก่	
เครือญาติ	กลุ่มชาติพันธุ์	เครือข่ายทางสังคม	และความเป็นชุมชนของผู้ย้ายถิ่น	เป็นต้น

1.3  ระดับจุลภาค (micro level) เป็นการศกึษาโดยวเิคราะห์จากตัวปัจเจกฯ	หรือผูย้้ายถ่ินว่าเป็น
ตวักระท�าการหลกัในการตัดสินใจย้ายถิน่หรอืกระท�าการใดๆ	ทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อปัจจยัเชงิโครงสร้างได้	
การวเิคราะห์ในระดบันีจ้งึให้ความส�าคญัในการศกึษาปัจจยัส่วนบคุคลของผูย้้ายถิน่เป็นหลกั	เช่น	แรงจงูใจ	
ค่านิยม	ความเชื่อ	การตระหนักรู้	อัตลักษณ์	พื้นฐานส่วนบุคคล	และปัจจัยด้านจิตวิทยา	เป็นต้น

2.  ระดับการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากหน่วยในการวิเคราะห์ของยอนและเลโอ ลูคาสเซน 

(Jan and Leo Lucassen)
การวิเคระห์แบบนี้แบ่งเป็น	2	ระดับ	คือ
2.1  การวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (top-down approach) หรือระดับมหภาค (macro approach) 

เน้นศึกษาจากโครงสร้างส่วนบน	ได้แก่	นโยบายการเข้าเมือง	(immigration	policy)	และอิทธิพลตลาด	

42	 Caroline	 B.	 Brettell	 and	 James	 F.	 Hollifield.	 (2008).	Migration Theory Talking Across Disciplines. 

New	York:	Routledge,	p.	10.
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(market	forces)	ในการอธบิายปรากฏการณก์ารย้ายถิน่	โดยเชื่อวา่	การย้ายถิ่นนั้นเป็นผลที่แปรผนัตาม
โครงสร้างส่วนบน

2.2  การวิเคราะห์แบบล่างข้ึนบน (bottom-up approach) หรือระดบัจลุภาค (micro approach) 

เน้นศึกษาประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล	 (individual	migrant)	 และครอบครัว	 (family/household)	
โดยให้ความส�าคัญกับตัวกระท�าการ	 (agency)	 หรือตัวผู้ย้ายถ่ิน	 และหน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคลว่าเป็น
ตัวแปรที่ส�าคัญของการก�าหนดพฤติกรรม	สาเหตุ	และก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างส่วนบนได้

3.   ระดับการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของการย้ายถ่ินโดย โธมัส เฟสท์ (Thomas 

Faist)
การวิเคระห์แบบนี้แบ่งออกเป็น	3	ระดับ43	คือ
3.1 ระดับโครงสร้าง (structural level)	 เป็นการวิเคราะห์โดยพิจารณาปัจจัยเชิงโครงสร้างอัน

ได้แก่	ปัจจัยทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมในรัฐต้นทางหรือถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นและในรัฐ
ปลายทาง	นอกจากนี้เฟสท์ยังเชื่อว่า	โครงสร้างของสังคมระหว่างประเทศ	(world	society)	อันหมายถึง
การปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมข้ามพรมแดนรัฐ	(transnationalism)	เป็นเงื่อนไขส�าคัญของการย้ายถิ่น44

3.2  ระดับความสัมพันธ์ (relational level)	เป็นการวิเคราะห์ทีส่นใจศกึษาความผกูพนัทางสงัคม
และเงื่อนไขทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัว	 หรือชุมชนถิ่นฐาน	 เช่น	 การส่งเงินกลับ	 (remittance)	
หรือเครือข่ายข้ามชาติของจีนโพ้นทะเล	เป็นต้น

3.3  ระดบัปัจเจกบคุคล (individual level) เป็นการวเิคราะห์ทีพ่จิารณาจากเงือ่นไขของตัวผู้ย้ายถ่ิน	
โดยสนใจศึกษาระดับของความอิสระของปัจเจกบุคคลในการย้ายถิ่น

4.   ระดับการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากผลกระทบเชิงความสัมพันธ์ของ เดิร์ค เฮอร์เดอร์ 

 (Dirk Hoerder)
การวิเคระห์แบบนี้แบ่งออกเป็น	3	ระดับ45	คือ
4.1  การวิเคราะห์โครงสร้างระดับโลก (global structure)	เป็นกรอบการศึกษาวิเคราะห์โดยให้

ความส�าคัญกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคมระหว่างประเทศว่าเป็นเงื่อนไขส�าคัญในการ
ก�ากับลักษณะ	รูปแบบ	ทิศทาง	และผลกระทบจากการย้ายถิ่น

4.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ย้ายถิ่นโดยเป็นการศึกษาในลักษณะล่างขึ้นบน (bottom up) 

อนัหมายถงึ	การให้ความส�าคญักบัตวัผูย้้ายถิน่และการกระท�าของผูย้้ายถ่ินว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ทางสังคม	เศรษฐกิจ	และการเมืองของรัฐต้นทาง/รัฐปลายทาง	หรือแม้กระทั่งต่อระบบโลกอย่างไร

43 Ibid., p.22;	Thomas	Faist.	(2008).	Towards Transnational Studies: World Theories, Transnationalism 
and Changing Institutions. Retrieved	from	http://www.urbanlab.org/articles/Faist%20IMISCOE.pdf.	

44 Ibid.;	 Thomas	 Faist.	 (2006). The Transnational Social Spaces of Migration. Retrieved	 from	 http://
www.uni-bielefeld.de/(en)/soz/ab6/ag_faist/downloads/workingpaper_10.pdf.	

45 Migration Theory Talking Across Disciplines. op.cit.,	p.	12.	
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4.3  การวิเคราะห์หน่วยท่ีมีผลต่อการกระท�าของผู้ย้ายถิ่น (segmentation) ได้แก่	เครอืข่ายทาง
สังคม	ครวัเรอืน	โดยเฉพาะเงือ่นไขและสภาพทางเศรษฐกจิของครวัเรอืน	เป็นสิง่ทีเ่ฮอร์เดอร์เชือ่ว่ามอีทิธพิล
ต่อผู้ย้ายถิ่นมากที่สุด

จากระดับการวิเคราะห์ทั้งส่ีแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 จะเห็นได้ว่า	 กรอบในการศึกษาโดย
พิจารณาตามระดับของการวิเคราะห์เหล่านีน้ัน้	เป็นการพยายามจ�าแนกความส�าคญัในสิง่ทีน่กัวชิาการด้าน
การย้ายถิน่ศกึษาสนใจทีจ่ะหาค�าตอบจากปรากฏการณ์การย้ายถิน่ทีม่คีวามซบัซ้อนและเกีย่วโยงกบัปัจจยั
หลายอย่าง	 ทั้งนี้	 แนวทางของระดับการวิเคราะห์ทั้งสี่ล้วนมีความคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะความสนใจใน
การวิเคราะห์จากโครงสร้าง	 (structural	 approach)	 และการวิเคราะห์จากตัวกระท�าการหรือปัจเจกฯ	
(agency	approach)	โดยเป็นมมุมองการวเิคราะห์ทีแ่ยกส่วนกันระหว่างโครงสร้างกบัตวักระท�าการทีม่ผีล
ต่อปรากฏการณ์	ซึง่กแ็ล้วแต่ผูน้�าเสนอแนวทางการวเิคราะห์จะก�าหนดนยิามระดบัการวเิคราะห์แต่ละระดับ
ของตน	ในขณะท่ีการวิเคราะห์โดยพจิารณาจากการปฏสิมัพนัธ์กนัของโครงสร้างกบัตวักระท�าการ	(struc-
tural	agency	approach	หรือ	structuration	approach)	ก็เป็นอีกแนวทางการศึกษาหนึ่งหากน�ามาใช้
ในการวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขเชิงโครงสร้างและผลกระทบ	
การปรบัตวั	รวมถึงการประเมนิผลของยทุธศาสตร์และนโยบายการย้ายถ่ินทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์หรือ
เงื่อนไขนั้นๆ	 ซึ่งการเลือกใช้ทฤษฎีที่สอดคล้องกับระดับการวิเคราะห์ก็มีความจ�าเป็นไม่น้อยไปกว่าการ
พิจารณาระดับการวิเคราะห์อันเป็นหลักการที่ต้องค�านึงถึงในการศึกษาการย้ายถิ่นด้วยเช่นกัน

กิจกรรม 3.2.2

ระดับการวิเคราะห์ของ	เดิร์ค	เฮอร์เดอร์	(Dirk	Hoerder)	แบ่งเป็นกี่ระดับ	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 3.2.2

ระดับการวิเคราะห์ของ	 เดิร์ค	 เฮอร์เดอร์	 แบ่งเป็น	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 การวิเคราห์ระบบโลก	 การ
วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ย้ายถิ่น	และการวิเคราะห์หน่วยที่มีผลต่อผู้ย้ายถิ่น
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ตอนที่ 3.3

แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง	แนวคิด	และวัตถุประสงค์ของตอนที่	3.3	แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
3.3.1		กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
3.3.2		ปัญหาของแนวทางการศกึษาการย้ายถ่ินระหว่างประเทศและทศิทางของประเด็นการศกึษา

แนวคิด
1.			แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศนั้นมีหลายกลุ่มแนวคิด/

ทฤษฎี	 ซึ่งในหน่วยการศึกษานี้ได้น�าเสนอแนวคิด/ทฤษฎีร่วมสมัยที่เป็นกลุ่มแนวคิด/
ทฤษฎีหลัก	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีที่ศึกษาปัจจัยการย้ายถ่ิน	 (factor	
analysis)	 กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีท่ีศึกษามิติทางเศรษฐศาสตร์	 (economic	 theories)	
กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยการย้ายถิ่น	(sociological	theories)	กลุ่ม
ทฤษฎีระบบการย้ายถิน่	(migration	system	theory)	และแนวคดิฐานสทิธิว่าด้วยการ
ย้ายถิ่น	(migration	rights–based	approach)

2.			ปัญหาทีส่�าคญัของแนวทางการศกึษาการย้ายถิน่ระหว่างประเทศ	คือ	การขาดกระบวนทศัน์
ร่วม	เน้นการศกึษาแยกตามฐานทฤษฎ	ีและถกูครอบง�าด้วยแนวทางการศกึษาทีมุ่ง่ศกึษา
ประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักท�าให้ไม่สามารถอธิบายความซับซ้อนของการย้ายถิน่
ระหว่างประเทศในปัจจบุนัทีม่บีรบิทเปลีย่นแปลงไปอย่างมากจากอดตี	 ส่วนทศิทางของ
ประเด็นความสนใจต่อการย้ายถิ่นนั้น	จะเป็นไปในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์
กันระหว่างการย้ายถิ่นกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยงกันข้ามพรมแดน	
และมิติที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นและการย้ายถิ่น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่	3.3	จบแล้ว	นักศึกษาสามารถ
1.			อธิบายแนวคิด/ทฤษฎีในการการศึกษาการย้ายถ่ินและสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์เพื่อ

อภิปรายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นได้
2.			อธิบายปัญหาของแนวทางในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและทิศทางของ

ประเด็นการศึกษาว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
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ความน�า

การศึกษาการย้ายถิ่นได้รับการพัฒนาเป็นแนวคิด/ทฤษฎีที่มีความเฉพาะในการอธิบายปรากฏ-
การณ์ที่ผู้คนเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพ้ืนที่หน่ึงด้วยแรงขับดันของปัจจัยบางอย่าง	 และสร้าง
ผลกระทบให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นระบบเมือ่ประมาณปลายทศวรรษที	่1880	โดย
การน�าเสนอแนวคิดว่าด้วยกฎของการย้ายถิ่นโดยอี	 จี	 ราเวนส์ไตน์	 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิด/
ทฤษฎเีร่ิมต้นของการศึกษาการย้ายถิน่อย่างเป็นระบบ	 ซึง่ต่อมาได้รับการขยายแนวทางการศกึษาเกีย่วกบั
การย้ายถิ่นไปในสาขาวิชาต่างๆ	 รวมทั้ง	 มีความพยายามในการศึกษาการย้ายถ่ินในเชิงสหวิทยาการ	
(interdiscilinary	 approach)	 และการศึกษาข้ามสาขาวิชา	 (cross-disciplinary	 approach)	 เพื่อให ้
องค์ความรูส้ามารถสะท้อนความซบัซ้อนและหลากหลายของมติปิรากฏการณ์การย้ายถิน่ได้อย่างสอดคล้อง
กับความเป็นจริง	รวมทั้งเท่าทันวิวัฒนาการของการย้ายถิ่นที่มีพลวัตไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรื่องท่ี 3.3.1

กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีในการศึกษาการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ

การย้ายถ่ินเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความหลากหลายในมิตทิีเ่กีย่วข้องเกินกว่าจะอธบิายได้ด้วยทฤษฎี
ใดเพียงทฤษฎีเดียว46	 แม้จะมีความพยายามของนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นได้พัฒนา
ทฤษฎีที่มีความเฉพาะในการน�ามาวิเคราะห์และอรรถาธิบายเก่ียวกับการย้ายถ่ิน	 อาทิ	 ทฤษฎีว่าด้วยกฎ
ของการย้ายถ่ินของ	 อี	 จี	 ราเวนสไตน์	 (E.	 G.	 Ravenstein)	 ทฤษฎีการย้ายถิ่นของ	 เอเวอเรต	 เอส	 ลี	
(Everett	S.	Lee)	และทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านการย้ายถิ่นของ	วิลเบอร์	เซลินสกี้	(Wilbur	Zelinsky)	แต่
ทฤษฎเีหล่านีก้ถ็กูวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการมุ่งศึกษาเพยีงเพือ่อธบิายถงึสาเหตุ/ปัจจยัของการย้ายถิน่	และ
ให้น�้าหนักไปในเรื่องของปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก	ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของการย้ายถิ่นใน
ประเด็นอ่ืนๆ	เช่น	เรือ่งของผลกระทบ	และพลวัตของการย้ายถ่ินในบริบทโลกาภวัิตน์	ดงัเช่นเร่ืองของภาวะ
โลกร้อนกับการย้ายถิน่เป็นต้น	อย่างไรกด็	ีเพือ่ให้ผูศ้กึษาและผู้สนใจเกีย่วกบัการย้ายถ่ินได้ท�าความเข้าใจ

46	Russell	King.	(2012).	Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer.	Retrieved	
from	https://www.researchgate.net/profile/Russell_King3/publication/260096281_Theories_and_Typologies_of_Mi-
gration_An_Overview_and_A_Primer/links/0a85e52f8c2ce19850000000/Theories-and-Typologies-of-Migration-
An-Overview-and-A-Primer.pdf?origin=publication_detail.
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3-34 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ในแนวคิด/ทฤษฎีที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาการย้ายถิ่นได้ในเบื้องต้น	 จึงขอแบ่งกลุ่มแนวคิด/
ทฤษฎีหลักในการศึกษาการย้ายถิ่นออกเป็น	5	กลุ่มดังนี้

1.  กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีที่ศึกษาปัจจัยการย้ายถ่ิน (factor analysis)
กลุ่มแนวคดิ/ทฤษฎีกลุม่นีถ้อืเป็นกลุ่มทีม่อีทิธพิลอย่างมากในการสนใจศกึษาการย้ายถ่ินมาตัง้แต่

เร่ิมแรก	เน่ืองด้วยจดุเริม่ต้นของการศกึษาการย้ายถ่ินคอืความพยายามหาค�าตอบว่า	ท�าไมคนเราจงึมกีาร
โยกย้ายถิ่นฐาน?	ท�าไมจึงเกิดการย้ายถิ่น?	การย้ายถิ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร?	อะไรส่งผลให้เกิดรูปแบบการ
ย้ายถิน่ในลกัษณะต่างๆ	?	ค�าถามเหล่านีน้�ามาซึง่การแสวงหาค�าตอบของสาเหตแุละสิง่ทีส่ิง่ผลให้เกดิการ
ตดัสนิใจในการย้ายถิน่จงึเป็นแนวคดิการศกึษาเริม่ต้นทีมี่การพฒันาในกลุ่มนกัวิชาการทีส่นใจเร่ืองการย้ายถ่ิน

ตัวแบบปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด	 (push–pull	 factors)	 เป็นแนวคิดที่ครอบง�าการศึกษา 
เกีย่วกับการย้ายถิน่มาอย่างยาวนานตัง้แต่อ	ีจ	ีราเวนสไตน์น�าเสนอแนวคดิในการอธบิายลกัษณะของการ
ย้ายถิน่และสิง่ก�ากบัรปูแบบการย้ายถิน่เมือ่	ค.ศ.	1885	และมกีารตพีมิพ์เป็นบทความใน	ค.ศ.	188947	โดย
กฎว่าด้วยการย้ายถิ่นของ	 ราเวนสไตน์เป็นการน�าเอาทฤษฎีการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 (rational	
choice	theory)	มาใช้อธบิายในการตดัสนิใจย้ายถิน่ของบคุคลว่ามาจากพืน้ฐานของการตัดสนิใจอย่างเป็น
เหตุเป็นผลโดยการประเมินผลของการตัดสินใจจากการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง48	 อันประกอบไปด้วย
ปัจจัยที่เป็นภาวะภายในถิ่นฐานเดิมที่เป็นตัวผลักให้เกิดการย้ายถ่ิน	 หรือเรียกว่าต่อมาโดยการพัฒนา
แนวคิดการอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อมาย้ายถิ่นของ	บรินเลย์	โธมัสว่า	“ปัจจัยผลัก”	(Push	Factors)	และ
ปัจจัยที่เป็นภาวะจากพื้นที่ที่ต้องการอพยพโยกย้ายไป	ซึ่งเรียกว่า	 “ปัจจัยดึงดูด”	 (Pull	Factors)49	 ใน
ข้อเสนอทางแนวคิดของ	 ราเวนสไตน์และโธมัส	 ต่างให้ความส�าคัญกับแรงขับทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
ของพ้ืนทีต้่นทางและพืน้ทีป่ลายทางในฐานะปัจจยัครอบง�าทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจในการย้ายถ่ินอนัเป็นผล
มาจากบริบทของสังคมยุคอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น50

อย่างไรกด็	ีแนวคดิตวัแบบปัจจยัผลกัดันและปัจจยัดึงดดูตัง้อยูบ่นสมมตฐิานทีว่่า	การย้ายถ่ินเกดิ
ขึน้จากการประเมนิผลได้และผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้โดยปัจเจกบคุคลต่อการย้ายถิน่โดยพจิารณาจากส่ิงทีส่่งผล
ต่อการตัดสินใจสองส่วนด้วยกันได้แก่

ปัจจัยผลักดัน	 (Puch	 Factors)	 คือ	 ปัจจัยที่พิจารณาจากภาวะ/เงื่อนไขของถิ่นฐานหรือพื้นที่
ต้นทางของผู้ย้ายถิ่น	ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงลบ51	เช่น	ความยากจน	การว่างงาน	การไม่มีที่ดินท�ากิน	
แรงกดดันทางการเมือง	การมีสถานะทางสังคมต�่า	สงคราม	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	โรคระบาด	อัตราการ
เตบิโตของประชากรสงู	 ความขดัแย้งทางด้านเช้ือชาติและชนชัน้	 เป็นต้น	ซึง่ปัจจยัเหล่านีส่้งผลต่อผูย้้ายถิน่
ให้โยกย้ายออกจากถิ่นฐานของตนเพื่อเดินทางไปสู่สภาวะที่คาดหวังว่าดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่

47	Laws	of	Migration.	op.cit.,	p.	241.	
48 Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer. op.cit., p.13.	
49 Brinley	Thomas.	(1973).	Migration and Economic Growth.	Cambridge:	Cambridge	University	Press.
50 Worlds in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millenium. op.cit.,	pp.	 12-13.
51 The Migration Theory. op.cit., pp.	51,	56.	
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3-35การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด

ปัจจัยดึงดูด (pull factors)	 คือ	 ปัจจัยที่พิจารณาจากภาวะ/เงื่อนไขของจุดหมายปลายทางที่ 
ผู้ย้ายถิ่นจะเดินทางไป	 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเชิงบวก52	 เช่น	 มีอัตราค่าจ้างสูงกว่าต้นทาง	 มีระบบ
สวสัดกิารสงัคมทีด่	ีการมสีภาพความเป็นอยูแ่ละมาตรฐานการครองชพีดกีว่าต้นทาง	การมนีโยบายรฐัทีด่ี	
(การไม่ละเมิดสิทธิ	 ให้การคุ้มครองในเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาค	 การมีระบบกฎหมายที่เป็นธรรม	
ฯลฯ)	เป็นต้น	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เชื่อว่า	เป็นสภาวะ/เงื่อนไขที่จูงใจให้บุคคลย้ายถิ่นฐานไปยังที่แห่งนั้น

ปัจจัยผลักดัน	
push	factors

ปัจจัยดึงดูด	
pull	factors

การตัดสินใจในการย้ายถิ่นของ
ปัจเจก/ผู้ย้ายถิ่น

การย้ายถิ่น

ภาพท่ี 3.7 ตัวแบบการย้ายถิ่น
ท่ีมา:  ผู้เขียน

ทั้งนี้ในแนวคิดตัวแบบปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นนั้นจะพิจารณาจาก	2	ปัจจัยคือ	ปัจจัยผลักดัน
และปัจจัยดึงดูดแล้ว	 เอเวอเรต	 เอส	ลี	 ยังได้เสนอว่า	นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว	ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผล
ต่อการย้ายถิ่นด้วยเช่นกัน	 นั่นคือ	 “ปัจจัยอุปสรรค”	 (intervening	 obstacles)	 ซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นตัว
แทรกระหว่างต้นทางและปลายทางในการส่งผลเชิงลบที่เป็นอุปสรรคต่อการย้ายถิ่น	 เช่น	ระยะทาง	ค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง	 กฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบการเข้าเมือง	 ความแตกต่างด้านภาษา	 ศาสนา	
วัฒนธรรม	 และวิถีชีวิต	 เป็นต้น	 (ภาพที่	 3.8)	 อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการย้ายถ่ินไม่น้อยไปกว่าปัจจัย
ต้นทางหรือปัจจัยผลักดัน	 ปัจจัยปลายทางหรือปัจจัยดึงดูด	 และปัจจัยอุปสรรค	 คือ	 “ปัจจัยส่วนบุคคล”	
(personal	factors)53	ซึง่มผีลในการตดัสนิใจย้ายถิน่และก่อให้เกดิความแตกต่างในความยากง่ายของการ
ย้ายถิ่นของแต่ละบุคคล	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 ได้แก่	 บุคลิกภาพ	 สถานะทางเศรษฐกิจ	 เครือข่ายทางสังคม/
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	และลักษณะทางจิตวิทยา	เป็นต้น	

52 Ibid. 
53 Ibid., p.	51; Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer. op.cit.,	p.13.
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ภาพท่ี 3.8 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการย้ายถ่ินของ เอเวอเรต เอส ลี
ท่ีมา: 	Everett	S.	Lee	(1966).	A Theory of Migration. Demography,	1(3),	p.	50.

ต่อมาได้มกีารพัฒนาการพิจารณาตวัแบบการศกึษาปัจจยัอืน่ๆ	ทีน่อกเหนอืจากแนวทางการศกึษา
ตวัแบบปัจจยักลุม่กระแสหลกัทีย่ดึถอืตามข้อเสนอของ	ราเวนสไตน์	โธมสั	และล	ีเพือ่ให้การวเิคราะห์ศกึษา
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นสามารถครอบคลุมการย้ายถิ่นที่มิได้ภายใต้บริบทของการพัฒนายุคอุตสาหกรรมเช่น
ในอดีต	และสามารถอธบิายการย้ายถิน่ทีน่อกเหนือจากการย้ายถ่ินทางเศรษฐกจิ	เช่น	การอพยพของผูล้ี้ภยั	
การเกิดชุมชนพลัดถิ่น	หรือนัยยะของความเป็นพลเมืองและสิทธิของผู้ย้ายถิ่น	 เป็นต้น	 โดยมีนักวิชาการ
ที่สนใจในการศึกษาการย้ายถิ่นผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยได้เสนอแนวทางการศึกษาตัวแบบการวิเคราะห์
ปัจจัยในแนวทางใหม่ๆ	อาทิ	สตีเฟน	คาสเซิล	ได้เสนอว่า	ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการการ
ย้ายถิ่นนั้น	ประกอบด้วยการพิจารณาถึงปัจจัย	3	ประเภทด้วยกัน	ได้แก่	ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากพลวัตสังคม
ของกระบวนการการย้ายถิน่	ปัจจัยทีเ่ก่ียวข้องกับโลกาภิวตัน์	การข้ามชาต	ิและความสมัพนัธ์แบบเหนอื–ใต้	
และสุดท้ายคือ	ปัจจัยที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง	ซึ่งปัจจัยทั้ง	3	ประเภทนี้เป็นตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ไม่แยกส่วนระหว่างพื้นที่แต่มองความเชื่อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการย้ายถิ่น	เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการมุ่งพิจารณาเพียงปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถ่ินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�าให้เรา
เข้าใจหรืออธิบายสิง่ทีม่คีวามซับซ้อนของการย้ายถิน่ท่ีเป็นปรากฏกาณณ์ทีม่ากกว่าการจ�าแนกปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นได้	 ท�าให้ในการศึกษาการย้ายถิ่นมีการเสนอแนวทางการศึกษาโดยอาศัยแนวคิด/
ทฤษฎทีีว่เิคราะห์ปรากฏการณ์ของการย้ายถิน่ด้วยแง่มมุทีน่อกเหนอืจากการวเิคราะห์ปัจจยัดงัจะได้กล่าว
ถึงในล�าดับต่อไป

2.  กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีที่ศึกษามิติทางเศรษฐศาสตร์ (economic theories)
ทฤษฎีฐานเศรษฐศาสตร์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า	 การย้ายถิ่นเกิดขึ้นเนื่องจากช่องว่างของการ

พัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐต้นทางและรัฐปลาย	ความแตกต่างของรายได้	 (wage	differentiation)	เป็น
สาเหตสุ�าคัญทีก่่อให้เกดิปรากฏการณ์ของการย้ายถิน่	ทฤษฎใีนกลุม่นีส้นใจศกึษาทีส่าเหตขุองการย้ายถิน่
และอาจจัดเป็นกลุ่มเดียวกันกับแนวคิด/ทฤษฎีที่ศึกษาการย้ายถิ่นแบบกลุ่มแรก	 แต่มีกรอบการศึกษาที่
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เฉพาะกว่า	 เนื่องจากมุ่งพิจารณาเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจ	 อันได้แก่	 ระดับการพัฒนาระหว่างประเทศ	
โครงสร้างตลาดแรงงาน	การจ้างงาน	 ค่าจ้าง	 นโยบายด้านการค้าและการลงทุน	นโยบายการรับและส่งออก 
แรงงาน	เป็นต้น	ในขณะที่แนวคิด/ทฤษฎีกลุ่มแรกยังมีมุมมองในการวิเคราะห์ที่พิจารณาจากปัจจัยหลาย
ด้าน	 มิใช่เฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้นที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่น	 แม้ว่า	 นักวิชาการที่ส�าคัญในกลุ่มแรกที่เน้น
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยหลายคนมีข้อสรุปว่า	ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น54

2.1  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (neoclassical economics)	ถือว่าทฤษฎีกลุม่นีเ้ป็นทฤษฎี
กลุ่มที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในการศึกษาการย้ายถิ่น	อันเนื่องมาจากการเป็นรากฐานของตัว
แบบการวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายแรงงานในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ55	ที่ส�าคัญคือ	 เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้
เห็นว่า	การย้ายถิน่เป็นสิง่สะท้อนระดับของการพฒันาและปัญหาทีเ่กดิจากช่องว่างของการพฒันา	ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์นโีอคลาสสิคแบ่งออกเป็น	2	ตวัแบบตามระดบัการวิเคราะห์	คอื	ตวัแบบเศรษฐศาสตร์มหภาค	
(macroeconomic	model)	และตัวแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาค	(microeconomic	model)

2.1.1  ตัวแบบเศรษฐศาสตร์มหภาค (macroeconomic model) สนใจศกึษาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาของทุนนิยม	 รวมทั้งการขยายตัวของทุนที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่น	
แนวคิดในกลุ่มนี้ต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า	 กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของพ้ืนท่ีน�าไปสู่
การเคล่ือนย้ายแรงงาน	การเคลือ่นย้ายแรงงานเป็นเรือ่งของความสมัพนัธ์ของอปุสงค์ของแรงงาน	(labour	
demand)	และอปุทานของแรงงาน	(labour	supply)	กบัความแตกต่างของโครงสร้างค่าจ้างระหว่างประเทศ	
(wage	 differentials)56	 โดยอาศยักลไกตลาดแรงงานเป็นเครือ่งมือหลักในการก�าหนดการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศ	กลไกตลาดแรงงานจะเป็นตวัการในการจดัการให้ความต้องการแรงงานและค่าจ้างผนัแปร
ไปตามอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน	ประเทศที่มีแรงงานส่วนเกิน	(labour	surplus)	จะมีโครงสร้างค่า
จ้างที่ต�่า	 ในขณะที่ประเทศที่ขาดแคลนแรงงานจะมีโครงสร้างค่าจ้างที่สูง	 ความแตกต่างของโครงสร้างค่า
จ้างและอุปสงค์-อุปทานของแรงงานในลักษณะดงักล่าวจงึน�าไปสูก่ารเกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานเพือ่ให้เกดิ
ดุลยภาพของตลาดแรงงานระหว่างประเทศ

การเคลื่อนย้ายแรงงานจะส้ินสุดลงก็ต่อเมื่อเกิดดุลยภาพของตลาดแรงงาน	 (labour	 market	
equilibrium)	กล่าวคือ	เมือ่มคีวามสมดลุกนัของอปุสงค์และอปุทานของแรงงานภายในประเทศ	และความ
แตกต่างของค่าจ้างระหว่างประเทศหมดไป	การเกดิดลุยภาพของตลาดแรงงานนีเ้ป็นผลมาจากการเคลือ่น
ย้ายแรงงานทีเ่กิดขึน้เพือ่ตอบสนองต่อความไม่สมดลุของตลาดแรงงานได้ท�าให้อปุทานของแรงงานภายใน
ประเทศยากจนลดลง	 เมื่ออุปทานลดลงก็ส่งผลให้ค่าจ้างของแรงงานเพิ่มข้ึน	 ในขณะที่การเคล่ือนย้าย
แรงงานจากประเทศยากจนไปยังประเทศร�่ารวยเป็นการไปเติมเต็มอุปทานของแรงงานในประเทศร�่ารวย	 
 

54	ดูรายละเอียดในตัวอย่างงานของอี	จี	ราเวนสไตน์	และบรินเลย์	โธมัส	
55 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit., p.	108.
56 Orn	B.	Bodvarsson	and	Hendrik	Van	den	Berg.	(2013).	The Economics of Immigration–Theory and 

Policy.	London:	Springer,	pp.	32	-33;	Jakob	Bijak.	(2006).	Forecasting International Migration–Selected Theories, 
Models, and Methods. Retrieved	from	https://pdfs.semanticscholar.org/c67f/39cc621207bf34c63f371108a	6021102744f.
pdf;	From	Theories	of	International	Migration:	A	Review	and	Appraisal.	op.cit.	pp.	433–434.
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3-38 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ท�าให้อปุสงค์ของแรงงานในประเทศร�า่รวยลดลง	การขึน้ค่าจ้างในประเทศร�า่รวยกจ็ะเริม่ลดลง	ภาวะคู่ขนาน
ของตลาดแรงงานทีเ่กดิขึน้ในประเทศร�า่รวยและประเทศยากจนดงัทีไ่ด้กล่าวมานีจ้ะไปสูก่ารลดลงของช่องว่าง
ค่าจ้างและความแตกต่างของอปุสงค์-อปุทานของแรงงานระหว่างประเทศร�า่รวยกบัประเทศยากจนเร่ือยๆ	
จนกระท่ังเกิดความสมดลุระหว่างกนัในทีส่ดุ	ภาวะดงักล่าวจะเป็นเงือ่นไขทีไ่ม่ดงึดดูให้แรงงานจากประเทศ
ยากจนเคลือ่นย้ายถิน่ฐานไปท�างานในประเทศร�า่รวย	เพราะไม่มีค่าจ้างทีสู่งกว่าถ่ินฐานเป็นส่ิงจูงใจ	อีกทัง้	
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและความเสีย่งในการหางานท�ายงัต่างประเทศจะเป็นสิง่บ่ันทอนการตดัสินใจในการ
ย้ายถิ่นของแรงงาน57

อย่างไรกด็	ีข้อสมมตฐิานในทฤษฎีของแนวคดิตวัแบบเศรษฐศาสตร์มหภาคถูกโต้แย้งว่าให้
ความเชื่อมั่นต่อกลไกตลาดมากจนเกินไปว่าจะสามารถสร้างสมดุลได้ด้วยตัวของมันเอง	 ซ่ึงไม่สอดคล้อง
กบัความเป็นจรงิ	นกัวชิาการหลายคน	อาทิ	โฮลฟิิล์ด	(Hollifield)58	คาสเซลิ	(Castles)59	และซอลเบร์ิก	
(Zolberg)60	 เห็นว่า	 กลไกตลาดนั้นจะไม่พัฒนาไปสู่การสร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได	้
โดยเฉพาะช่องว่างระหว่างประเทศร�า่รวยกับประเทศยากจนจะไม่มวัีนลดลง	 ในทางตรงข้าม	 ระบบทนุนยิม
โลกาภิวัตน์จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดช่องว่างระหว่างกันมากขึ้นกว่าในอดีต	 ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
เคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างประเทศยงัคงด�าเนนิอยูค่วบคูไ่ปกบัระบบทนุนยิม	โดยเฉพาะระบบทนุนยิมโลกา
ภิวัตน์ท�าให้เกิดการพ่ึงพิงแรงงานระหว่างประเทศ	 (labour	 dependence)61	 อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก	
นอกจากนี้	กลไกตลาดไม่ได้มีความเป็นอิสระ	เนื่องจากกลไกตลาดมักถูกแทรกแซงโดยรัฐ	กลไกรัฐจะท�า
หน้าทีใ่นการควบคมุการย้ายถิน่ผ่านการก�าหนดระเบยีบและแทรกแซงตลาดแรงงานซึง่กระท�าทัง้ในประเทศ
ผูส่้งแรงงาน	(sending	countries)	และประเทศผูรั้บแรงงาน	(receiving	countries)62	โดยอาศัยนโยบาย
การก�าหนดค่าจ้างและกฎหมายคนเข้าเมืองในการด�าเนินการ

2.1.2 ตัวแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาค (microeconomic model)	 แตกต่างจากตัวแบบ
เศรษฐศาสตร์มหภาคทีส่นใจโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าเป็นตวัก�าหนดให้เกดิการย้ายถิน่	ตวัแบบ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคมิได้ใช้มุมมองในการวิเคราะห์แบบเหมารวมเฉกเช่นตัวแบบเศรษฐศาสตร์มหภาค 

57 Ibid.; World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit., 
pp.	18-19.	

58	James	Hollifield.	(2004).	“Emerging	Migration	State.”,	International Migration Review, Vol.	30	No.3,	
885–913.	

59	Stephen	Castles.	(2008).	“The	Factors	That	Make	and	Unmake	Migation	Policies.”,	in	Alejandro	Portes	
and	Josh	Dewind	(eds.),	pp.	34–41;	Stephen	Castles.	 (2004).	“Why	Migration	Policies	Fail.”, Ethnic and Racial 
Studies, Vol.	27	No.	2,	pp.	205-217.	

60 Aristide	R.	Zolberg.	(1999).	“Matters	of	State:	Theorising	Immigration	Policy.”,	in	Charles	Hirschman,	
Philip	Kasinitz	 and	 Josh	DeWind	 (eds.). The Handbook of International Migration: The American Experience. 
New	York:	Russell	Sage	Foundation,	pp.	71–93.	

61 The Factors That Make and Unmake Migation Policies. op.cit.,	p.	39;	Usamard	Siampukdee.	(2011).	
The Politics of Importing Health and Social Care Workers: Japans Economic Partnertship Agreements with 
Southeast Asian Countries.	University	of	Leeds,	UK;	Why	Migration	Policies	Fail.	op.cit.,	p.	210.	

62 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	p.	19.
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ตัวแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคพยายามอธิบายความแตกต่างของการจัดสินใจในการย้ายถิ่นของแรงงานใน
ประเทศยากจนทีท่�าไมบางคนตดัสนิใจเดนิทางเพือ่ไปเป็นแรงงานในประเทศร�า่รวย	ในขณะทีบ่างคนไม่ได้
ท�าแบบเดยีวกันทัง้ๆ	ทีต่่างเป็นแรงงานทีอ่ยูภ่ายใต้ระบบทนุนยิมโลกทีม่คีวามแตกต่างของค่าจ้างระหว่าง
ประเทศตกอยู่ภายใต้การก�ากบัของกลไกตลาดแรงงานเดยีวกนัซึง่อธบิายโดยตวัแบบเศรษฐศาสตร์มหภาค	
ทัง้นี	้ตัวแบบเศรษฐศาสตร์จลุภาคอธบิายว่าการย้ายถิน่เป็นผลมาจากการตดัสนิใจของปัจเจกฯ	หรือผูย้้ายถิน่
ในฐานะที่เป็นตัวแสดงที่มีเหตุมีผล	(rational	actor)63	การย้ายถิ่นเป็นทางเลือกส่วนบุคคล	(individual	
choice)	 เกิดข้ึนจากทีต่วัปัจเจกฯ	หรอืผูย้้ายถิน่ได้มกีารค�านวณต้นทนุและผลตอบแทนทีจ่ะได้จากการย้ายถ่ิน	
(cost–benefit	calculation)	ในผลตอบแทนสทุธเิชงิบวก	(A	Positive	Net	Return)64	ดงันัน้การค�านวณ
ผลตอบแทนของปัจเจกฯ	 แต่ละคนอาจได้ผลในการตัดสินใจที่ต่างกัน	 ส่งผลให้มีการตัดสินใจย้ายหรือ 
ไม่ย้ายถิ่นต่างกันไปด้วยนั่นเอง

การย้ายถิ่นเป็นผลของการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล	(decision-making	process	of 
rational	choice)	ซึ่งมาจากการคิดค�านวณถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากการย้ายถิ่น	ดังนี6้5

ER(0)	=	
n

0
∫ P1(t)P2(t)Yd(t)	–	P3(t)Yo(t)e

–n	dt	–	C(0)

ER(0)		=		 ผลลัพธ์สุทธิที่คาดว่าจะได้รับตอบแทนจากการย้ายถิ่น
	 t		 =		 เวลา
 P1(t)		 =		 	โอกาสในการหลีกเลี่ยงการถูกส่งกลับ	 (1.0	 =	 การเป็นผู้ย้ายถ่ินอย่างถูก

กฎหมาย	<1.0	=	การเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย)
 P2(t)		 =		 โอกาสในการได้รับการจ้างงานในประเทศปลายทาง
	Yd(t)		 =		 รายได้ที่จะได้รับจากการจ้างงาน
 P3(t)		 =		 โอกาสในการได้รับการจ้างงานในประเทศถิ่นฐานของตน
	Yo(t)		 =		 รายได้จากการท�างานในประเทศถิ่นฐานของตน
	 r	 =		 ปัจจัยลดทอน
	 C		 =		 ผลรวมของต้นทุนในการย้ายถิ่น	ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลทางจิตวิทยา

จากการค�านวณด้วยสูตรดังกล่าว	ผลของค่า	ER(0)	ที่ได้มี	3	ลักษณะด้วยกัน	ซึ่งผลที่ได้
จะส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่น

Positive	(1.0	หรือมากกว่า)	จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นตัดสินใจย้ายถิ่น
Negative	(<1.0)	จะส่งผลให้บุคคลผู้นั้นตัดสินใจอยู่ที่ถิ่นฐานเช่นเดิม/ไม่ย้าย
Zero	 (0)	 หมายความว่า	 เมื่อค�านวณต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะได้จากการย้ายถ่ินแล้วพบว่า

ไม่มคีวามแตกต่างกนั	บคุคลผูน้ัน้อาจตัดสนิใจย้ายหรอืไม่ย้ายด้วยเหตผุลอืน่	เนือ่งจากต้นทนุและผลลพัธ์
ที่จะได้จากการย้ายถิ่นไม่ส่งผลสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ

63 Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer. op.cit., p.14.	
64	George	J.	Borjas.	(1988). International Differences in the Labour Market Performance of Immigrants. 

Kalamazoo,	Michigan:	W.	E.	Upjohn	Institute	for	Employment	Research,	pp.	19–25.	
65 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	p.	20.
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สูตรการค�านวณการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนอกจากจะบ่งช้ีให้เห็นถึงองค์ประกอบในการ
ตัดสินใจและการพิจารณาทางเลือกในการย้ายถิ่นของผู้ยา้ยถิน่แต่ละคนทีอ่าจไดผ้ลลพัธท์ี่แตกตา่งกันแล้ว	
ยังสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของผู้ย้ายถิ่นในการพิจารณาว่าการย้ายถ่ินเป็นเร่ืองของการลงทุน66	 ตัวแบบ
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเช่ือว่า	บคุคลย้ายถิน่เพือ่สร้างอรรถประโยชน์สงูสดุให้แก่ตนเองโดยการก่อให้เกดิการ
เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง67	 อันเป็นการสะท้อนมุมมองต่อตัวของผู้ย้ายถิ่นในแง่ของการเป็นทุนชนิดหนึ่งใน
ระบบตลาดที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้จากผลตอบแทนในตลาดแรงงานที่แตกต่างกัน	 แรงงานสามารถเพิ่ม
มลูค่าได้จากการลงทนุ	การย้ายถิน่เป็นรปูแบบหนึง่ของการลงทนุในทรพัยากรมนษุย์	(human	capital)68 
ในการย้ายถิน่น้ัน	ผูย้้ายถิน่ต้องมกีารลงทนุในเร่ืองต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง	ค่าอาหารและทีพ่กัในช่วง
ที่ก�าลังหางาน	การลงทุนในเรื่องของการที่จะต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ	การปรับตัวเข้าสู่ตลาด
แรงงานใหม่	 และผลกระทบทางด้านจิตวิทยาที่เกิดข้ึนจากการโยกย้ายถ่ินฐานท้ังต่อตัวผู้ย้ายถ่ินเองและ
ครอบครัว	 เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ผู ้ย้ายถิ่นต้องยอมแลกโดยคาดหวังว่าจะได้รับ 
ผลตอบแทนในรูปของค่าจ้างท่ีสูงขึ้น	 รวมทั้งการได้รับการพัฒนาทักษะและผลิตภาพแรงงาน	 (labour 
productivity)	จากการได้ไปท�างานในต่างประเทศ

คุณลักษณะของบุคคลก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งที่ส�าคัญต่อการย้ายถิ่น	 คุณลักษณะของ
บคุคล	อนัได้แก่	ระดบัการศึกษา	ประสบการณ์ในการท�างาน	การผ่านการฝึกอบรม	ทกัษะด้านภาษา	ความ
สามารถในการเข้าถงึเทคโนโลย	ีฯลฯ	ล้วนเป็นทนุมนษุย์ทีส่มัพนัธ์กบัโอกาสในการจ้างงานในประเทศผู้รบั
แรงงาน	ดังนั้น	 บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง	 มีความสามารถทางภาษาโดยเฉพาะภาษาของประเทศที่จะ
ย้ายไปท�างาน	มีทกัษะการท�างานทีด่	ีมใีบประกอบวชิาชพีเป็นสิง่ประกนัความสามารถในการท�างาน	ย่อม
มีโอกาสในการจ้างงาน	 และได้รับค่าจ้างแรงงานในประเทศท่ีจะย้ายไปเพื่อท�างานที่สูงกว่าแรงงานคนอื่น
โดยเปรียบเทียบ	 นอกจากนี้	 คุณลักษณะของบุคคลในเรื่องของปัจจัยทางสังคม	 คือ	 เครือข่ายทางสังคม	
ของผูย้้ายถิน่	ซึง่อาจจะเป็นเครอืญาต	ิมติรสหาย	ช่องทางในการตดิต่อผ่านนายจ้าง	นายหน้าสหภาพแรงงาน	
ฯลฯ	 ที่สามารถอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางในการเดินทางและการจ้างงานที่ประหยัดและ
สะดวกกว่าบคุคลอืน่โดยเปรยีบเทยีบ	ปัจจยัทางสงัคมนีจ้งึมผีลในการช่วยลดต้นทนุในการย้ายถิน่และเพิม่
ผลตอบแทนสุทธิในการย้ายถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

2.2  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่น (New Economics of Migration)	ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการศึกษาการย้ายถิ่นตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกซึ่งมีจุดอ่อนหลายประการ69	คือ

1)	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกไม่สามารถอธิบายแรงจูงใจในการย้ายถ่ินที่ต่างกัน	
เนื่องจากมุ่งมองเพียงเหตุผลในเรื่องรายได้และโอกาสการจ้างงานที่ดีกว่าถิ่นฐานเดิม

66 The Economics of Immigration–Theory and Policy. op.cit.,	p.	32.		
67 The Factors That Make and Unmake Migation Policies. op.cit., p.	35.		
68 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit., 

pp.	18-19.	
69 Theories and Typologies of Migration: An Overview and A Primer. op.cit.,	p.14.	



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

3-41การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด

2)		ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นโีอคลาสสกิไม่สามารถอธบิายความแตกต่างของอตัราการย้ายถิน่
ของแต่ละประเทศที่มีโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจแบบเดียวกันได้

3)		ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกขาดการน�าเอาปัจจัยด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 และการ	
เมอืงมาใช้ในการวิเคราะห์ท�าให้ไม่สามารถอธบิายความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้จากการย้ายถิน่ได้อย่างครอบคลมุ
ในมิติต่างๆ	ที่นอกเหนือไปจากมิติเศรษฐกิจ

จากจุดอ่อนดังท่ีได้กล่าวมานี้	 น�ามาสู่ความพยายามของนักวิชาการในยุคทศวรรษ	 1970–1980 
ในการน�าเสนอทฤษฎเีศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิน่ทีม่แีนวทางการศกึษาวเิคราะห์แตกต่างจาก
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกทั้งตัวแบบมหภาคและจุลภาค	 โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วย
การย้ายถิ่นใช้ครัวเรือน/ครอบครัว	 (household/family)	 และชุมชน	 (community)	 เป็นหน่วยในการ
วเิคราะห์70	แนวทางการศกึษาของทฤษฎนีีต้ัง้อยูบ่นสมมตฐิานทีว่่า	การตดัสนิใจในการย้ายถ่ินมไิด้เกดิข้ึน
โดยปัจเจกบุคคล	ด�าเนินการตัดสินใจเพียงล�าพัง	แต่เป็นการกระท�าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยทางสังคมที่ใหญ่
กว่าปัจเจกฯ	นัน่คอื	ครอบครวั	และในบางกรณชีมุชนกเ็ข้ามามส่ีวนในการตดัสนิใจย้ายถิน่ของบคุคล	โดย
ในการย้ายถิ่นเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์โดยรวมของครัวเรือน/ครอบครัว	 มิใช่เพียงเพื่อหารายได้เพื่อ
ความอยู่รอดของตนเองเท่านั้น	แต่เป็นไปเพื่อความอยู่รอดของครัวเรือน/ครอบครัวด้วย71

ครัวเรือน/ครอบครัวเป็นหน่วยในการศึกษาที่ส�าคัญที่สุดในการวิเคราะห์การย้ายถิ่นของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่น	 เนื่องด้วยครัวเรือน/ครอบครัวท�าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงของ
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของบุคคล	 ตลอดจนท�าหน้าท่ีกระจายทรัพยากรแรงงานภายในครัวเรือน/
ครอบครวัของสมาชิกแต่ละคนในการบรรเทาความเสีย่งของสมาชกิควบคู่ไปกบัความอยูร่อดของครัวเรือน/
ครอบครวั	การตดัสนิใจในการย้ายถิน่ขึน้อยูกั่บครวัเรอืน/ครอบครวัเป็นหลกั	กล่าวอกีนยัหนึง่	คอืครัวเรอืน/
ครอบครวัใช้การย้ายถิน่เป็นยทุธศาสตร์	(migration	as	a	strategy)	ในการจดัการกบัความเสีย่งของครวั
เรือน/ครอบครัวภายใต้เงื่อนไขดังนี้72

1)		การย้ายถิ่นจะเกิดขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจของครัวเรือน/ครอบครัวถดถอย	หรือกิจกรรม
การผลิตของครวัเรอืน/ครอบครวัล้มเหลว	ท�าให้ครวัเรอืน/ครอบครวัจ�าเป็นต้องอาศยัรายได้จากการไปเป็น
แรงงานของสมาชกิในครอบครวัทีต้่องไปท�างานต่างประเทศแล้วส่งเงนิกลบัมา	(Remittance)	เป็นรายได้
เพื่อเลี้ยงดูครัวเรือน/ครอบครัว

2)		การย้ายถิ่นจะเกิดขึ้นเมื่อครัวเรือน/ครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้	 ท�าให้ครัว
เรือน/ครอบครัวขาดความสามารถในการผลิตและดูแลสมาชิกในครัวเรือน/ครอบครัว	 จึงจ�าเป็นต้องส่ง
สมาชิกในครัวเรือน/ครอบครัวไปเป็นแรงงานต่างประเทศเพื่อความอยู่รอดของครัวเรือน/ครอบครัว

70	Oded	Stark	and	David	E.	Bloom.	(1985).	“The	New	Economics	of	Labour	Migration.”,	The	American	
Economic	Review,	Vol.	 75	No.	 2,	 pp.	 173–178;	World in Motion–Understanding International Migration at the 
End of the Millennium. op.cit.,	 pp.	 21–22;	 Lira	 Sagynbekova.	 (2016).	The Impact of International Migration: 
Process and Contemporary Trends in Kyrgyzstan.	Springer,	pp.	10-13.	

71 Ibid., pp.	10–11.	
72 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit., 

pp.	26–27.		
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3)		การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต้นทางไม่ใช่เงือ่นไขในการลดการย้ายถิน่	แต่จะยิง่เป็น
ปัจจัยผลักดันให้เกดิการย้ายถิน่เพือ่เพิม่รายได้ให้เพยีงพอต่อค่าใช้จ่ายทีส่งูขึน้ตามสภาพเศรษฐกจิของครวั
เรือน/ครอบครัว

4)		ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างประเทศมใิช่ตวัแปรของการย้ายถิน่	เพราะแม้ว่าความ
แตกต่างระหว่างค่าจ้างของประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางจะหมดไป	 แต่ครัวเรือน/ครอบครัวยังคง
อาศยัรายได้จากการส่งสมาชกิไปเป็นแรงงานในต่างประเทศเพือ่การสะสมทนุ	ประกอบกบัหากในประเทศ
ต้นทางยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสวัสดิการทางสังคม	 หรือการจัดการทุน	 เครดิตผู้บริโภค	 และ
สวสัดกิารต่างๆ	เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไร้ประสทิธภิาพ	สภาวะเหล่านีจ้ะส่งผลให้การย้ายถ่ินยงัคงด�าเนิน
ต่อไป

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่นยังได้น�าเอาปัจจัยทางการเมืองเข้ามา
วเิคราะห์ร่วมในการศกึษาการย้ายถิน่	โดยให้ความสนใจต่อบทบาทของรฐักบัการย้ายถิน่ซึง่รฐัสามารถเข้า
มาแทรกแซงผ่านกลไกการจดัการตลาดทนุ	ตลาดเครดติผูบ้รโิภค	และการประกนัความเสีย่งต่อความมัน่คง
ในชวิีตของประชาชน	 โดยเฉพาะการประกันการว่างงาน	 ความคุม้ครองหลังวยัเกษยีณ	 และโครงการเงนิกู้	
ซึ่งจะมีผลต่อการจูงใจในเรื่องการย้ายถิ่นเป็นอย่างยิ่ง	 ในขณะเดียวกัน	 นโยบายรัฐและการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศทีส่่งผลกระทบต่อการกระจายรายได้กเ็ป็นอกีปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ย้ายถิ่น	 โดยหากนโยบายรัฐส่งเสริมให้เกิดรายได้เฉล่ียของประเทศสูงข้ึนในประเทศต้นทาง	 แต่รายได้ที่
เพิม่ข้ึนนัน้ไม่เกิดการกระจายรายได้ทีเ่ป็นธรรม	ครอบครวัทีย่ากจนไม่สามารถเข้าถงึส่วนแบ่งของรายได้ที่
เพิม่ข้ึน	หรอืรายได้ทีเ่พ่ิมขึน้น้ันยังไม่เพียงพอต่อค่าครองชพีของสมาชกิในครัวเรือน/ครอบครัว	การย้ายถ่ิน
กจ็ะย่ิงเกิดข้ึนมากเพือ่ความอยูร่อดของครวัเรอืน/ครอบครวัทีย่ากจน73	ยกตวัอย่างเช่น	การขึน้ค่าแรงของ
ประเทศไทยเป็น	300	บาทต่อวัน	ก็ไม่ได้ท�าให้แรงงานไทยที่ไปท�างานยังประเทศสิงคโปร์หรือไต้หวันลด
ลง	เป็นต้น

2.3  ทฤษฎีตลาดแรงงานแยกส่วน/ตลาดแรงงานทวิลักษณ์ (segmented/dual labour market 

theory)	 ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์แตกต่างจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคและเศรษฐศาสตร์
แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่นตรงที่ทั้งสองทฤษฎีนั้นมุ่งเน้นการวิเคราะห์การตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล
บนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์	(rational	economic	decision-making)	ทีอ่ธบิายการย้ายถิน่ด้วยเหตแุห่ง
การเพิ่มมูลค่าสูงสุดของค่าจ้างหรือการแสวงหาโอกาสในการได้รับค่าจ้างสูงสุดจากการย้ายถ่ิน	 (income	
maximisation)74	 ในขณะที่ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์ซึ่งแม้จะยังคงอาศัยฐานการวิเคราะห์จากมิติ
ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกและเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่น
ตรง	 แต่ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของโครงสร้างตลาดแรงงานในประเทศ
ปลายทางมากกว่าพจิารณาเพยีงเรือ่งของค่าจ้างว่าเป็นเหตจุงูใจให้เกดิการตดัสนิใจในการย้ายถิน่ไม่ว่าจะ
เป็นการตัดสินใจในระดับปัจเจกฯ	หรือระดับครัวเรือน/ครอบครัว

73 Ibid., pp.	27–28.	
74	 Stephen	 Castles.	 (2008).	Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. 

retrieved	from	https://www.imi.ox.ac.uk/files/events/castles.pdf.	
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ทฤษฎีตลาดแรงงานทวิลักษณ์เป็นทฤษฎีที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีมาร์กซิสต์	(Marxisit	The-
ory)	เป็นอย่างมาก	โดย	ไมเคิล	เจ	พิโอเร	(Michael	J.	Piore)75	อธิบายว่าระบบทุนนิยมได้สร้างชนชั้น
ขึน้ในความสมัพันธ์ของระบบตลาด	ซึง่รวมถงึการแบ่งชัน้ของแรงงาน	(labour	stratification)	โดยเฉพาะ
การก่อให้เกิดตลาดแรงงานสองรูปแบบ	(dual	labour	market)	ภายใต้การก�าหนดความหมายของตลาด
แรงงานทีแ่ยกส่วนกนั	(Labour	Market	Segmentation)	ในขณะทีท่ฤษฎเีศรษฐศาสตร์นโีอคลาสสกิและ
เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิน่ตรงให้ความสนใจแก่ปัจจยัผลกัดนั	ทฤษฎตีลาดแรงงานทวลิกัษณ์
กลับให้ความสนใจแก่ปัจจัยดึงดูด	 กล่าวคือ	 การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมน�า
มาซ่ึงความต้องการแรงงานราคาถูกเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม	 และเมื่อแรงงานราคาถูกใน
ประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการแรงงานดังกล่าวได้	 การน�าเข้าแรงงานราคาถูกจากประเทศ
ยากจนจงึเป็นทางออก	การย้ายถิน่ของแรงงานข้ามชาตจิงึเกดิขึน้จากความต้องการแรงงานต่างชาต	ิ(im-
migrant	 labour)	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว	 (developed	
country)76

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นผลของธรรมชาติของความต้องการแรงงานในสังคมอุตสาหกรรม	
โดยกระบวนการน�าเข้าแรงงานของประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานราคาถูกจาก
ประเทศด้อยพัฒนา	การเตบิโตของการย้ายถิน่โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตมิาจากอปุสงค์	(demand-base)	
ของนายจ้างในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานราคาถูกจึงด�าเนินการน�าเข้าแรงงาน
ด้วยวธิกีารต่างๆ	ทีไ่ม่ใช่การใช้ค่าจ้างเป็นแรงจงูใจแบบทีท่ฤษฎเีศรษฐศาสตร์นโีอคลาสสกิอธบิาย	ดกัลาส	
เอส	แมสซี่	และพวก77	พบว่าในหลายกรณีประเทศที่น�าเข้าแรงงานพยายามคงค่าจ้างแรงงานไร้ทักษะซึ่ง
เป็นแรงงานระดบัล่างสดุในโครงสร้างช้ันของตลาดแรงงาน	(labour	hierachy)	อนัเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ท่ีเป็นฐานของแรงงานกลุ่มให้ต�า่ไว้	เพราะหากมกีารขึน้ค่าจ้างแรงงานท่ีโครงสร้างแรงงานส่วนล่างจะก่อให้
เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างค่าจ้างแรงงานระดับอื่นๆ	ไปด้วย	ดังนั้น	การขึ้นค่าจ้างจึงไม่กลวิธีในการจูงใจ
แรงงานส�าหรับนายจ้าง	แต่นายจ้างจะร่วมมือกับรัฐในการใช้วิธีการอื่นๆ	 ในการจูงใจแรงงานราคาถูกจาก
ประเทศด้อยพัฒนาให้เข้ามาท�างานในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม

การน�าเข้าแรงงานราคาถกูจากประเทศด้อยพฒันาของประเทศพฒันาอตุสาหกรรมเกิดขึน้ภายใต้
เงื่อนไขดังต่อไปนี้78

75	Michael	 J.	 Piore.	 (1983).	 “Labour	Market	 Segmentation:	 To	What	 Paradigm	Does	 It	 Belong?.” 
The American Economic Review, Vol.	73	No.	2,	pp.	249–253.	

76 Ibid.; Peter	 B.	 Doeringer	 and	Michael	 J.	 Piore.	 (1971).	 Internal Labour Market and Manpower 
Analysis.	London:	M.	E.	Sharp,	Inc.	

77 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit., pp.	28	
-29,	33.		

78 Ibid., pp.	28	-34;	Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and De-
velopment Review. op.cit., pp.	440-444.
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3-44 ความคิดทางการเมืองและสังคม

1)  การขยายตัวของโครงสร้างค่าจ้างและแรงกดดันทางสังคม (structural inflation) 
กลไกค่าจ้างภายในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างแรงกดดันให้แก่นายจ้างและสร้างผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจทั้งระบบอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโดยสัมพัทธ์กับค่าจ้าง	การเรียกร้องให้มีการขึ้น
ค่าจ้างเป็นส่ิงท่ีเป็นธรรมชาตใินระบบการจ้างงานของทนุนยิม	ค่าจ้างมใิช่ตวัสะท้อนเฉพาะอปุสงค์-อปุทาน
ของตลาดแรงงานเท่านัน้	แต่ยังเป็นตวับ่งบอกสถานะทางสงัคมของบคุคลซ่ึงผกูโยงอยูก่บัอาชพีและค่าจ้าง
ที่ได้รับ	ค่าจ้างจึงเป็นสิ่งแสดงสถานะทางสังคม	(social	status)	ของบุคคล	รวมทั้งเกี่ยวข้องกับล�าดับชั้น	
(hierachies)	 ของอาชีพอันเป็นสถานะทางสังคมที่บุคคลได้รับหรือคาดหวังว่าจะได้รับ	 เงื่อนไขดังกล่าว
เป็นข้อจ�ากดัทีท่�าให้การก�าหนดค่าจ้างโดยนายจ้างไม่สามารถกระท�าได้โดยอสิระเพือ่ตอบสนองการเปล่ียน-
แปลงของอุปสงค์-อปุทานของแรงงาน	นอกจากนี	้บทบาทของสหภาพแรงงาน	(labour	union)	กม็คีวาม
ส�าคัญในการสร้างแรงกดดันให้แก่นายจ้างในการขึ้นค่าจ้าง	ปัญหาที่ตามมา	คือ	ค่าจ้างภายในประเทศสงู
และกระทบโครงสร้างตลาดแรงงานในส่วนต่างๆ	ทีจ่�าเป็นต้องมีการข้ึนค่าจ้างทีไ่ด้สดัส่วนกนั	ภาวะดังกล่าว
ส่งผลให้นายจ้างแสวงหาการน�าเข้าแรงงานราคาถกูและขาดการต่อรองจากประเทศด้อยพฒันาเพือ่ลดภาระ
ค่าจ้างที่สูงขึ้น

2)  ข้อจ�ากัดในเรื่องแรงจูงใจอันเป็นผลมาจากโครงสร้างชั้นของแรงงาน (hierachical 

constraints on motivation)	การพฒันาเศรษฐกิจของระบบอตุสาหกรรมน�าไปสูช่นช้ันในโครงสร้างแรงงาน
และการขยับชั้นทางสังคมของแรงงานภายในระบบทุนนิยม	 ลักษณะดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาของ
โครงสร้างแรงงานส่วนล่าง	(bottom	tier)	ทีแ่รงงานภายในประเทศไม่ต้องการเข้าสูโ่ครงสร้างแรงงานส่วน
นี	้แต่เนือ่งจากในระบบการผลติไม่สามารถก�าจดัแรงงานส่วนล่างออกไปได้	และในโครงสร้างชัน้ของแรงงาน
ถึงอย่างไรก็ต้องมีส่วนที่ต�่าท่ีสุดในโครงสร้างเสมอ	 กลไกตลาดแรงงานจึงมีการปรับตัวด้วยการสร้างสิ่งที่
เรียกว่า	 โครงสร้างแรงงานส่วนล่างใหม่	 (new	 bottom	 tier)79	 ขึ้นแทนที่	 โดยมีแรงงานต่างชาติเข้ามา
ทดแทนแรงงานส่วนล่างภายในประเทศ	 ความแตกต่างของค่าจ้างแรงงานระหว่างประเทศและโอกาสใน
การจ้างงานในประเทศพัฒนาอตุสาหกรรมทีมี่มากกว่าประเทศถ่ินฐานของตน	ท�าให้แรงงานต่างชาติยอมรับ
ในการเข้ามาเป็นฐานล่างของโครงสร้างแรงงานในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมโดยสนใจเพียงเรื่องรายได้
อย่างเดยีวไม่สนใจในเรือ่งสถานะทางสงัคมทีผ่กูโยงอยูก่บัอาชพีในโครงสร้างตลาดแรงงานเหมอืนแรงงาน
ภายในประเทศ

3)  ภาวะเศรษฐกิจแบบสองระบบ (economic dualism) ในระบบเศรษฐกจิอตุสาหกรรมมี
การแบ่งตลาดแรงงานออกเป็นสองส่วน	(bifurcated	labour	market)	ได้แก่	

(1)  ส่วนการผลิตที่ใช้ทุนเข้มข้น (capital–intensive sector) เป็นการผลิตที่พึ่งพา
ปัจจัยทุนในสัดส่วนทีส่งูกว่าปัจจยัแรงงานในการผลิต	เช่น	อตุสาหกรรมด้านการเงนิการธนาคาร	โทรคมนาคม	
การบิน	 พลังงาน	 เป็นต้น	 แรงงานที่อยู่ในส่วนการผลิตลักษณะนี้จะมีค่าจ้างท่ีสูงกว่าส่วนการผลิตที่ใช้
แรงงานเข้มข้น	เนื่องจากแรงงานในส่วนการผลิตนี้จ�าเป็นต้องใช้ทักษะและความรู้มากในกระบวนการผลิต
ที่ทันสมัย	 นายจ้างจึงต้องมีการลงทุนในการพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงานกลุ่มนี้โดยถือว่า 
 

79 Ibid., p.	441.
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เป็นปัจจยัทนุชนิดหนึง่ทีส่�าคญัในการผลติ	น�ามาซึง่อ�านาจต่อรอท่ีมากกว่าของแรงงานกลุม่น้ีโดยเปรยีบเทยีบ
กับแรงงานในส่วนการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น

(2) ส่วนการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labour–intensive sector)	 เป็นการผลิตที่ใช้
แรงงานเป็นปัจจัยหลกัในการผลติซึง่มกัเป็นงานทีใ่ช้ทกัษะการท�างานต�า่	เช่น	อตุสาหกรรมสิง่ทอ	ก่อสร้าง	
ประมง	เกษตร	และการแปรรปูอาหาร	เป็นต้น	แรงงานในกลุ่มน้ีเป็นปัจจัยแปรผนัในการผลิตซึง่จะถูกตัดออก
เมื่ออุปสงค์ต�่าลงและเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างสูง

วิลเลียม	 ที	 ดิกเคนส์	 (William	 T.	 Dickens)	 และเควิน	 แลง	 (Kevin	 Lang)80

รัสเซล	 คิง	 (Russell	King)81	 เอมิลี	 คอนสแตนต์	 (Amilie	Constant)	 และดักลาส	 แมสซี	 (Douglas	
Massey)82	อธบิายลกัษณะของแรงงานในระบบการผลติทีไ่ม่เท่าเทยีมกนันีว่้าเป็นก่อให้เกดิตลาดแรงงาน
แบบทวิลักษณ์	 (dual	 labour	market)	 ซึ่งความแตกต่างของตลาดแรงงานที่เกิดข้ึนมิได้เป็นผลมาจาก
การก�าหนดของค่าจ้างเท่านั้น	 แต่เกี่ยวข้องกับมิติทางด้านสังคมด้วย	 อาทิ	 โครงสร้างทางสังคม	 ความ
สัมพันธ์ทางสังคมกับระบบเศรษฐกิจ	 โดยเฉพาะมิติของมนุษย์ในกระบวนการการผลิต	 ฯลฯ	 อย่างไรก็ดี	
ลักษณะของตลาดแรงงานทวิลักษณ์นี้ประกอบไปด้วยแรงงาน	2	ส่วนคือ	ส่วนของแรงงานหลัก	(primary	
sector)	กับแรงงานส่วนรอง	(secondary	sector)	โดยแรงงานหลักเป็นกลุ่มของแรงงานที่ได้รับค่าจ้างสูง	
มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี	 มีความมั่นคงในการจ้างงาน	 ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอในฐานะของปัจจัย
การผลติแบบทนุมนษุย์	(human	capital)	และมอีตัราการแข่งขนัในการเข้าสูต่ลาดแรงงานสงูท�าให้จ�าเป็น
ต้องมีทักษะและความสามารถในการท�างานในเชิงแข่งขัน	 ส่วนแรงงานส่วนนั้น	 มีลักษณะที่ตรงข้ามกับ
แรงงานหลักอย่างสิ้นเชิง	 คือเป็นแรงงานท่ีได้รับค่าจ้างต�่า	 เนื่องจากอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานมีมาก 
ไม่ต้องอาศยัทักษะ	ความรูค้วามสามารถมากนกัในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการท�าหน้าทีใ่นกระบวนการ
การผลิต	 จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาทักษะแรงงาน	 มีลักษณะของการเป็นแรงงานที่ถูกก�าจัดได้ง่าย 
(disposable)	เพราะสามารถหามาแทนที่ได้ง่าย

ลักษณะของตลาดแรงงานทวิลักษณ์นี้มีความถาวรมาก	 แม้ระบบเศรษฐกิจและระดับ
การพัฒนาของประเทศจะเปลีย่นแปลงไปเท่าใด	การจ�าแนกโครงสร้างตลาดแรงงานนีก้ไ็ม่เปลีย่นแปลงตาม
ไปด้วย	 โดยแรงงานท้องถ่ินหรือแรงงานภายในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมจะมีการขยับช้ันไปตามการ
พัฒนาทุนมนุษย์ที่ด�าเนินการโดยรัฐบาลและนายจ้างในกระบวนการพัฒนาแรงงานท้องถ่ินให้ก้าวทันการ
ผลิตแบบอาศัยทุนอย่างเข้มข้นที่ก้าวหน้าขึ้น	แต่แรงงานส่วนรองจะไม่หายไป	เพราะจะมีแรงงานต่างชาติ
ถูกน�าเข้ามาแทนที่แรงงานท้องถิ่นที่หายไป	 ท�าให้ความสัมพันธ์ของโครงสร้างตลาดแรงงานทวิลักษณ์นี้
ด�ารงอยู่คู่กันเสมอ

80	Kevin	 Lang	 and	William	 T.	Dickens.	 (1987).	Neoclassical and Sociological Perspectives on Seg-
mented Labour Markets.	Retrieved	from	https://www.researchgate.net/profile/Kevin_Lang/publication/5190103_Neo-
classical_and_	Sociological_Perspectives_on_Segmented_Labor_Markets/links/0deec51b5f5f3b5ac7000000.pdf.

81 Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. op.cit. 
82 Amilie	 Constant	 and	Douglas	Massey.	 (2003).	Labour Market Segmentation and the Earnings of 

German Guest Workers.	Retrieved	from	ftp://ftp.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp774.pdf.
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4)  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรแรงงาน (demography of labour supply)	 ใน
ประเทศพฒันาอตุสาหกรรมมกัจะเกิดความเปล่ียนแปลงในโครงสร้างประชากรแรงงาน	โดยเฉพาะการหดตัว
ลงของแรงงานท้องถิ่น	3	กลุ่ม	ซึ่งเป็นแรงงานราคาถูกในระบบการผลิตของประเทศอุตสาหกรรม	นั่นก็คือ	
แรงงานสตร	ีแรงงานเดก็	และแรงงานจากชนบททีอ่พยพเข้าเมอืง	การหดตวัลงของแรงงานท้องถิน่ดงักล่าว
เป็นผลมาจากการขยายตวัของโอกาสทางการศกึษา	 การเพิม่ขึน้ของแรงงานสตรใีนโครงสร้างแรงงานหลกั 
การลดลงของอัตราการเกิด	 และการขยายตัวของสังคมเมือง	 ภาวะการหดตัวของแรงงานทั้งสามกลุ่มนี ้
ส่งผลกระทบต่ออุปทานของแรงงานภายในประเทศพฒันาอตุสาหกรรมและจ�าเป็นต้องมกีารน�าเข้าแรงงาน
ราคาถูกจากภายนอกประเทศเข้ามาทดแทน	 ซ่ึงเป็นกระบวนการหนึ่งในการรักษาดุลยภาพของตลาด
แรงงานในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้การแบ่งโครงสร้างตลาดแรงงานในระบบทุนนิยม

2.4  ทฤษฎีประวัติศาสตร์และโครงสร้าง/ทฤษฎีระบบโลก (historical and structural theory/

world system theory	เรยีกอกีอย่างว่ากลุม่ทฤษฎรีะบบโลกเกดิขึน้ในช่วงทศวรรษ	1950	และเฟ่ืองฟมูาก
ในช่วงทศวรรษท่ี	1960–1970	โดยเฉพาะในกลุม่นกัคดิในลาตนิอเมรกิา83	เป็นกลุม่ทฤษฎใีนสายมาร์กซสิต์
ท่ีตอบโต้กลุ่มทฤษฎีสงัคมแนวหน้าทีน่ยิม	(social	functionalist	theory)	ซึง่อธบิายพฒันาการทางสงัคม
แบบล�าดับขั้นว่า	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสังคมจากสังคมด้อยพัฒนาไปสู่
การพฒันาอตุสาหกรรม	(industrialisation)	และความทนัสมัย	(modernisation)	โดยทฤษฎปีระวัตศิาสตร์
และโครงสร้างโต้แย้งว่า	ความไม่เท่าเทยีมกนัในการขยายตวัของทนุนยิมโลก	(global	capitalism)	ท�าให้
เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 และความแตกต่างนี้ถูกท�าให้คงอยู่ในลักษณะนี้เสมอ	
ประเทศยากจนจะไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่การพัฒนาที่เท่าเทียมกับประเทศร�่ารวยได้	โดยประเทศยากจน
จะตดิกับของการพฒันาทีเ่สยีเปรยีบและต้องพึง่พาประเทศร�า่รวยไปตลอด	ในขณะทีป่ระเทศร�า่รวยกจ็ะยิง่
ร�า่รวยขึน้	และทิง้ช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศร�า่รวยกบัประเทศยากจนให้ยิง่ห่างจากกนัออกไป	
ซึ่งการอธิบายดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักกันในนามทฤษฎีพึ่งพิง	(dependency	theory)

ตัวแบบในการศึกษาของมาร์กซิสต์นั้นให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเอารัดเอาเปรยีบและความไม่เท่าเทยีมกนัในการกระจายทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม84	ความสัมพันธ์ในลักษณะของความไม่เท่าเทียมเช่นนี้ถูกท�าให้เป็นระบบที่ก�ากับความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกลไกทุนนิยมโลกที่เป็นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที	่
16	 ในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบอาณานิคม	 (colonial	 relationship)	 ซึ่งแม้ว่าโลกจะก้าวพ้นยุค
อาณานิคมแบบเก่ามาแล้ว	 ความสัมพันธ์ในรูปแบบของการพึ่งพาและถูกเอารัดเอาเปรียบด้านทรัพยากร
แบบอาณานิคมก็ยังมิได้เปล่ียนแปลงไป	 เพียงแต่เป็นการเปล่ียนโฉมหน้ามาสู่เร่ืองของการพัฒนาสู่ความ
ทันสมัยโดยระบบทุนนิยมที่ต้องพึ่งพิงประเทศร�่ารวย	 การพัฒนาในแนวทางดังกล่าวไม่ได้น�าพาประเทศ 
 

83 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	pp.	34-36.
84 Theories	and	Typologies	of	Migration:	An	Overview	and	a	Primer.	op.cit.	
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ยากจนไปสู่การพัฒนาทีเ่ทยีบเท่ากบัประเทศร�า่รวยแต่เป็นการน�าประเทศยากจนไปสูก่ารพฒันาของความ
ด้อยพัฒนาในโลกที่สาม	(underdevelopment	of	development)85

โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันในระบบทุนนิยมโลกน้ีปรากฏในรูปของการจ�าแนกและ
จดัวางสถานะของรฐัในระบบทนุนยิมโลกออกเป็นสามกลุม่ซึง่อธบิายโดยทฤษฎรีะบบโลก	(world	system	
theory)	ที่น�าเสนอโดย	เอมมานูเอล	วอลเลอร์สไตน์	(Emmanuel	Wallerstein)	ประกอบไปด้วย86

ประเทศแกนกลาง	(core)	ซึ่งเป็นประเทศที่ครอบง�าระบบทุนของโลก	อันได้แก่	ประเทศในทวีป
อเมริกาเหนือ	ยุโรป	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	เป็นต้น

ประเทศชายขอบ	(periphery)	คือประเทศยากจนที่พึ่งพิงประเทศแกนกลางผ่านเรื่องของการค้า	
การลงทนุ	และการเคล่ือนย้ายแรงงาน	ซ่ึงประเทศชายขอบจะสามารถมีความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิด้วยตนเอง
และมีอิสระในการพัฒนาเศรษฐกจิของตนเองได้กต่็อเมือ่แยกตวัเป็นอิสระออกจากเศรษฐกจิระบบตลาดโลก	
(Global	Market	Economy)

ประเทศกึ่งชายขอบ	 (Semi-periphery)	 หมายถึง	 ประเทศที่ก�าลังพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
โดยอาศยัการพ่ึงพาประเทศแกนกลางและเป็นตวักลางในการดดูดงึทรพัยากรจากประเทศชายขอบเพือ่มา
หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศตนเองและประเทศแกนกลาง

Core

Semi-Periphery

Periphery

ภาพที่ 3.9 ระบบโลกของ Wallerstien
ท่ีมา:  ผู้เขียน

85	Andre	Gundre	 Frank.	 (n/a).	 The	Underdevelopment	 of	Development,	 retrieved	 from	 https://www.
colorado.edu/	geography/class_homepages/geog_3682_f08/Articles/FrankDevofUnderdev.pdf.

86	Immanuel	Wallerstien.	(1976).	The Modern World-system: Capitalist Agriculture and the Origins of 
the European World-economy in the Sixteenth Century.	New	York:	Academic	Press,	pp.	229–233;	Theories and 
Typologies of Migration: An Overview and a Primer. op.cit.; Theories of International Migration: A Review and 
Appraisal. op.cit.,	p.	445.	
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ในระบบความสมัพนัธ์ของรฐัในแบบระบบโลกของ	วอเลอร์สไตน์นี	้ทีด่นิ	วตัถดิุบในการผลติ	และ
แรงงานถูกก�ากับควบคุมโดยตลาด	 รัฐบาลและบรรษัทข้ามชาติเป็นตัวการส�าคัญในการจัดสรรทรัพยากร
เหล่าน้ีและก�าหนดความสัมพันธ์ในระบบตลาดภายใต้ระบบอาณานิคมใหม่	 (neocolonialism)87	 โดย
บรรษทัข้ามชาตจิากประเทศแกนกลางน�าการลงทนุเข้ามาในประเทศชายขอบเพ่ือสร้างฐานการผลติท่ีอาศยั
ความได้เปรียบของแรงงานราคาถูก	 มีการจัดตั้งฐานอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกโดยร่วมมือกับ
รฐับาลของประเทศชายขอบในการดูดดึงเอาทรพัยากรจากประเทศชายขอบมาใช้ในการผลติและครอบครอง
ที่ดิน	 อย่างไรก็ดี	 ในการกระบวนการการผลิตที่อาศัยแรงงานราคาถูกน้ี	 แรงงานท้องถ่ินจะถูกดึงดูดเข้าสู่
โรงงานอุตสาหกรรม	โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแรงงานราคาถูก	อันได้แก่	แรงงานจากชนบทและแรงงานสตรี

ระบบทุนนยิมได้ก่อให้เกดิการแบ่งงานกนัท�า	ซึง่รวมถึงการแบ่งงานกนัท�าตามเพศในกลุม่แรงงาน
ราคาถูก	(gender	division	of	labour)	การสร้างตลาดแรงงานของผู้หญิง	(feminisation	workforce)	
โดยผู้หญิงถูกป้อนเข้าสู่การเป็นแรงงานในโรงงาน88	ส่วนผู้ชายท�างานในอุตสาหกรรมประมงและก่อสร้าง	
เป็นต้น	เมื่อกลไกตลาดแรงงานภายในถึงจุดอิ่มตัวพร้อมๆ	ไปกับการปรับเปลี่ยนจากประเทศชายขอบไป
สู่ประเทศก่ึงชายขอบโดยแรงงานท้องถิน่มกีารพฒันาตามรปูแบบของตลาดแรงงานทวลิกัษณ์	เกดิช่องว่าง
ของแรงงานฐานล่างในโครงสร้างตลาดแรงงานก็จะน�ามาสู่การดูดดึงเอาแรงงานจากประเทศยากจนเข้ามา
ทดแทน	 ในขณะที่แรงงานจากประเทศกึ่งชายขอบที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพแรงงานก็จะถูกดูดดึงเข้าสู่
ตลาดแรงงานในประเทศแกนกลาง	เกดิภาวะสมองไหล	(brain	drain)	วงจรการเคล่ือนทีข่องแรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นและการเกิดชนชั้นของแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นผลจากระบบทุนท่ีนิยม
ในลักษณะน้ีเรียกว่า	 การแบ่งงานระหว่างประเทศใหม่	 (New	 International	 Division	 of	 Labour:	
NIDL)89

การย้ายถิ่นเป็นสิ่งสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาของโลกที่ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งน�าไปสู่การ
พึ่งพิงเชิงโครงสร้าง	(structural	dependence)	ใน	2	ลักษณะ90	คือ

1)  การพึ่งพิงเชิงโครงสร้างของการย้ายออก (structural dependency on emigration) 

การส่งออกแรงงานกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญของประเทศด้อยพัฒนาเพื่อลดปัญหาการว่างงานและความ
ยากจน	การส่งออกแรงงานจงึเป็นหนทางของการแก้ไขปัญหา	ทัง้ยงัช่วยเพิม่ดลุบญัชีการช�าระเงนิจากรายได้ 
ท่ีแรงงานส่งกลบัมา	และลดแรงกดดันของการเมืองภายในประเทศในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ	
เช่น	การใช้นโยบายส่งออกแรงงานของฟิลิปปินส์	อินเดีย	และเวียดนาม	เป็นต้น

87 Ibid. 
88	 ดูเพิ่มเติมใน	Ruth	 Pearson.	 (1986).	 “Latin	American	Women	 and	 the	New	 International	Division	 of	

Labour:	A	Reassessment.”	Bulletin of Latin American Research, Vol.	5	No.	2,	pp.	67-79.	
89 Saskia	Sassen.	(1988).	The Mobility of Labour and Capital: A Study in International Investment and 

Labour Flow.	 Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press;	 Robin	 Cohen.	 (2006).	Migration and Its Enermies: 
Global Capital Migrant Labour and the Nation-State.	Hampshire:	Ashgate	Publishing	Limited,	pp.	154–157.

90	 Stephen	Castles.	 (2003).	The Factors That Make and Unmake Migration Policies.	 Retrieved	 from	
https://pdfs.semanticscholar.org/f702/3b3aec310d23f9e6aa21261fb4db36a62420.pdf	



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

3-49การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวคิด

2) การพึ่งพิงเชิงโครงสร้างของการย้ายเข้า (structural dependency on immigration) 

การน�าเข้าแรงงานเป็นการพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มักเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลน
แรงงานฐานล่างหรอืแรงงานไร้ฝีมอื	อนัเนือ่งมาจากการยกระดบัโครงสร้างแรงงานภายในประเทศตามระดบั
การพัฒนาเศรษฐกิจ	 เช่น	 การพึ่งพาแรงงานแม็กซิกันในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา	 การพึ่งพา
แรงงานอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในภาคเกษตรของมาเลเซีย	เป็นต้น

อย่างไรก็ดี	 ทฤษฎีประวัติศาสตร์และโครงสร้างนี้ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า	 แม้จะเป็นตัวแบบ
การวิเคราะห์โดยอาศัยมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง	 แต่กลับให้ความส�าคัญเฉพาะมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ	จึงไม่สะท้อนความเป็นจรงิในการย้ายถิน่ได้อย่างรอบด้าน	เนือ่งจากการย้ายถิน่ไม่ได้เกดิขึน้ผ่าน
ช่องทางทางเศรษฐกิจหรือเป็นผลจากกิจกรรมของระบบตลาดในกระบวนการการผลิตแต่เพียงอย่างเดียว	
นอกจากนี	้ ทฤษฎปีระวัตศิาสตร์และโครงสร้างได้มองข้ามความเป็นตัวกระท�าการ	 (agency)	 ของผูย้้ายถิน่
ไปโดยสิน้เชงิ	โดยพิจารณาเพียงโครงสร้างความสมัพนัธ์ในระบบตลาดโลกทีส่่งผลต่อการย้ายถิน่ในลกัษณะ
ที่ผู้ย้ายถิ่นเป็นผู้ถูกกระท�า	(passive)	หรือถูกก�ากับโดยระบบตลาดโดยไร้อิสระ	ซึ่งก็อธิบายเพียงมิติของ
แรงงาน	แต่มิได้พิจารณาถึงทางเลือกในการตัดสินใจ	และการขยับฐานะของตัวกระท�าการในกระบวนการ
ของการแบ่งงานระหว่างประเทศใหม่ในการเป็นทางเลือก	 (choice	 of	 preference)	 ของผู้ย้ายถิ่น	 ที่มี
หลายกรณกีารย้ายถิน่น�ามาซึง่ความส�าเรจ็ในชวีติของผูย้้ายถ่ิน	เช่น	กรณเีจ้าสวัทีเ่ป็นชาวจีนโพ้นทะเลในไทย	
มาเลเซีย	 และสิงคโปร์	 หรือชาวยิวที่กลายเป็นนักคิดระดับโลกและเจ้าของทุนขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	
เป็นต้น	 ประการสุดท้าย	 ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของทฤษฎีประวัติศาสตร์และ
โครงสร้างมุง่เน้นไปทีก่ลไกตลาดและการเคลือ่นย้ายทนุว่าส่งผลให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานบนฐานของ
ความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจโลก91	 โดยขาดการศึกษาบทบาทของรัฐ	 อาทิ	 รัฐผู้รับ
แรงงานซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการน�าเข้าและคัดกรองแรงงานข้ามชาติ	หรือบทบาทของรัฐที่นอกเหนือจาก
การปกป้องการลงทุนและส่งเสริมการค้าแต่ล้มเหลวในการควบคุมการย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยไปยังประเทศ 
แกนกลางซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการย้ายถิ่น92	เป็นต้น

3.   กลุ่มแนวคิด/ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยการย้ายถิ่น (sociological theories)-ทฤษฎี 

ทุนทางสังคมและเครือข่ายการย้ายถิ่น (social capital and migration network theory)
นอกเหนือจากทฤษฎีที่สนใจศึกษาการย้ายถิ่นโดยมุ่งวิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจแล้ว	 การศึกษา

การย้ายถ่ินยังประกอบไปด้วยแนวคิด/ทฤษฎีที่สนใจมิติทางสังคมในการอธิบายปรากฏการณ์การย้ายถ่ิน
ซึ่งเห็นว่าปัจจัยทางสังคมส่งผลต่อการย้ายถิ่นไม่น้อยไปกว่าปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	เช่น	การน�าเสนอใน
กลุ่มทฤษฎีทุนทางสังคมและเครือข่ายการย้ายถิ่น	 (social	 capital	 and	migration	 network	 theory)	
รวมทั้ง	ทฤษฎีในการศึกษาการย้ายถิ่นผ่านมิติทางสังคมนี้ยังเป็นความพยายามในการก้าวข้ามการศึกษา 
 

91 Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. op.cit. 
92 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	p.	41.
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3-50 ความคิดทางการเมืองและสังคม

การย้ายถิ่นแบบแบ่งขั้ว	 (dichotomy)	 ที่แยกส่วนการศึกษาโครงสร้าง	 (structure)	 กับตัวกระท�าการ	
(agency)	ออกจากกัน	โดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะในลักษณะของการกระท�าแบบปัจเจกฯ	
หรอืกระท�าการในฐานะกลุม่ทางสงัคมเข้ากบักระบวนการการย้ายถิน่93	ตลอดจนผลกระทบต่อการเปลีย่น-
แปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นด้วย

เกลน	ลรู	ี(Glenn	Loury)	นยิามทนุทางสงัคมว่าหมายถึง	ทรัพยากรท่ีจบัต้องไม่ได้	(intangible	
resources)	ท่ีมาจากครอบครวัและชุมชนซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพฒันาทางสงัคมของ
เยาวชน94	ในขณะที่	ปิแอร์	บูร์ดิเยอ	(Pierre	Bourdieu)95	กล่าวว่า	ทุนทางสังคม	คือ	ทรัพยากรที่เพิ่ม
มูลค่าให้แก่บุคคลหรือกลุ่มจากการมีเครือข่าย	หรือการเป็นสมาชิกของเครือข่าย/กลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นความ
สมัพันธ์ผ่านสถาบันทีเ่ป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ	ทนุทางสงัคมเกดิขึน้เมือ่ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
เปลีย่นแปลงไปในทศิทางของการส่งเสรมิซึง่กนัและกนั	โดยแฝงอยูใ่นโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล
ต่อบุคคลและบุคคลกับกลุ่มบนบรรทัดฐานของการต่างตอบแทน	 (norms	 of	 reciprocity)96	 เครือข่าย
ทางสังคมนั้นเป็นได้ทั้งเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ	 (informal	 network)	 และเครือข่ายเชิงสถาบัน	
(institutionalised	 network)97	 เครือข่ายทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการพบในรูปแบบของความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว	 เครือญาติ	 และมิตรสหาย	ตัวอย่างเช่น	ส่วนเครือข่ายเชิงสถาบันนั้น	มีได้หลายลักษณะ	อาทิ	
ความสัมพันธ์ในรูปองค์กรทางการเมือง	 องค์กรทางศาสนา	 หรือกลุ่มกิจกรรมเฉพาะ	 เช่น	 สโมสรโรตารี่
สากล	และสมาคมนักเรยีนเก่าญีปุ่น่ในพระบรมราชปูถัมภ์	เป็นต้น	ทัง้น้ี	เครือข่ายทางสังคมทีไ่ม่เป็นทางการ
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเชิงสถาบันได้ในภายหลัง	ยกตัวอย่างเช่น	สมาคมเพื่อนแรงงานไทย
ในประเทศสิงคโปร์ท่ีเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันหลวมๆ	 ของแรงงานและกลุ่มแม่บ้านคนไทยในประเทศ
สงิคโปร์ท่ีมีการตดิต่อพบปะสังสรรค์และให้ความช่วยเหลอืคนไทยทีอ่ยูใ่นประเทศสงิคโปร์	จนกระทัง่ต่อมา
ได้ร่วมมือกับสถานทูตไทยและส�านักงานแรงงานไทยในสิงคโปร์จัดตั้งองค์กรในรูปสมาคมในปี	2003	เพื่อ
ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาแรงงานไทยในสิงคโปร์98	เป็นต้น

93	Stephen	Castles.	(2008). Development and Migration–Migration and Development: What Comes First? 
Retrieved	 from	 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=FA9C706B94E589CD9A06CE36FF4881C
E?doi=	10.1.1.674.2219&rep=rep1&type=pdf.	

94 Alberto	Palloni,	Douglas	S.	Massey,	Miguel	Caballos,	Kristin	Espinosa	and	Michael	Spittel.	(2001).	
“Social	Capital	and	 International	Migration:	A	Test	Using	 Information	on	Family	Network.”	American Journal 
of Sociology,	Vol.	106	No.	5,	p.	1263.

95	 Pierre	 Bourdieu.	 (1986).	 “The	 Forms	 of	 Capital.”	 in	Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education, edited	by	J.	G.	Richardson,	New	York:	Greenwood	Press,	pp.	248–249.	

96 James	S.	Coleman.	(1988).	“Social	Capital	in	the	Creation	of	Human	Capital.” The American Journal 
of Sociology, Vol.	 94,	 pp.	 S98,	 S102;	Robert	 Putnam.	 (2001).	Social Capital: Measurement and Consequences. 
Retrieved	from	http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.178.6284&rep=rep1&type=pdf.	

97	 Thomas	 Faist.	 (2006).	The Transnational Social Spaces of Migration.	 Retrieved	 from	 http://www. 
uni-bielefeld.de/	(en)/soz/ab6/ag_faist/downloads/workingpaper_10.pdf.	

98	 สมาคมเพื่อนแรงงานไทย	 (สิงคโปร์).	 (2555). ร�ำลึกควำมหลังก่อตั้งสมำคมฯ. สืบค้นจาก	 https://sprth.blogspot.
com/	p/blog-page_29.html.	
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เครือข่ายของการย้ายถิ่น	 (migration	 network)	 เป็นทุนทางสังคมรูปแบบหน่ึงที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของรฐั99	ถอืเป็นส่ิงทีม่มีลูค่าทางสังคม	(social	assets)	ซึง่ปรากฏในลกัษณะของความสมัพนัธ์
ทางสังคมและสัญลักษณ์	(social	and	symbolic	ties)	ที่ผูกพันตัวบุคคลกับกลุ่มทางสังคมไว้ด้วยกัน100 
เครือข่ายทางสังคมท�าหน้าที่เช่ือมโยงทั้งบุคคล	 (human	 connnection)	 และเชื่อมโยงพื้นท่ี	 (space 
connection)	จากพืน้ทีต้่นทาง/พืน้ทีท่ีเ่ป็นถิน่ฐานของผูย้้ายถิน่ไปสูพ่ืน้ทีป่ลายทาง	และในทศิทางกลบักนั	
เครือข่ายของการย้ายถิ่นนี้ก็ได้เชื่อมชุมชนในพื้นที่ปลายทางเข้ากับพื้นที่ต้นทางด้วยเช่นกัน	การเชื่อมโยง
พ้ืนท่ีทางสังคมข้ามพรมแดน	(transnational	social	spaces)	ดงัทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นนี	้โธมัส	เฟส	จ�าแนก
ออกเป็น	4	รูปแบบดังนี1้01

1.  สังคมข้ามพรมแดนในรูปแบบของกลุ่มขนาดเล็ก (transnational small groups)	 ได้แก่	
ครอบครัวและเครือญาติ	 ความผูกพันเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกในครอบครัวหรือความรู้สึกเป็นญาติพี่น้อง
กันน้ันเป็นความผูกพันที่แม้จะอยู่ห่างกันข้ามพรมแดนรัฐก็ยังคงมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว

2.  สังคมข้ามพรมแดนในรูปแบบของเครือข่ายเฉพาะ (transnational issue networks)	 เป็น
ความสัมพันธ์ในรปูของการแลกเปล่ียนข้อมูลและบริการทีเ่ป็นประโยชน์ในการตอบสนองเป้าหมายเดยีวกนั	
อนัได้แก่	เครอืข่ายสนบัสนนุ	เครอืข่ายทางธรุกจิ	เครอืข่ายทางวชิาการ	ฯลฯ	ยกตัวอย่างเช่น	กลุม่	ECAS	
(European	 Citizenship	 Action	 Service)	 ที่ส่งเสริมสิทธิพลเมืองของประชาชนในสหภาพยุโรป102 
เป็นต้น

3.  สังคมข้ามพรมแดนในรูปแบบของชุมชนข้ามพรมแดน (transnational communities) เป็น
ความผูกพันท่ีลึกซ้ึงทั้งทางสังคม	 สัญลักษณ์	 อุดมการณ์และความเช่ือที่ก่อให้เกิดความเป็นพวกเดียวกัน	
ได้แก่	กลุ่มทางศาสนา	และชุมชนพลัดถิ่น	เป็นต้น

4.  สังคมข้ามพรมแดนในรูปแบบขององค์กรข้ามพรมแดน (transnational organisations) 

เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระดับทางการ	 ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาจากเครือข่ายเฉพาะหรือชุมชนข้าม
พรมแดนมาสู่การเป็นองค์กรข้ามพรมแดนรัฐที่มีความเป็นสถาบัน	 เช่น	 องค์กร	 PKK	 (Partiya	Kark-
aren	Kurdistan)	ซึง่เป็นองค์กรชาตนิยิมชาวเคร์ิดทีเ่คลือ่นไหวทางการเมอืงในหลายประเทศในยโุรปและ
อเมริกา103	เป็นต้น

อย่างไรกดี็	สงัคมข้ามพรมแดนเหล่านีจ้ะไม่เกดิประโยชน์อนัใดเลยหากขาดการท�าหน้าทีข่องการ
เป็นเครือข่าย104	 ซึ่งเครือข่ายถือเป็นยุทธศาสตร์ที่บุคคลหรือผู้ย้ายถิ่นใช้ในการกระจายความเสี่ยง	 (risk	

99 พัชราวลัย	วงศ์บุญสิน.	(2553). กำรย้ำยถิ่น: ทฤษฎีและควำมเป็นไปในเอเชีย.	กรุงเทพฯ:	วิทยาลัยประชากรศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	น.	80.

100 Forecasting International Migration–Selected Theories, Models, and Methods.op.cit.
101 The Transnational Social Spaces of Migration. op.cit. 
102	ECAS.	(2018).	ECAS Mission and Vision. Retrieved	from	https://ecas.org/about-us/ecas-mission/
103 The	Kurdish	Project.	(2015).	PKK: The Kurdistan Workers Party.	Retrieved	from	https://thekurd-

ishproject.org/history-and-culture/kurdish-nationalism/pkk-kurdistan-workers-party/	
104 Social Capital in the Creation of Human Capital. op.cit., p.	S98.	
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diversification)105	 ที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นและอาศัยเครือข่ายเป็นทุนทางสังคมในการก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วยการแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเครือญาติ	มิตรภาพ	ความผูกพันทางสังคม	
หรือการเป็นสมาชิกของกลุ่มให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าในการใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการการย้ายถ่ิน	 เช่น	 ใน
เรื่องของรายได้	 ค่าจ้าง	 โอกาสในการจ้างงาน	 และการลดต้นทุนในการเดินทางหรือการส่งเงินกลับมาให้
ยังครอบครัว	เป็นต้น

4.  ทฤษฎีระบบการย้ายถิ่น (migration system theory)
ทฤษฎีระบบการย้ายถ่ินเป็นแนวคดิทางการศกึษาการย้ายถ่ินทีว่เิคราะห์ปรากฏการณ์ด้วยมมุมอง

แบบบรูณาการโดยศกึษาการย้ายถิน่ในเชิงพลวตัทีเ่ป็นตวัเชือ่มระหว่างประวตัศิาสตร์	เศรษฐกจิ	การเมอืง	
สงัคมและวฒันธรรมระหว่างประเทศทัง้ในระดับจุลภาคและมหภาค106	การย้ายถ่ินเป็นกระบวนการทีซ่บัซ้อน
ซึ่งเก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงตัวปัจเจกบุคคลหรือผู้ย้ายถ่ินเข้ากับบริบทรายรอบระหว่างสังคม	 2	 แห่ง	
(ต้นทาง–ปลายทาง)	หรือมากกว่านั้น	 (ต้นทาง–ทางผ่าน–ปลายทาง	หรือ	ต้นทาง–ทางผ่าน–ปลายทาง	
1	 ปลายทาง	 2	 เป็นต้น)	 ซึ่งในแต่ละสังคมมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองของตนเอง	 มีโครงสร้างช้ันทาง
สังคม	(hierarchical	stucture)	ของตนเองที่สัมพันธ์กับสังคมอื่น/รัฐอื่นผ่านการย้ายถิ่น107	ทั้งนี้	ดักลาส	
เมสซีและพวก108	และเจมส์	ฟอลเซท	(James	Fawcett)109	อธิบายว่า	การเชื่อมโยงกันระหว่างรัฐ/สังคม
ไม่เก่ียวข้องกับความระยะทางหรอืสภาพทางภมูศิาสตร์	แต่เป็นผลมาจากการแลกเปลีย่นกนัทางเศรษฐกจิ
และการเมืองระหว่างกันในรูปของสินค้า	 ทุน	 ความคิด	 ข้อมูลข่าวสารและผู้คน	 โดยการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกจิ	วฒันธรรม	และการเมอืงได้น�าไปสูก่ารสร้างเครอืข่ายของความระบบการย้ายถิน่	จงึอาจพจิารณา
ได้ว่า	 ทฤษฎีระบบการย้ายถิ่นมีมุมมองการวิเคราะห์สองทาง	 คือ	 มองว่าการย้ายถ่ินเป็นตัวกระท�า/
กระบวนการท่ีก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างรัฐ/สังคม	 ในขณะเดียวกันก็มองว่าการแลกเปล่ียนกันทาง
เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรมระหว่างรัฐ/สังคมก็ก่อให้เกิดระบบการย้ายถิ่นด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดี	 สิ่งที่ทฤษฎีระบบการย้ายถิ่นแตกต่างการทฤษฎี/แนวคิดอื่นๆ	 ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้
คือ	 ทฤษฎีระบบการย้ายถิ่นให้ความส�าคัญกับพลวัตของกระบวนการการย้ายถิ่นซึ่งประกอบไปด้วย	 5 
องค์ประกอบ110	คือ

105 Social Capital and International Migration: A Test Using Information on Family Network. op.cit.,	p.	1266.
106 Forecasting International Migration–Selected Theories, Models, and Methods. op.cit. 
107	Karen	OReilly.	(2012). International Migration and Social Theory. Basingstoke:	Palgrave	Macmillan,	

pp.	46–47.	
108 Theories of International Migration: A Review and Appraisal. op.cit., p.	 454;	World in Motion– 

Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	pp.	60-61.	
109	 James	 T.	 Fawcett.	 (1989).	 “Networks,	 Linkages,	 and	Migration	 System.”	 International Migration 

Review, Vol.	23	No.	3,	p.	673.	
110	Akin	L.	Mabogunje.	(1970).	“System	Approach	to	a	Theory	of	Rural–Urban	Migration.”	Geographical 

Analysis,	Vol.	2,	No.1,	pp.	1–18;	Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. op.cit.
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1.		สภาพแวดล้อม	ได้แก่	สภาพเศรษฐกจิ	นโยบายรัฐ	ค่านยิมทางสงัคม	การสือ่สารและคมนาคม	
ฯลฯ

2.		ตัวผู้ย้ายถิ่น	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบ
3.		ตัวควบคุมระบบ	ซึ่งท�าหน้าที่ในการก�ากับว่าใครย้าย	ใครอยู่	เช่น	ผู้ก�าหนดนโยบายและออก

กฎหมาย	เจ้าหน้าที่รัฐ	และนายหน้า111	เป็นต้น
4.		กลไกการปรบัเปลีย่นทางสังคมในการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการย้ายถิน่

ซึ่งมีทั้งในสังคมต้นทางและปลายทาง
5.		วงจรย้อนกลับ	มี	2	ลักษณะ112	คือ	(1)	ผลบวก	ในกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นประเมินจากประสบการณ์

ของการย้ายถิ่นเปรียบเทียบกับภาวะการด�ารงชีพอยู่ในถ่ินฐานแล้วตัดสินใจอยู่ในระบบการย้ายถ่ินต่อไป	
กับ	 (2)	 ผลลบ	 ในกรณีที่การประเมินโดยเปรียบเทียบในลักษณะเดียวกันแล้วผู้ย้ายถิ่นตัดสินใจกลับคืนสู่
ถิ่นฐานโดยถาวรหรือยุติการย้ายถิ่น

องค์ประกอบดังที่ได้กล่าวมานี้	 ล้วนมีความจ�าเป็นการการขับเคลื่อนหรือการด�ารงอยู่ของระบบ
การย้ายถิ่นซึ่งมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบวงจรมากกว่าความสัมพันธ์แบบแนวราบแบบทฤษฎีปัจจัย
หรือกลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่มองความสัมพันธ์ในการย้ายถิ่นแบบทางเดียว	 โดยการย้ายถิ่นนั้นเป็น 
กระบวนการทางสังคมที่มีพัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	กล่าวคือ

1)  การย้ายถิน่เป็นกระบวนการสงัคมแบบห่วงโซ่และมีลักษณะเป็นเครือข่าย (chain migration 

and networks)113	 การย้ายถิ่นเป็นเรื่องของเครือข่ายท่ีเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคนหลายคนทั้งในสังคม
เดยีวกันและต่างสงัคม	รวมทัง้ท�าหน้าทีใ่นกระบวนปรบัตวัและสร้างชมุชนของผูย้้ายถิน่ทีท่บัซ้อนในชมุชน
บนพืน้ทีใ่หม่และการเปล่ียนแปลงสถานภาพของการเป็นสมาชกิในชมุชนเดมิ	ซึง่กลุม่ทางสงัคมและความ
สัมพันธ์ในระบบเครือข่ายการย้ายถิ่นนี้เป็นตัวก�าหนดพลวัตของการย้ายถิ่นทั้งในสังคมต้นทาง	ปลายทาง	
และสังคมทางผ่าน	ตลอดจนก�าหนดตัวแสดง	(Actors)	ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการย้ายถิ่น

2) การย้ายถ่ินเป็นสถานะในวงจรชีวิตของมนุษย์ (position within lifecycle)114	อาศัยการตั้ง
สมมติฐานบนปัจจัยด้านจิตวิทยาท่ีว่ามนุษย์มุ่งแสวงหาโอกาสที่ดีให้แก่ชีวิตเสมอ	การย้ายถ่ินจึงเป็นทาง
เลือกหนึ่งในการตอบสนองแรงขับทางธรรมชาติดังกล่าวของมนุษย์

3)  การย้ายถิ่นเป็นกระบวนการที่มีการจัดการเป็นระบบ (systematic)	 เกี่ยวข้องกับตัวกระท�า
การ	(agencies)	หลายตัวที่นอกเหนือจากตัวผู้ย้ายถิ่น	ครอบครัว	และชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง	อาทิ	
ผู้ก�าหนดนโยบาย	เจ้าหน้าที่รัฐ	นักกฎหมาย	สถาบันการเงิน	นายหน้าจัดหาแรงงาน	นายหน้าจัดหางาน	
ตัวแทนท่องเที่ยว	 ล่าม	 นายหน้าหาที่พัก	 ฯลฯ	 การย้ายถิ่นจึงมีลักษณะของการจัดการที่ซับซ้อนเหมือน 
 

111 World in Motion–Understanding International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	p.	60.
112 Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. op.cit. 
113 Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. op.cit. 
114 International Migration and Social Theory. op.cit.,	 p.	 64;	The Factors That Make and Unmake 

Migration Policies. op.cit. 
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อุตสาหกรรมอย่างหนึ่ง	 (migration	 industry)115	 และมีการปรับตัว	พัฒนาวิธีการ	 รูปแบบอยู่เสมอตาม
สภาพแวดล้อม	เงือ่นไข	และกฎหมาย/นโยบายทีอ่าจส่งเสรมิหรอืเป็นอปุสรรคในการย้ายถิน่ทัง้ในรปูแบบ
ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย

4)  ระบบการย้ายถิน่เป็นการเชือ่มโยงท่ีหลากหลาย (various linkages in migration system)116 
การย้ายถิ่นเป็นกระบวนการที่ท�าหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่กับพื้นที่	 เชื่อมโยงคนกับพื้นที่	 และเชื่อมโยงการ 
แลกเปลีย่นของสนิค้าบรกิาร	ความคดิ	ข้อมลูข่าวสาร	และผู้คนในหลากหลายรปูแบบ	ทัง้นี	้เจมส์	ฟาวเซท	
ได้จ�าแนกรปูแบบการเช่ือมโยงทีเ่กดิขึน้จากระบบการย้ายถิน่เป็น	3	ประเภท	4	ลกัษณะ	(ดตูารางที	่3.1)117 
ซึง่ทัง้รปูแบบและประเภทของการเชือ่มโยงเหล่านีเ้กดิขึน้ภายใต้บรบิทของการปฎสิมัพนัธ์กนัในระบบการ
ย้ายถิ่น

ตารางท่ี 3.1 รูปแบบการเชื่อมโยงของระบบการย้ายถิ่น

         รูปแบบ

     ประเภท

ความสัมพันธ์

แบบรัฐ–รัฐ

การเชื่อมโยง

วัฒนธรรม

เครือข่ายครอบครัว

และบุคคล

การเชื่อมโยง

กิจกรรมและ

ตัวกระท�าการ

ในระบบ

การเชื่อมโยง
ที่จับต้องได้

การค้าและการลงทุน	
ข้อตกลงความร่วม
มือทางเศรษฐกิจ	
และการช่วยเหลือ
ทางเทคนิคต่างๆ	

สื่อสารมวลชน	เช่น	
สิ่งพิมพ์	ทีวี	
ภาพยนตร์	เป็นต้น

การส่งเงินกลับ	การ
ติดต่อกลับทางบ้าน	
เช่น	จดหมาย	และ
โทรศัพท์	เป็นต้น

การรับและน�าพา
แรงงานข้ามชาติ	
ช่องทางในการส่ง
เงินกลับ	และ
กิจกรรมขององค์กร
ในประเทศปลายทาง
เพื่อช่วยในการปรับ
ตัวของผู้ย้ายถิ่นต่อ
สังคมใหม่	เป็นต้น

115 Ibid.; R.	Mansell	 Prothero.	 (1990).	 “Labour	 Recruiting	 Organisations	 in	 the	 Developing	World: 
Introduction.” International Migration Review, Vol.	 24	 No.	 2,	 pp.	 221–228;	World in Motion–Understanding 
International Migration at the End of the Millennium. op.cit.,	p.	61.	

116 The Impact of International Migration: Process and Contemporary Trends in Kyrgyzstan. op.cit.,	p.	17.
117 Networks, Linkages, and Migration System. op.cit.,	pp.	671–680.	
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         รูปแบบ

     ประเภท

ความสัมพันธ์

แบบรัฐ–รัฐ

การเชื่อมโยง

วัฒนธรรม

เครือข่ายครอบครัว

และบุคคล

การเชื่อมโยง

กิจกรรมและ

ตัวกระท�าการ

ในระบบ

การเชื่อมโยงทาง
กฎระเบียบ

กฎหมายคนเข้าเมือง	
กฎหมาย/นโยบาย
เกี่ยวกับแรงงานข้าม
ชาติ	นโยบายด้าน
การท่องเที่ยว	วีซ่า	
ฯลฯ

บรรทดัฐานทางสงัคม
ต่อการย้ายถิ่น	และ
การยอมรับทาง
สังคมต่อผู้ย้ายถิ่น

พันธะและความ
รับผิดชอบต่อ
ครอบครวั	มติรสหาย	
และกลุ่มทางสังคม

กฎและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการและการ
ด�าเนินการในการ
ย้ายถิน่รวมทัง้สัญญา
และข้อตกลงใน
การจ้างงานแรงงาน
ข้ามชาติ	เป็นต้น

การเชื่อมโยงใน
รูปความสัมพันธ์

การตอบสนองกัน
ของอุปสงค์กับ
อุปทาน	การพึ่งพา
กันทางเศรษฐกิจ	
การแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่การทูต
ระหว่างกัน	เป็นต้น

ความคล้ายคลึงและ
สอดคล้องกันทาง
วัฒนธรรม	และ
ระบบคุณค่า

ความสัมพันธ์ของ
สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกจิระหว่าง
ผู้ย้ายถิ่นกับผู้กลับ
คืนถิ่น	(returned	
migrants)	ใน
ลักษณะของการ
ย้ายถิ่นที่ล้มเหลว	
(failed	migration)	
หรือกับคนที่ก�าลัง
ตัดสินใจย้ายถิ่น
ในลักษณะแรงจูงใจ

กิจกรรมที่ส่งเสริม
ซึ่งกันและกัน
ระหว่างต้นทางกับ
ปลายทาง	เช่น	
เครือข่ายแรงงาน
ข้ามชาต	ิและองค์กร
ช่วยเหลือของชุมชน
พลัดถิ่น	เป็นต้น

ท่ีมา:		James	T.	Fawcett.	(1989).	pp.	674–678.

5.  แนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายถิ่น (Migration Rights – based Approach-MRBA)
แนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายถิ่นเป็นการศึกษาการย้ายถ่ินกับสิทธิมนุษยชนในฐานะของการ

เป็นรากเหง้าของการน�าไปสูก่ารย้ายถิน่และความสมัพนัธ์ของสทิธมินษุยชนกบัการย้ายถิน่ในกระบวนทศัน์ 
 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)
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ของการพัฒนา118	 (ภาพที่	 3.10)	 แนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายสิทธินี้ถูกน�าเสนอโดยองค์กรที่ท�างาน
เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ย้ายถ่ิน	 อาทิ	 IOM,	 UNHCR,	 ILO	 และ	 INGOs	
แนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายสิทธิเป็นแนวคิดและเครื่องมือในการบูรณาการเรื่องของสิทธิ	 บรรทัดฐาน	
และมาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศทีว่่าด้วยเร่ืองสทิธมินษุยชนมาใช้ในการก�าหนดนโยบาย	ตลอดจน
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้ย้ายถิ่น119	 ทั้งนี้การรับรองสิทธิของผู้ย้ายถิ่นและการประกันถึงสิทธิของผู้ย้ายถิ่น
ในการปลอดจากความรุนแรงต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในรูปของความขัดแย้ง	 การเหยียดผิว	 และ
การถกูเลอืกปฏบิตั	ิปรากฏอยูใ่นกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบบั	 โดยเฉพาะตวับทกฎหมายทีเ่ป็นพืน้ฐาน
ของสิทธิมนุษยชนสากลอย่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights:	
UDHR)	เป็นทีน่่าเสยีดายว่า	แม้จะมกีารก�าหนดกลไกและความคุม้ครองสทิธขิองผูย้้ายถ่ินไว้อย่างชดัเจน
ตามความตกลงที่รัฐบาลนานาชาติได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน	 แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับมีการละเมิด	
การเลือกปฏิบัติ	และการต่อต้านผู้ย้ายถิ่นในประเทศต่างๆ	ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนา

ภาพที่ 3.10 องค์ประกอบแนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายถ่ิน
ท่ีมา:  ผู้เขียน

118	United	Nations.	 (2012).	Migration	and	Human	Rights–Improving	Human	Rights-based	Governance	
of	International	Migration.	Retrieved	from	https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_im-
provingHR_Report.pdf;	 ILO.	 (2010).	 International Labour Migration: A Rights-based Approach.	Retrieved	from	
https://digitalcommons.	ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.th/&httpsredir=	1&article	
=1086&context=intl;	 United	 Nations.	 (2009).	A Call for a Human Rights-based Approach to Migration and 
Development. Retrieved	from	http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/7/
docs/P18_NGO.pdf.

119 International	 Organization	 for	Migration.	 (2016).	Rights-based Approach to Migration Policies. 
Retrieved	from	https://ecampus.itcilo.org/pluginfile.php/27735/mod_folder/content/0/HUMAN%20RIGHTS/RBA%20
to%20migration%20policy%20MARCH.pdf?forcedownload=1;	Patrick	A.	Taran.	 (2009).	 “The	Need	 for	a	Rights-
based	Approach	to	Migration	in	 the	Age	of	Globalisation.”	 in	Ryszard	Cholewinsky,	Pual	De	Guchteneire	and	
Antoine	Pecoud.	Migration and Human Rights–The United Nations Convention on Migration Workers Rights. 
Cambridge:	Cambridge	University	Press,	pp.	150–170.
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สิทธิกับการย้ายถิ่นเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้	 การถูกละเมิดสิทธิ
และความรุนแรงเป็นสิ่งที่เป็นได้ทั้งสาเหตุของการก่อให้เกิดการย้ายถิ่น	 เป็นองค์ประกอบในกระบวนการ
การย้ายถิน่	ส่งผลต่อสถานะและคุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถ่ินในการตัง้ถ่ินฐาน	ณ	ประเทศปลายทาง	ตลอดจน
ความสมัพนัธ์ของผูย้้ายถิน่ระหว่างประเทศต้นทางกบัประเทศปลายทาง	การละเลยหลกัการเรือ่งสทิธหิรอื
กระท�าละเมดิสทิธต่ิอผูย้้ายถิน่เป็นส่วนส�าคัญในการก่อให้เกดิปัญหาทีม่ผีลกระทบของการย้ายถิน่ทีข่ยายตวั
เพิ่มขึ้นอย่างคู่ขนานไปกับการพัฒนา	 ยกตัวอย่างเช่น	 การขาดกลไกการคุ้มครองผู้ย้ายถิ่นที่อ่อนไหวต่อ
การถกูกระท�าละเมิดอย่างสตรแีละเดก็กจ็ะส่งผลให้คนเหล่านีต้กเป็นเหยือ่ของการค้ามนษุย์120	ปัญหาการ
ค้ามนุษย์มิได้เป็นเพียงการส่งเสริมการค้าทาสสมัยใหม่	 (modern	 slavary)	 ที่มีการหาประโยชน์จากคน
เหล่านีเ้ท่านัน้	แต่ยังส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความมัน่คงปลอดภยัของสงัคม	(peaceful	society)121 
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางจากการขยายตวัของเครอืข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินีด้้วย	หรอืการ
ที่รัฐมีนโยบายต่อต้านและปราบปรามผู้ย้ายถิ่นผิดกฎหมายโดยมิได้ใช้มิติของเรื่องสิทธิเข้าไปพิจารณา
ประกอบการออกนโยบายก็จะยิ่งท�าให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะรัฐไม่สามารถปิดกั้น
พรมแดนได้อย่างสมบูรณ์	การย้ายถิ่นยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่ารัฐจะยินยอมหรือไม่	ฉะนั้น	ยิ่งรัฐหาทาง
ปิดก้ันและปฏเิสธการเข้ามาของผูย้้ายถิน่มากเท่าไหร่	ช่องทางของการหลบเล่ียงอ�านาจรฐัหรอืการลกัลอบ
เข้ามาอย่างผิดกฎหมายกจ็ะย่ิงกลายเป็นทางเลือกให้ผูย้้ายถ่ินมากขึน้	ซึง่ภาวะดงักล่าวโยงใยไปสูว่งจรการ
ค้ามนุษย์เป็นปัญหางูกินหางให้รัฐต้องคอยตามแก้ไข

แนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายถิ่นถูกน�าไปใช้ปฏิบัติอย่างเป็นสากลในฐานะส่วนหนึ่งของกลไก
การพัฒนา	โดยการประชุมเรื่องการย้ายถิ่นกับการพัฒนา	(Global	Forum	on	Migration	and	Devel-
opment:	GMFD)	ทีก่รงุบรสัเซลส์	ประเทศเบลเยีย่ม	เม่ือ	ค.ศ.	2007	ซึง่เป็นการจดัประชุมระดบัโลกคร้ังแรก
ท่ีใหญ่ทีส่ดุในการหารอืและพูดคุยกันขององค์กรทัว่โลก	ทัง้ทีเ่ป็นรฐับาล	ไม่เป็นองค์กรของรัฐสหประชาชาติ	
และองค์กรในก�ากับของสหประชาชาติ	 ในประเด็นของการย้ายถิ่น	 การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นผลมา
จากข้อเสนอของเลขาธิการสหประชาชาติในการเจรจาของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยเร่ืองการ
ย้ายถิ่นและการพัฒนา	 เมื่อ	 ค.ศ.	 2006	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือและการหารือ
เกี่ยวกับเรื่องการย้ายถิ่นอย่างรอบด้าน	 ตลอดจนเชื่อมโยงการย้ายถิ่นเข้ากับการพัฒนาในทุกระดับ122	 ที่
ประชมุสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตจิงึเหน็พ้องกนัในการจดัตัง้กลไกการหารือและแสวงหาความร่วมมอื

120 A Call for a Human Rights-based Approach to Migration and Development, op.cit. 
121	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมของความสงบสุขและปลอดภัยทางสังคมกับการย้ายถิ่นในการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกได้จาก	International	Organization	for	Migration.	(n/a).	Migration in the 2020 Agenda: The 
Sustinable Development Goals Seen Through the Lens of Migration.	 retrieved	 from	https://www.iom.int/sites/
default/	files/our_work/ICP/MProcesses/IOM-and-SDGs-brochure.pdf;	The	3Ps:	Office	of	Monitor	and	Combat	
Trafficking	in	Persons,Prevention.	Protection. Prosecution. United	States	Department	of	State,	USA,	2011.	retrieved	
from	https://2009-2017.state.gov/documents/organization/167334.pdf.	

122	 International	 Organization	 for	Migration.	 (2018).	Global Forum on Migration and Development 
(GFMD),	Retrievesd	from	https://www.iom.int/global-forum-migration-and-development-gfmd;	United	Nations.	
(2008). Resolution Adopted by the General Assembly on 20 June 2008. Retrieved	 from	http://www.un.org/en/
development/desa/population/	migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_62_	270.pdf.	
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ในเรื่องการย้ายถิ่นกับการพัฒนาขึ้นเพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น	 โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการผนวกการย้ายถิ่นเข้าเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก	 (sustainable	
development	 goals)	 ในฐานะที่การย้ายถิ่นส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศด้อยพัฒนา	 การย้ายถ่ินน�ามาซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และการสร้างความ
เท่าเทียมท่ีลดช่องว่างระหว่างเพศ	 รายได้	 เสรีภาพ	 และยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน	 ดังน้ัน	 การย้าย
ถิ่นจึงมิใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสในการพัฒนาของมนุษย์และสังคมทั้งต้นทางและปลายทาง

อย่างไรก็ดี	 การพัฒนาก่อให้เกิดการย้ายถ่ิน123	 ซ่ึงปรากฏในหลายรูปแบบ	 หลายระดับ	 และส่ง
ผลกระทบซึ่งกันและกันในลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่ขนาน	 โดยเฉพาะกระบวนทัศน์การพัฒนาและการ
ย้ายถิน่หลงัปี	2000	เป็นต้นมานัน้	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีบีทบาทอย่างมากต่อมิตกิารข้ามพรมแดน
ท่ีมีความซับซ้อนกว่าในอดีต	 บริบทเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อการศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจการย้ายถ่ินที่ไม่อาจ
พึ่งพาเพียงแนวคิด/ทฤษฎีใดเพียงแนวคิด/ทฤษฎีเดียวได้	 แต่จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาถึงมุมมองในการ
ศึกษาที่รอบด้านและบูรณาการเพื่อให้เท่าทันพลวัตของการย้ายถิ่นที่มีการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 และเงื่อนไขอื่นๆ	 อยู่เสมอ	 ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับผู้ศึกษาในการก�าหนดกรอบ
แนวทางการศกึษาทีส่อดคล้องกบัประเดน็ในการศกึษา	เข้าใจจดุอ่อนและจดุแขง็ของแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่ลือก
ใช้	 รวมทั้งมีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์ของการย้ายถิ่นเพื่อใช้ประกอบข้อสรุปในการศึกษาที่สะท้อน
ความเป็นจริงของการย้ายถิ่นได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม 3.3.1

แนวคิด/ทฤษฎีที่ในการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศหลักๆ	แล้วแบ่งเป็นกี่กลุ่ม	อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 3.3.1

แนวคดิ/ทฤษฎีทีใ่นการศึกษาการย้ายถิน่ระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น	5	กลุม่	ได้แก่	กลุม่แนวคดิ/
ทฤษฎทีีศ่กึษาปัจจยัการย้ายถิน่	กลุม่แนวคิด/ทฤษฎทีีศ่กึษามติทิางเศรษฐศาสตร์	กลุม่แนวคดิ/ทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาว่าด้วยการย้ายถิ่น	กลุ่มทฤษฎีระบบการย้ายถิ่น	และแนวคิดฐานสิทธิว่าด้วยการย้ายถิ่น

123 Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer. op.cit.
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เรื่องท่ี 3.3.2

ปัญหาของแนวทางการศึกษาการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

และทิศทางของประเด็นการศึกษา

สิง่ท้าทายประการหน่ึงของแนวคิด/ทฤษฎกีารย้ายถ่ินในปัจจบุนัคอื	ขาดการศกึษาทีมี่กระบวนทศัน์
ร่วม	(Shared	Paradigm)	โดยเป็นการศึกษาแยกส่วนจากมุมมองของสาขาวิชาต่างๆ	อันเป็นผลมาจาก
กรอบการตัง้ค�าถาม	สมมตฐิาน	และการเลอืกใช้เคร่ืองมอืในการศกึษาวจิยั124	แต่ละแนวคดิ/ทฤษฎจีงึเน้น
การศึกษาแยกตามฐานทฤษฎี	 (theoretical	 viewpoints)	 ที่แยกมองเป็นส�านักคิดต่างๆ	 (disciplines)	
และอุดมการณ์	(ideologies)	ตัวอย่างเช่น	ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคที่มุ่งสนใจเพียงแรงจูงใจเรื่อง
ค่าจ้าง	ในขณะที่ตัวแบบเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ก็ให้ความส�าคัญเพียงการกระจายความเสี่ยงของครัวเรือน
และมุ่งอธิบายการย้ายถิ่นในลักษณะยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดของครัวเรือน	 หรือทฤษฎีประวัติศาสตร์
และโครงสร้างท่ียึดโยงมมุมองในการวิเคราะห์การย้ายถ่ินบนฐานคดิสายมาร์กซสิต์	ทฤษฎทีีย่กตวัอย่างมา
นีจ้งึยงัขาดการพจิารณาปัจจยัในมติอ่ืินๆ	ทีอ่าจส่งผลต่อการเคล่ือนย้ายแรงงานด้วยเช่นกนั	ทีส่�าคญั	ทฤษฎี
เหล่านี้ขาดพื้นที่ในการอธิบายการย้ายถิ่นในรูปแบบอื่นๆ	 ที่มิใช่การย้ายถิ่นของแรงงาน	 จากเหตขุ้างต้น	
ท�าให้ประเด็นศกึษาการย้ายถิน่มคีวามคับแคบ	ขาดประสทิธภิาพในการอธบิายปรากฏการณ์	และไม่มคีวาม
ชัดเจน	 เพราะมุ่งเน้นที่การนิยามความหมาย	 หลักการพื้นฐาน	 แต่ขาดการสื่อสารประเด็นที่สะท้อน
ปรากฏการณ์ทีม่คีวามซับซ้อนและหลากหลายในเชงิมติคิวามสัมพนัธ์ของการย้ายถิน่ได้เพยีงพอ	การศกึษา
ในแนวทางแบบสหวิทยาการ	(interdeciplinary	approach)	และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ	(compara-
tive	approach)	จึงมีความส�าคัญ125

อย่างไรก็ดี	 แนวคิด/ทฤษฎีนั้น	 เป็นข้อเสนอขององค์ความรู้ที่ประกอบไปด้วยข้อสรุปของความ
สัมพันธ์ในสิ่งที่แนวคิด/ทฤษฎีนั้นถูกใช้ในการอธิบาย	 ปัจจัยของความเป็นไปได้ที่น�าไปสู่ลักษณะเช่นน้ัน	
และบางแนวคิด/ทฤษฎีก็พยายามบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ของความน่าจะเป็นในข้อสรุปที่น�าเสนอภายใต้
เงื่อนไขหรือบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ศึกษาในลักษณะเดียวกัน	 แนวคิด/ทฤษฎีในการศึกษาการ
ย้ายถิน่กเ็ช่นกัน	อเลฮนัโดร	ปอร์เตส	(Alejandro	Portes)126	ได้ตัง้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัแนวคดิ/ทฤษฎกีาร
ย้ายถิ่นไว้ว่ามีลักษณะที่ส�าคัญคือ	 แนวคิด/ทฤษฎีมิได้จ�ากัดอยู่เพียงการอธิบายปรากฏการณ์ในช่วงเวลา
ใดเวลาหนึ่งเท่านั้น	 หรือใช้วิเคราะห์เพียงเหตุการณ์ที่เกิดที่ใดเพียงที่เดียวเท่านั้น	 แต่ข้อสรุปในแนวคิด/
ทฤษฎีที่น�าเสนอนั้น	 สามารถน�าไปใช้พิจารณาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่ศึกษากับข้อสรุปของ
แนวคิด/ทฤษฎีเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

124 Migration Theory: Talkinig across Disciplines. op.cit., pp.	1-21;	Theories and Typologies of Migration: 
An Overview and a Primer. op.cit.; Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities. 
op.cit.; Forecasting International Migration–Selected Theories, Models, and Methods. op.cit. 

125 Migration Theory: Talkinig across Disciplines. op.cit.,	pp.	19–21.	
126 Ibid.,	pp.	808-809.	
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กว่าหนึ่งศตวรรษที่มีการน�าเสนอแนวคิด/ทฤษฎีว่าด้วยการศึกษาการย้ายถ่ินซึ่งเร่ิมจากปลาย
ทศวรรษที่	 1880	 โดยทฤษฎีกฎของการย้ายถิ่นโดย	 ราเวนสไตน์และพัฒนาต่อมาเป็นทฤษฎีการย้ายถิ่น
ของลี	 แนวคิด/ทฤษฎีว่าด้วยการย้ายถิ่นมีการต่อยอดจากแนวคิด/ทฤษฎีในช่วงต้นมาสู่การอธิบาย
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในบริบทคู่ขนาดกับการย้ายถิ่น	 โดยเฉพาะการให้
ความส�าคญักับมิตทิางด้านเศรษฐกจิเพือ่อธบิายกระแสการไหลของการย้ายถิน่	(migration	flow)	ทีเ่ป็น
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายทุนและการเติบโตของทุนในระบบทุนนิยม	ทั้งนี้การตระหนัก
ถึงความซับซ้อนของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในคริสต์ศตวรรษที่	 21	 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจาก
บรบิทในศตวรรษก่อนหน้าน้ี	ท�าให้เกิดการตัง้ค�าถามถึงแนวคดิ/ทฤษฎยีคุแรกหรือแม้กระท่ังแนวคดิ/ทฤษฎี
ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าจะสามารถน�ามาใช้อธิบายการย้ายถ่ินระหว่างประเทศในบริบทโลกแห่งสหัสวรรษใหม่
ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เปล่ียนแปลงไปของโลกได้มากน้อยเพียงใด	 อาทิ	 ทฤษฎีระบบโลกยัง
สามารถใช้อธิบายการย้ายถิ่นที่มาจากโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันของระบบทุนนิยม
โลกบนฐานการผลติแบบอตุสาหกรรมกบับรบิทสงัคมหลังยคุอตุสาหกรรม	(post-industrial	society)	ได้
อยู่หรือไม่อย่างไร	 เป็นต้น	 กระนั้นก็มิได้หมายความว่าเราควรมีการผลิตหรือคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น
เร่ือยๆ	เพราะการมแีนวคดิ/ทฤษฎีมากมิได้แปลว่าด1ี27	ทฤษฎทีีด่คีวรน�ามาสูก่ารตัง้ค�าถามและชวนให้เรา
ขบคิดถึงความเป็นจริง	 ค้นคว้า	 และแสวงหาความจริงด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์	 แนวคิด/ทฤษฎีจึงมิใช่
แบบฝึกหัดส�าเรจ็รูปในการน�ามาใช้ทดสอบปรากฏการณ์128	แต่แนวคดิ/ทฤษฎเีป็นองค์ความรู้ทีเ่ป็นแนวทาง
ชี้แนะการศึกษาและจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ทิศทางของประเด็นการศึกษาว่าด้วยการย้ายถ่ินระหว่างประเทศหลัง ค.ศ. 2000
การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของผู้คนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ	 รวมทั้ง

ยังเก่ียวข้องกับการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย	 โดยเฉพาะหลังทศวรรษที่	 2000	
เป็นต้นมา	จากรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน	(International	Organisation	
for	Migration:	IOM)	ค.ศ.	2018129	ได้ชี้ให้เห็นถึงการมีประเด็นใหม่ที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการย้ายถิ่น
ที่มีความซับซ้อนและแตกต่างไปจากอดีต	 ในเร่ืองของความสัมพันธ์กันระหว่างการย้ายถ่ินกับการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็ของการเช่ือมโยงกนัข้ามพรมแดน	(transnational	connectivities)	ใน
ทุกระดบั	ท�าให้มุมมองต่อการโยกย้ายถิน่ฐานข้ามพรมแดน	รวมทัง้มิตทิีห่ลากหลายเกีย่วกบัผูย้้ายถ่ินและ
การย้ายถิ่นมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 การย้ายถิ่นเป็นตัวเชื่อมภูมิรัฐศาสตร์ของโลก	 น�ามาซึ่งการแลกเปลี่ยน
ทางการค้าและวัฒนธรรม	 ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง	
การย้ายถิน่ยงัเป็นตวัสะท้อนการพัฒนาและช่องว่างของการพฒันาได้เป็นอย่างด	ีแต่ทรรศนะของการย้ายถิน่ 
 

127 Ibid., pp.	802–803.	
128 Ibid., p.	805.	
129 World Migration Report 2018. op.cit. 
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กับการพัฒนาได้มีการน�าเสนอแนวคิดใหม่	 มุมมองที่ว่าการย้ายถิ่นเป็นผลจากความด้อยพัฒนาถูกแทนที่
ด้วยการผนวกการย้ายถิน่เป็นแรงขบัเคลือ่นไปสูก่ารพฒันาโดยทีป่ระชมุสหประชาชาตซิึง่ได้ก�าหนดให้การ
ย้ายถิ่นร่วมอยู่ในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกภายใน	ค.ศ.	 2030	ทั้งในแง่ของการพัฒนา
ของมนุษย์	สงัคม	และส่ิงแวดล้อมดังทีไ่ด้กล่าวมาก่อนหน้านี	้ประกอบกบัตวัช้ีวดัประจักษ์อย่างเช่นรายได้ที่
แรงงานข้ามชาติส่งกลับบ้านที่เพิ่มขึ้นกว่า	10	เท่าในช่วงเวลา	2	ทศวรรษครึ่งที่ผ่านมา	โดยเพิ่มจาก	31.1	
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ใน	 ค.ศ.	 1990130	 เป็น	 413	พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ใน	 ค.ศ.	 2016131	 ซึ่งมากกว่า	
GDP	 ของประเทศไทยในปีเดียวกัน132	 รายได้เหล่านี้มีส่วนอย่างส�าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานข้ามชาติ	รวมทั้งสง่ผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้นในประเทศบ้านเกิดของแรงงานเหล่านี้	
เนื่องจากรายได้ที่แรงงานส่งกลับไปก่อให้เกิดความม่ันคงแก่ครอบครัวและชุมชน	 น�ามาซ่ึงการขยายการ
บรโิภคและการลงทนุของประเทศทีร่ฐัจะสามารถน�ามาเป็นงบประมาณพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ	
การศึกษา	และสวัสดิการทางสังคมต่างๆ	ในขณะเดียวกัน	ประเทศปลายทางที่รับแรงงานข้ามชาติก็ได้รับ
ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากแรงงานเหล่านี้	ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ดี	 ผู้ย้ายถิ่นมิใช่คนกลุ่มเดียวกันทั้งหมดในบริบทของการย้ายถิ่นไม่ว่าจะจากประเทศ
ต้นทางหรือในบริบทของประเทศปลายทาง	 การมองว่าผู้อพยพหรือแรงงานข้ามชาติเป็นคนกลุ่มเดียวกัน	
นั่นคือ	 คนยากจนและชนชั้นล่างท่ีสุดในสังคมที่คนเหล่านั้นจากมาอาจไม่สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับ 
ผูย้้ายถิน่	งานศกึษาเกีย่วกบัการย้ายถิน่ในยุคหลงั133	ได้มข้ีอโต้แย้งเกีย่วกบัข้อสงัเกตดงักล่าวและบ่งชีใ้ห้
เห็นถึงแนวโน้มของการย้ายถิ่นในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนี้	 การเดินทางข้ามพรมแดนไปยัง
ประเทศอืน่จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องใช้ทรัพยากรจ�านวนหนึง่ในการเดนิทางและการด�ารงชพีระหว่างการปรับตวัสู่ 
สังคมใหม่	การใช้ประโยชน์จากฐานทางทรัพยากรของผู้ย้ายถิ่นไม่ว่าจะในรูปของตัวเงินหรือทุนทางสังคม 
 

130 Hein	de	Haas.	(2008).	Migration and Development-A Theoretical Perspective.	Retrieved	from	https://
www.imi.ox.ac.uk/publications/wp-09-08/@@download/file.	

131 International Migration Report 2017. op.cit.  
132	ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	ของไทยใน	ค.ศ.	2016	อยู่ที่	411.755	พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ	ข้อมูลจาก	World	Bank	(2017)	
133 ตัวอย่างเช่น	David	Sancho.	(2017).	“Escaping	India’s	Culture	of	Education:	Migration	Desires	Among	

Aspiring	Middle-class	Young	Men.” Ethnography, Vol.	18	No.	4,	pp.	515–534;	Joanne	Nowak.	(2009).	“Gender	
Perception	on	Migration	among	Skilled	Female	Ghanaian	Nurses.” Gender and Development. Vol.	17	No.	2,	pp.	
269-280;	 Yomi	Kazeem.	 (2018).	 Nigeria’s	 Stressed-out	Middle	 Class	 is	 Trying	 to	 Leave	 in	 Droves	 and	 the 
Destination	is	Canada.	Retrieved	from	https://qz.com/africa/1271591/nigerias-stressed-out-middle-class-is-trying-
to-leave-in-droves-and-the-destination-is-canada/;	Dambar	Uprety.	 (2017).	“The	 Impact	of	 International	Trade	
on	Emigration	 in	Developing	Countries.” The Journal of International Trade and Economic Development. Vol.	
26	No.	 8,	 pp.	 907–923;	Renee	Reichl.	Luthra.	 (2009).	 “Temporary	 Immigrants	 in	High	Skilled	Labour	Market: 
A	Study	of	H-1Bs.”,	Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.	35	No.	2,	pp.	227–250;	Ron	Johnson,	Andrew	
Trlin,	 Anne	Henderson	 and	Nicola	 North.	 (2006).	 “Sustaining	 and	 Creating	Migration	 Chains	 among	 Skilled 
Immigrant	 Groups:	 Chinese,	 Indians	 and	 South	Africans	 in	 New	 Zealand.”	 Journal of Ethnic and Migration 
Studies,	Vol.	32	No.	7,	pp.	1227–1250.
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จึงมีความส�าคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเนื้อหาว่าด้วยเร่ืองของเครือข่ายและทุนทางสังคมที่ส่งเสริมให้การ
ย้ายถิน่ประสบความส�าเรจ็	ในขณะทีก่ารขาดฐานทางทรัพยากรของผู้ย้ายถ่ินส่วนหนึง่อาจน�าไปการตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ได้

นอกจากนีก้ารขาดแคลนแรงงานในประเทศพฒันาแล้วทีเ่ปิดโอกาสให้ชนชัน้กลางจากประเทศด้อย
พัฒนาหรอืก�าลงัพฒันาเข้าไปสูต่ลาดแรงงานของประเทศเหล่านีม้ากขึน้	แรงงานข้ามชาตจิากประเทศด้อย
พัฒนาหรือก�าลังพฒันาไปยงัประเทศพฒันาแล้วนัน้	มแีนวโน้มทีแ่รงงานมกีารศกึษาและมทีกัษะการท�างาน
สูงมีการโยกย้ายถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ	ตัวอย่างเช่น	 การเพิ่มข้ึนของแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะและมี
การศึกษาตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปในกลุ่มประเทศ	OECD	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 24	 ใน	 ค.ศ.	 2000	
เป็นเกือบร้อยละ	30	ใน	ค.ศ.	2010	และมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เร่ือยๆ134	ทัง้นีแ้รงงานกลุม่นีถู้กดึงดดูให้เข้าไป
สู่ระบบการจ้างงานที่อาจจะต�่ากว่าทักษะวิชาชีพของตน	 (deprofessionalisation)	 เพื่อแลกกับโอกาสใน
การท�างานในต่างประเทศ	ไม่ว่าจะเพื่อโอกาสในการจ้างงาน	การได้รับค่าจ้างที่สูงกว่า	หรือโอกาสในการ
เรียนรู้ทางด้านวชิาชีพเพือ่เป็นบนัไดไปสู่การเรยีนรู้งานในประเทศท่ีพฒันากว่าต่อไป	หรือการแสวงหาการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 เป็นต้น	ตัวอย่างของปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายกรณี	 เช่น	การที่พยาบาล
วชิาชพีจากฟิลปิปินส์และอนิโดนเีซยีไปท�างานเป็นผูด้แูลผูส้งูอายใุนญีปุ่่น135	และคนทีเ่รยีนจบครูจากเมยีนมา
ท�างานเป็นคนรับใช้ในบ้านในประเทศไทย	 เป็นต้น	 ภาวะดังกล่าวในแง่หนึ่งสะท้อนถึงปัญหาสมองไหล	
(brain	 drain)	 หรือการสูญเปล่าทางปัญญา	 (brain	waste)136	 ที่ประเทศด้อยพัฒนาสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ไปให้แก่ประเทศพฒันาและสิน้เปลอืงงบประมาณในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์โดยมไิด้ใช้ประโยชน์
จากคนเหล่าน้ันแล้ว	ในอกีด้านหนึง่	นโยบายสนบัสนนุการส่งออกแรงงานกเ็ป็นปัจจยัส�าคญัในการผลกัดนั
ให้เกิดการเคลือ่นย้ายแรงงานมฝีีมอืออกนอกประเทศอย่างหลกีเลีย่งมไิด้	ทัง้ในลกัษณะของข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐต่อรัฐ	 และการสอดแทรกการเปิดเสรีแรงงานในข้อตกลงความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจแบบพหุภาค	ี ซึง่รฐับาลจะต้องเลอืกหรือสร้างสมดลุในนโยบายด้านการศกึษาและแรงงานทีเ่หมาะสม
ระหว่างการส่งออกแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อแรงงานและผล
ประโยชน์ของรัฐ

ประการสุดท้าย	 การย้ายถ่ินเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความรุนแรงไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง	 ความยากจน	 ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 และการขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
เป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัให้คนโยกย้ายถ่ินฐานเพือ่แสวงหาโอกาสทีด่กีว่าในชวีติ	ซึง่บางคนตกเป็นเหยือ่
ของความรุนแรงต่อความมั่นคงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปการย้ายถิ่นอีกลักษณะหนึ่งคือการค้ามนุษย	์ 
 

134	 Michael	 Clemens.	 (2013). What do We Know About Skilled Migration and Development? 
retrieved	from	https://www.migrationpolicy.org/pubs/SkilledMigration-Development.pdf.	

135	ดรูายละเอียดใน	The Politics of Importing Health and Social Care Workers: Japans Economic Partnertship 
Agreements with Southeast Asian Countries. 

136	 Philippe	 Fargues.	 (2017). International Migration and Education–A Web for Mutual Causation. 
retrieved	from	https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Fargues_International%20Migration%20and%	
20Education.pdf.	
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จากรายงานขององค์การเพื่อความม่ันคงและความร่วมมือในยุโรป	 (Organisation	 for	 Security	 and 
Cooperation	 in	 Europe:	 OSCE)137	 พบว่ามีเหยื่อจากการค้ามนุษย์เกือบ	 25	 ล้านคนที่ถูกบังคับใช้
แรงงาน	และ	4.8	ล้านคนที่เป็นเหยื่อของการค้าบริการทางเพศ	ในขณะที่มีคนบางกลุ่มที่จ�าเป็นต้องละทิ้ง
ถิน่ฐานเพราะความรนุแรงอนัมาจากความขดัแย้งและการใช้ก�าลงัในรูปของความรุนแรงต่อพลเมอืง	 (civil	
conflict)	ทีส่่งผลเป็นความรุนแรงข้ามชาต	ิ(transnational	conflict)	อาท	ิความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้จากลทัธิ
หัวรุนแรงจีฮัด	 (Jihadism)	 ในตะวันออกกลาง	 เอเชีย	 และแอฟริกาที่น�ามาซึ่งการขยายตัวของ
สงครามกลางเมืองและการก่อการร้ายข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 5	 ในทศวรรษ	 1990	 เป็นร้อยละ	 40	
ใน	ค.ศ.	2014138	หรือความรุนแรงของรัฐต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาในเมียนมา	เป็นต้น	ซึ่งความรุนแรง
ในลกัษณะนีมี้แนวโน้มสงูขึน้และส่งผลให้เกดิผูพ้ลดัถิน่ซึง่เป็นเหยือ่จากความรนุแรงเหล่านีเ้พ่ิมขึน้เป็นเงา
ตามตัว	โดยสถิติของ	IOM139	ระบุว่าใน	ค.ศ.	2016	มีจ�านวนผู้ลี้ภัยทั่วโลก	22.5	ล้านคน	และผู้พลัดถิ่น
ในประเทศ	 (Internal	Displaced	Persons:	 IDPs)	อีกจ�านวน	40.3	ล้านคน	ซึ่งนับว่าเป็นสถิติสูงสุดที่	
IOM	เคยบันทึกไว้	การศึกษาเรื่องของความรุนแรงกับการย้ายถิ่นจึงเป็นประเด็นที่ส�าคัญต่อการท�าความ
เข้าใจพลวัตของการย้ายถิ่นนอกเหนือจากมุมมองครอบง�าในแง่ของการอธิบายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ	
ทัง้นีจ้ะได้อภปิรายถงึความหลากหลายของพลวัตการย้ายถ่ินระหว่างประเทศในมิตต่ิางๆ	ต่อไปในหน่วยที	่4

กิจกรรม 3.3.2

จงอธิบายมุมมองต่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากทรรศนะในอดีต
ที่มีต่อการย้ายถิ่น

แนวตอบกิจกรรม 3.3.2

มุมมองต่อการย้ายถิ่นจากเดิมที่มองว่าการย้ายถ่ินเป็นผลของความด้อยพัฒนาและก่อให้เกิดผล 
กระทบด้านลบ	 ถูกแทนที่ด้วยกระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่มองว่าการย้ายถ่ินระหว่างประเทศเป็นส่วน
หนึง่ของการน�าไปสูเ่ป้าหมายของการพฒันา	นอกจากนีท้ศันะต่อการย้ายถิน่ระหว่างประเทศยังมคีวามหลาก
หลายมากกว่ามุมมองด้านเศรษฐกจิแบบเดมิ	โดยให้ความสนใจในความซบัซ้อนของผูย้้ายถิน่และการย้าย
ถิน่	เช่น	ประเดน็ของชนช้ัน	(class)	และการความรุนแรงกับการย้ายถ่ินทีส่่งผลต่อการเมืองระหว่างประเทศ
มากขึ้น	เป็นต้น

137 Ambassador Madina Jarbussynova, OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating 
Trafficking in Human Being Report for the OSCE Permanent Council, 2017, Retrieved	 from	https://www.osce.
org/permanent-council/365131?download=true.	

138	Martha	 Creshaw.	 (2017). Transnational Jihadism and Civil Wars.	 Retrieved	 from	 https://www. 
mitpressjournals.	org/doi/pdf/10.1162/DAED_a_00459.	

139 World Migration Report 2018. op.cit. 
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