
มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

หน่วยท่ี 4

 การย้ายถ่ินระหว่างประเทศ: พลวัตและ

ความท้าทายต่อรัฐและสังคม

อาจารย์ ดร.อุษามาศ เสียมภักดี
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 University of Leeds, UK (555)
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หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 4
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แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 4 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ: พลวัตและความท้าทายต่อรัฐและสังคม

ตอนที่  
4.1 รัฐกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
4.2 การเมืองว่าด้วยการย้ายถิ่นกับนโยบายเข้าเมืองของรัฐ
4.3 รัฐ ความเป็นพลเมือง และการย้ายถิ่น

แนวคิด
1.   การย้ายถิ่นระหว่างประเทศท�าให้รัฐชาติกลายเป็นสถาบันแห่งอ�านาจอธิปไตยและพลเมืองที่

ล้าสมัย โดยเฉพาะการเร่งให้เกิดการข้ามพรมแดนทางการเมืองของผู้คนภายใต้บริบทของ
โลกาภิวัตน์ที่มีนัยยะของการท้าทายต่อรัฐชาติในเร่ืองของการควบคุมพรมแดนและอ�านาจ
อธิปไตยของรัฐ การแปรเปลี่ยนทางสังคมและอัตลักษณ์แห่งชาติ ตลอดจนบทบาทของรัฐต่อ
การจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

2.  นโยบายเข้าเมืองเป็นเคร่ืองมือในการจัดระเบียบและผนวกผู้ย้ายถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ
ชาติ นโยบายเข้าเมืองเป็นผลมาจากกระบวนการทางการเมืองที่มีความซับซ้อนและเต็มไป
ด้วยความขดัแย้ง ทางเลอืกในนโยบายเข้าเมอืงของรัฐนัน้ส่งผลกระทบอย่างส�าคญัต่อลกัษณะ
และวิธีการเข้ามาของผู้ย้ายถิ่นทั้งในแบบที่รัฐต้องการและไม่ต้องการ รวมทั้งผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการก�าหนดนโยบาย

3.  ความเป็นพลเมืองเป็นรูปแบบของการเป็นสมาชิกในชุมชนทางการเมืองและชุมชนทาง
กายภาพของรัฐ โดยความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องมือในการก�ากับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
บคุคลของรฐัซึง่เกีย่วข้องกบัสถานะทางกฎหมายทีถู่กก�าหนดโดยมรัีฐชาตเิป็นศนูย์กลาง และ
ความเป็นพลเมอืงเชงิเดีย่วทีถ่กูผกูโยงอยูก่บัแนวคดิเร่ืองชาตแิละสญัชาตบินฐานความเชือ่ใน
เรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ อย่างไรก็ดี การย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้สั่นคลอนแนวคิดใน
เรื่องความเป็นพลเมืองดังกล่าวด้วยการน�าเสนอแนวคิดความเป็นพลเมืองที่ยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลายทางสังคมและความเป็นพลเมืองที่พ้นกรอบความเป็นรัฐชาติไปสู่ความ
เป็นพลเมืองข้ามพรมแดน
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายและวิเคราะห์ความส�าคัญของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐชาติได้
2.  วิเคราะห์มิติทางการเมืองว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับนโยบายเข้าเมืองของรัฐได้
3.   อภิปรายความสัมพันธ์ของรัฐ ความเป็นพลเมือง และการย้ายถ่ินในแง่ของการวิเคราะห์

ทางการเมืองได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 4
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 4.1–4.3
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5.  ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6.  เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
7.  ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 4

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 4 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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ตอนที่ 4.1

รัฐกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
4.1.1 นัยยะของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐชาติ
4.1.2  รูปแบบการจัดการของรัฐต่อการปรับเปล่ียนทางสังคมอันเป็นผลมาจากการย้ายถ่ิน

ระหว่างประเทศ

แนวคิด
1. การย้ายถิ่นระหว่างประเทศส่งผลต่อรัฐชาติในประเด็นดังต่อไปนี้
 1.1  อ�านาจของการควบคมุพรมแดนและการประกนัความม่ันคงปลอดภยัของรัฐต่อดนิแดน

และพลเมือง
 1.2  ความท้าทายต่ออ�านาจอธิปไตยรัฐภายใต้เงื่อนไขของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงระบบโลก ภูมิภาคนิยม และหลักจริยธรรม
ระหว่างประเทศ

 1.3  ความสัมพัทธ์ของบทบาทความเป็นรัฐสวัสดิการกับการขยายตัวของการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศ

 1.4  การแปรเปลีย่นทางสงัคมและอตัลกัษณ์แห่งชาติอนัเนือ่งมาจากการย้ายถ่ินระหว่าง
ประเทศ

2.  การจัดการโดยรัฐต่อการปรับเปลี่ยนทางสังคมอันเป็นผลมาจากการย้ายถ่ินเกิดข้ึนใน  
3 รูปแบบ คือ การแบ่งแยก การผสมกลมกลืน และการบูรณาการ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   อธิบายนัยยะความส�าคัญของการย้ายถ่ินระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐชาติ และวิเคราะห์

ความท้าทายที่รัฐชาติต้องเผชิญภายใต้บริบทของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
2.  อธบิายรปูแบบการจดัการของรฐัต่อการปรับเปลีย่นทางสงัคมอนัเป็นผลมาจากการย้าย

ถิ่นระหว่างประเทศได้
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ความน�า

การเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดนรฐัทีเ่กดิขึน้เป็นจ�านวนมากและขยายตวัอย่างรวดเร็วกระทบต่อความ
อ่อนไหวของอธิปไตยรฐั รวมทัง้ ก่อให้เกดิค�าถามถงึความเป็นพรมแดนและนยัยะของรัฐชาติในโลกยุคใหม่ 
ในบริบทว่าด้วยการย้ายถิ่น บุคคลธรรมดาทั่วไปกลายเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศใน
การก่อให้เกิดชุมชนระหว่างประเทศ (transnational community) ที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะของกิจกรรม
เชิงสันติ หรืออาจเกิดขึ้นในรูปแบบของความรุนแรง เช่น เครือข่ายการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้าม
ชาติ เป็นต้น1 นอกจากนื้การย้ายถิ่นยังน�ามาสู่การเมืองระหว่างประเทศ (politics of international 
migration) ความขดัแย้งระหว่างรฐัและชุมชนระหว่างประเทศมไิด้ถกูชีน้�าด้วยการเกดิสงครามขนาดใหญ่
อย่างที่เคยเป็น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา การเผชิญหน้าระหว่างรัฐได้เปล่ียนรูปแบบไป
จากเดิม การก่อสงครามและการเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธลดลง ต้นเหตุแห่งความขัดแย้งจากอุดมการณ์
ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนักม็ใิช่ประเดน็หลกัในทางการเมอืงระหว่างประเทศอกีต่อไป ในขณะทีค่วามขดัแย้ง
จากระบบคุณค่าและบรรทดัฐานด้านสทิธทิีแ่ตกต่างกนักลบักลายเป็นประเดน็น�ามาสูค่วามขดัแย้งระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นของผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศที่ส�าคัญ ผู้ลี้ภัยจากภูมิภาค
ต่างๆ เพิ่มจ�านวนอย่างรวดเร็วจากภาวะความล้มเหลวของรัฐ (failed state) ผู้คนราว 26 ล้านคนต้อง
กลายเป็นผู้ลี้ภัย โดยจ�านวนนี้กว่าร้อยละ 80 อยู่ในประเทศด้อยพัฒนา2 ผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไม่สามารถกลับสู่
ถิน่ฐานของตนเองได้ ในขณะเดยีวกันก็ไม่เป็นทีต้่อนรบัแก่ประเทศอืน่อนัเนือ่งมาจากการใช้นโยบายปิดกัน้ 
ผู้ล้ีภัย ผู้ล้ีภัยเหล่าน้ีจึงอยู่ในภาวะติดกับดัก จ�านวนหนึ่งกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เนื่องจาก 
หวังว่าจะสามารถช่วยให้ตนและครอบครัวได้เข้าไปอยู่ในประเทศที่ต้องการ อีกจ�านวนหนึ่งก็อาศัยการ
ลักลอบเข้าสู่ประเทศอย่างผิดกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆ ภาวะที่รัฐในคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 ต้อง
เผชิญนี้เป็นสิ่งท่ีเจมส์ โฮลิฟิลด์ (James Hollifield) เรียกว่า รัฐแห่งการย้ายถ่ิน (Migration State)3 
การจดัระเบยีบการย้ายถิน่ระหว่างประเทศจงึเป็นสิง่ส�าคญัในการประกนัความมัน่คงของรฐัและสวสัดภิาพ
ของประชาชน ซ่ึงมิใช่เฉพาะประชาชนของรฐัเท่านัน้ แต่ต้องมกีารค�านงึถึงบรรทดัฐานและค่านยิมระหว่าง
ประเทศด้วย หลักการเหล่านี้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อรัฐในบริบทของโลกโลกาภิวัตน์

1 James F. Hollifield. (2012). Why Do States Risk Migration? Retrieved from http://paperroom.ipsa.org/ 
papers/paper_25254.pdf.

2 OM. (2018). International Migration Report 2018. Retrieved from https://publications.iom.int/system/ 
files/pdf/wmr_2018_en.pdf. 

3  Hollifield. op.cit.  
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เรื่องท่ี 4.1.1

นัยยะของการย้ายถ่ินระหว่างประเทศท่ีมีต่อรัฐชาติ

โลกาภิวัตน์ หมายถึง การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนรัฐของผู้คนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว4 ไม่ว่าจะ
เป็นในรูปของการย้ายถิ่นระยะยาวซึ่งน�าไปสู่การตั้งถิ่นฐาน หรือการย้ายถิ่นระยะสั้น เช่น นักท่องเที่ยว 
พนักงาน นักธุรกิจที่ถูกส่งเข้ามาท�างานเป็นระยะเวลาชั่วคราว (expatriates หรือ expats) หรือนักเรียน 
นักศึกษา และพนักงานฝึกงาน (trainees) เป็นต้น ซึ่งคนเหล่านี้แม้จะไม่มีจุดมุ่งหมายในการเข้ามา 
ตั้งถิ่นฐานในรัฐนั้นๆ เป็นการถาวร แต่การเข้ามาของคนเหล่านี้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ให้แก่รัฐที่คนเหล่านี้เข้ามาพ�านักชั่วคราวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น กรณีของสิงคโปร์ที่ได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นประเทศปลายทางทีด่ทีีส่ดุส�าหรบั Expats 3 ปีซ้อนโดยการจดัอนัดบัของธนาคาร HSBC 
ท�าให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มี Expats จากท่ัวโลกเข้ามาท�างานและพ�านักอาศัยเป็นจ�านวนมาก คิดเป็น
สัดส่วนเทียบกับจ�านวนประชากรของสิงคโปร์แล้วมากกว่าร้อยละ 38 ของประชากรทั้งหมด โดยการเข้า
มาท�างานของ expats น้ัน ยงัน�าครอบครวัเข้ามาพ�านกัอยูด้่วย ท�าให้ความต้องการทีพ่กัอาศยัและสวสัดกิาร
ต่างๆ เพ่ือรองรับคนเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น ผลพวงของภาวะดังกล่าวคือ ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ใน
สิงคโปร์ที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันค่าครองชีพในสิงคโปร์ก็เพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว ส่งผลให้
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกติดต่อกัน 5 ปีจนถึงปัจจุบัน5

อย่างไรก็ดี การย้ายถิ่นท�าให้รัฐชาติกลายเป็นสถาบันแห่งอ�านาจอธิปไตยและพลเมืองที่ล้าสมัย6 
โลกาภิวัตน์เป็นกระบวนการที่เร่งให้เกิดการข้ามพรมแดนทางการเมืองของผู้คนที่มีนัยยะส�าคัญต่อรัฐชาติ
ดังนี้

4 Stephen Castles and Alastair Davidson. (2000). Citizenship and Migration: Globalisation and the 
Politics of Belonging. Houndmills: Macmillan Press, p. 8.

5 Government of Singapore. (2018). Is Singapore the Most Expensive City to Live in? Retrieved from 
https://www.gov.sg/factually/content/is-singapore-the-most-expensive-city-to-live-in. 

6 Hollifield. op.cit.  
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ภาพที่ 4.1 ความท้าทายของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีต่อรัฐชาติ
ท่ีมา:  ผู้เขียน

1.  การที่รัฐชาติมีความส�าคัญในการประกันความมั่นคงปลอดภัยของสังคม การก�ากบัควบคมุ
การเป็นสมาชิกของบุคคลภายในรัฐชาติ เสถียรภาพและความยุติธรรมทางสังคม รัฐชาติจึงมีความจ�าเป็น
ในการควบคุมพรมแดนรฐัเพือ่ธ�ารงบทบาททีส่�าคญัดงักล่าวของรฐัชาตแิละรกัษาไว้ซึง่อ�านาจอธปิไตยของ
รัฐ (sovereignty) รวมทั้งก่อให้เกิดความเป็นระเบียบของสังคมระหว่างประเทศด้วย7 เพราะหากละเลย
ให้เกิดการข้ามพรมแดนอย่างไร้การควบคุมก็จะก่อให้เกิดปัญหาภายใน อาทิ ความเส่ือมโทรมลงของ
ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม การเข้ามาท�าลายวัฒนธรรม อตัลกัษณ์แห่งชาต ิและความสงบของสังคม เป็นต้น 
ดงันัน้รฐัชาตจึิงมีความจ�าเป็นในการคดักรองบคุคลทีจ่ะเข้ามาภายในรัฐ น�ามาซึง่ความชอบธรรมในอ�านาจ
ของรัฐในการอนุญาตการเข้าเมือง (immigration) รัฐเป็นผู้ช้ีขาดว่าใครเข้ามาในพรมแดนรัฐได้และใคร
เข้ามาไม่ได้ตามกฎหมายของรัฐ อ�านาจในการควบคุมการข้ามพรมแดนของรัฐเช่นนี้ท�าให้เกิดภาวะของ
ความถูกกฎหมาย (authorised) และความผิดกฎหมาย (unauthorised) ของการย้ายถิ่น

อย่างไรก็ดี การควบคุมพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จเป็นสิ่งที่กระท�าได้ยากและสิ้นเปลืองงบประมาณ
เป็นอย่างมาก การจะปิดก้ันพรมแดนทางธรรมชาติท้ังหมดเพื่อควบคุมการเข้าออกข้ามพรมแดนโดย
สมบูรณ์น้ันแทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นพรมแดนทางบกหรือทางน�้า 
นอกจากน้ี บางประเทศยงัไม่สามารถปักปันเขตแดนได้เสร็จสมบรูณ์เนือ่งจากไม่สามารถยตุข้ิอพพิาทเรือ่ง 
 

7 Bill Jordan and Franck D?vell. (2003). Migration, the Boundaries of Equality and Justice. Cambridge: 
Polity, pp. 1-2. 
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พรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านได้ และการขาดแคลนงบประมาณ รวมทั้งอาจน�ามาซ่ึงการกระทบความ
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านหากการด�าเนินการนั้นส่อไปในทางปรปักษ์ อาทิ การประกาศของ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรมัป์ในการสร้างก�าแพงกัน้พรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากบัเมก็ซโิกซึง่มรีะยะทาง
กว่า 3,218 กิโลเมตร และอาจต้องใช้งบประมาณมากถึง 6.7 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการก่อสร้าง8 
โดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้รัฐบาลเม็กซิโกเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง แต่รัฐบาล
เม็กซิโกปฏิเสธ ประเด็นก�าแพงก้ันพรมแดนน้ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของความหมางเมินในความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศท่ามกลางข้อกดดันด้านการค้าอื่นๆ ที่สหรัฐฯ ปฏิบัติต่อเม็กซิโก หรือกรณีของไทยที่
มพีรมแดนกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมยีนมา ลาว กมัพชูา มาเลเซยี และเวยีดนามกว่า 5,656 กโิลเมตร9 
โดยหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเจรจาในเรื่องการปักปันพรมแดนระหว่างกันได้ เป็นต้น

2. ความอยู่รอดของรัฐชาติขึ้นอยู่กับอ�านาจอธิปไตย ภายใต้แนวคดิรฐัชาตใินระบบเวสต์ฟาเลยี 
(Westphalia System) อ�านาจอธิปไตยถอืเป็นหวัใจส�าคญัของความเป็นรัฐชาต ิในการเป็นหน่วยทางการ
เมืองเพียงหนึ่งเดียวที่มีสิทธิในการใช้อ�านาจเหนือดินแดนและพลเมืองของรัฐ นอกจากน้ีอ�านาจอธิปไตย
ยงัเป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทยีมกนัของรฐัชาตใินการอยูร่่วมกนัในสงัคมระหว่างประเทศ โดยเป็นหลักการ
ที่ปกป้องรัฐชาติจากการถูกแทรกแซงจากรัฐอ่ืนภายใต้กติกาของการเคารพในอธิปไตยซึ่งกันและกัน10  
หลักการของอ�านาจอธิปไตยน�ามาซึ่งความเป็นเอกภาพของรัฐชาติโดยเชื่อมโยงองค์ประกอบ 3 ส่วนไว้
ด้วยกนั นัน่คือ เอกราช (autonomy) การใช้อ�านาจปกครองของรฐั (governance) และการก�าหนดความ
เป็นคนใน (Inclusion) หรือการเป็นสมาชิกของรัฐชาติ (Membership)11 โดยอ�านาจอธิปไตยสัมพันธ์
อย่างมากกับประชาชนในการเช่ือมโยงพลเมืองของรัฐเข้ากับดินแดนและกฎระเบียบภายใต้แนวคิดทาง 
การเมือง12 โดยเฉพาะกระบวนการประกอบสร้างแนวคิดในเรื่องความเป็นพลเมือง (สิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองต่อรัฐ) และอัตลักษณ์แห่งชาติ เหล่านี้ล้วนเป็นกลไกของรัฐชาติในการธ�ารงไว้ซึ่งอ�านาจอธิปไตย

ท้ังน้ี หลักการดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นได้รบัการท้าทายในเรือ่งความเป็นอสิระของอ�านาจอธปิไตยของ
รัฐภายใต้บริบทของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงของระบบโลก (globalism) ภูมิภาค
นยิม (Regionalism) และจรยิธรรมระหว่างประเทศ (transnational ethics)13 การขยายตัวของเศรษฐกจิ
โลกเป็นสิ่งที่ย่ิงใหญ่เกินกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะควบคุมหรือทัดทานได้ การเคลื่อนย้ายผู้คนเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของระบบการค้าเสรีกลายเป็นแรงกดดันต่อการตัดสินใจของรัฐใน
การก�าหนดนโยบายเข้าเมืองให้เป็นไปในทิศทางของการส่งเสริมการเคล่ือนย้ายของผู้คนข้ามพรมแดนรัฐ

8 Fortune. (2018). Everything We Know About Donald Trump’s Proposed Border Wall. Retrieved from 
http://fortune.com/2018/01/19/donald-trump-border-wall/ 

9 เชิดชู รักตะบุตร. (ม.ป.ป.). เขตแดนไทย: ที่มาและปัญหา. สืบค้นจาก http://www.stabundamrong. go.th/web/
download/newgovernor22-280959/270959/27_5_1.pdf. 

10 John H. Jackson. (2003). Sovereignty–Modern: A New Approach to Outdated Concept. Retrieved from 
https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1108&context=facpub. 

11 Jordan and D?vell. op.cit., pp. 16–17. 
12 Ibid. 
13 Ibid; The Political Economy of Migration in an Era of Globalisation. op.cit. pp. 32–35. 
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ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรอืนกัท่องเทีย่ว ในอีกทางหนึง่ กระบวนการของการพฒันาการบรูณาการของภมิูภาค 
โดยมีเป้าหมายของการสลายพรมแดนระหว่างกันและการสร้างการบูรณาการของผูค้นโดยกร่อนความเป็น
พลเมืองของรัฐชาติมาสู่อัตลักษณ์ร่วมของกรอบพื้นที่ทางการเมืองใหม่ก็เป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อแนวคิด
อ�านาจอธิปไตยแบบเดมิ การเปิดเสรขีองการเคลือ่นย้ายผู้คนภายใต้กรอบการบรูณาการของภมิูภาคน�าไป
สู่กระแสการเคลื่อนย้ายผู้คนขนานใหญ่ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น กรณีของสหภาพ
ยุโรปที่มุ่งสร้างการเป็นตลาดร่วมและการเคลื่อนย้ายพลเมืองอย่างเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิก โดยก�าหนด
ไว้ในสนธิสัญญามาสตรชิ (Maastricht Treaty) ค.ศ. 1991 ซ่ึงการเปิดเสรีของการย้ายถ่ินดงักล่าวนอกจาก
จะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานและการโยกย้ายถ่ินฐานของพลเมืองของสหภาพยุโรปแล้ว ยังส่งผลต่อ
การเกิดกระแสการไหลเข้าของผูอ้พยพจากยโุรปตะวนัออกและยโุรปกลาง รวมทัง้ผูอ้พยพจากแอฟรกิาราว 
7 แสนถึงหนึ่งล้านคนที่หลั่งไหลไปยังสหภาพยุโรป14 เนื่องจากมองเห็นถึงการเปิดกว้างของสหภาพยุโรป
เป็นไปโอกาสในการไปตัง้ถิน่ฐาน หรอืการบรูณาการของประชาคมอาเซยีนทีท่�าให้การเคลือ่นย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านคนใน ค.ศ. 1995 เป็น 6.5 ล้านคนใน ค.ศ. 2015 หรือ
คดิเป็นจ�านวนร้อยละ 96 ของแรงงานข้ามชาตทิัง้หมดของอาเซยีน15 ในขณะทีจ่�านวนนกัท่องเทีย่วจากใน
ภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นจาก 16 ล้านคนใน ค.ศ. 200016 เป็นจ�านวน 46 ล้านคนใน ค.ศ. 201517 เป็นต้น

ส่วนประการสุดท้ายในเรื่องของจริยธรรมระหว่างประเทศนั้น แนวคิดฐานสิทธิต่อการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศมีส่วนอย่างส�าคัญในการขยายตัวของกลไกการรองรับการคุ้มครองและประกันสิทธิให้แก ่
ผู้ย้ายถิ่นในการได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐต้นทาง ปลายทาง หรือรัฐทางผ่าน 
รวมถงึการได้รบัการคุ้มครองจากสงัคมระหว่างประเทศ ดงัทีไ่ด้กล่าวไว้ในหน่วยที ่ 3 แนวคดิฐานสทิธิได้รับ
การยอมรับและมีอิทธิพลอย่างมากต่อประชาคมระหว่างประเทศโดยดูได้จากการเพิ่มขึ้นของรัฐในการ 
เข้าร่วมและยอมรบัในสนธสิญัญา/กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธขิองผูย้้ายถิน่ รวมถงึการขยายบทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติและองค์กรในก�ากับ องค์การเพื่อการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศ องค์กร Human Rights Watch และองค์กร Global Migration Group เป็นต้น ซึง่กตกิาสากล
ในการประกันสิทธิของผู้ย้ายถิ่นและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ได้เข้ามามีผลต่ออธิปไตย
ของรัฐในการปฏิบัติและให้สิทธิแก่ผู้ย้ายถ่ินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะโดยรัฐ
ยินยอมหรือโดยการถูกกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศบนมาตรฐานในเรื่องสิทธิของผู้ย้ายถิ่น เช่น  
 

14  “Europe is Sending African Migrants Home. Will They Stay?”, (2018). The Economist, Retrieved 
from https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/28/europe-is-sending-african-migrants-home-
will-they-stay. 

15 World Bank. (2017). Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to Labour Mobility in Southeast 
Asia. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/migrating-to-opportunity-overcoming-
barriers-to-labor-mobility-in-southeast-asia. 

16 ASEAN. (2014). Master Plan of ASEAN Connectivity, Retrieved from http://www.asean.org/storage/
images/ ASEAN_RTK_2014/4_Master_Plan_on_ASEAN_Connectivity.pdf. 

17 ASEAN. (2017). Tourist Arrivals in ASEAN. Retrieved from http://asean.org/storage/2015/ 09/Table-
28-checked.pdf. 
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กรณีที่เมียนมาถูกกดดันเป็นอย่างมากในการกระท�าการรุนแรงในลักษณะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวโรฮิงญา
โดยอ้างว่าคนเหล่านี้มิใช่พลเมืองของเมียนมา ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นน�าไปสู่การพลัดถิ่นของชาว 
โรฮงิญานบัล้านคนทีต้่องอพยพลีภ้ยัไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ในขณะทีไ่ทยซึง่เป็นประเทศทางผ่านทีร่องรบั
คนเหล่านี้ก็ถูกต�าหนิจากสมัชชาใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติว่ามิได้ดูแลผู้อพยพชาวโรฮิงญาอย่าง
เหมาะสมแต่มุ่งเน้นการด�าเนนิการเอาผดิตามกฎหมายคนเข้าเมอืง หรือการประณามของนานาชาตทิีม่ต่ีอ
นโยบายการขับไล่ผู้ลี้ภัยทางเรือโดยข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจ�านวน 76,109 คน18 ที่เข้ามายังยุโรปโดย
เฉพาะอิตาลี กรีซ และสเปน ซึ่งการผลักดันคนเหล่าน้ีไม่ให้เข้าฝั่งกลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและ
สูญหายระหว่างการลักลอบเดินทางเข้าเมืองทางทะเลของผู้ลี้ภัยกว่า 1,600 คน19 ซึ่งส�านักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติและองค์การเพ่ือการย้ายถ่ินระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรป 
และประเทศที่เป็นปลายทางการลี้ภัยของคนเหล่านี้เคารพหลักการด้านมนุษยธรรม (Humanitarian 
Principle) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยอย่างเหมาะสม20 เป็นต้น

ภาพที่ 4.2 เส้นทางการลี้ภัยทางทะเลเข้าสู่ยุโรปผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ท่ีมา:  UNHCR. (2018).

18 UNHCR. (2018). Operational Portal, Refugee Situations-Mediterranean Situation. Retrieved from 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean.

19 UNHCR. (2018). UNHCR Calls on Europe to Stand by Humanitarian Principles, Receive Rescued 
Diciotti Passengers. Retrieved from http://www.unhcr.org/news/press/2018/8/5b805f6e4/unhcr-calls-europe-hu-
manitarian-principles-receive-rescued-diciotti-passengers.html. 

20 Ibid.; UNHCR. (2018). IOM, UNHCR Appeal for Region-wide Action by EU Countries over Medi-
terranean Tragedies. Retrieved from http://www.unhcr.org/news/press/2018/6/5b33d8bf4/iom-unhcr-appeal-region-
wide-action-eu-countries-mediterranean-tragedies.html. 
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3. หน้าท่ีอีกประการหนึ่งของรัฐชาติคือการประกันสวัสดิการทางสังคมให้แก่สมาชิกของรัฐ

ชาติและการก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวถือเป็นบทบาทที่ส�าคัญของรัฐ โดย
เฉพาะส�าหรับการเป็นรัฐสวัสดิการ (welfare state)21 อย่างไรก็ดี สวัสดิการรัฐนั้นเป็นระบบปิด กล่าวคือ
สวัสดิการของรัฐนั้นเป็นสิ่งที่รัฐมีให้แก่พลเมืองของรัฐ22 การมีทรัพยากรจ�ากัด ท�าให้รัฐต้องมีการบริหาร
จัดการทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อพลเมอืงของตนเอง ในขณะเดยีวกนั การกระจายทรพัยากรและ
สวัสดิการที่ทั่วถึงแก่พลเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความกินดีอยู่ดีของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก
ในการท�าหน้าที่ของรัฐสวัสดิการ ดังนั้น การเข้าถึงจึงเป็นไปตามข้อจ�ากัดที่สิทธิต่อสวัสดิการของรัฐนี้ 
ถูกก�าหนดไว้ให้แต่เพียงสมาชิกของรัฐหรือพลเมืองเท่านั้น โดยเขตแดน (border) จึงถูกใช้ให้เป็นสิ่ง
ก�าหนดการเข้าถงึสวัสดิการของรฐันอกเหนอืไปจากการถกูใช้เพือ่ก�าหนดการเข้าออกพรมแดน (boundary) 
รัฐ23

อย่างไรกด็ ีการขยายตวัของการย้ายถิน่ระหว่างประเทศเป็นตวัสะท้อนถงึความล้มเหลวของระบบ
รฐัสวสัดิการโดยเฉพาะในประเทศก�าลงัพฒันา24 ความยากจนและความไร้เสถยีรภาพทางสงัคมเป็นปัจจยั
หนึง่ในการผลกัดนัให้ผูค้นเคลือ่นย้ายออกจากพรมแดนของตนเพือ่แสวงหาความมัน่คงและการมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ใีนประเทศทีร่�า่รวยซึง่มสีวสัดกิารสงัคมทีด่กีว่า ภาวะดงักล่าวมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยจะเหน็
ได้จากสถติกิารย้ายถิน่ระหว่างประเทศของสหประชาชาต ิค.ศ. 2017 พบว่า ประเทศร�า่รวยรองรับผูย้้ายถ่ิน
ประมาณร้อยละ 67 ของจ�านวนผู้ย้ายถิ่นทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 58 ใน ค.ศ. 200025 ในขณะที ่
การย้ายถ่ินในประเทศยากจนและประเทศรายได้ปานกลางมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 37 และร้อยละ 5 
เป็นร้อยละ 32 และร้อยละ 4 ตามล�าดับ26 ทั้งนี้ช่องว่างของการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในสังคมโลกยัง
ได้ก่อให้เกิดความต้องการสถาบันในรูปแบบใหม่แทนที่รัฐสวัสดิการที่จะน�ามาซึ่งความยุติธรรมทางสังคม
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันของการพัฒนาระหว่างประเทศอีกด้วย

4. การย้ายถิ่นส่งผลกระทบต่อรัฐโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในก่อให้เกิดการแปรเปลี่ยนทางสังคม

และอัตลักษณ์แห่งชาติ (national identity) จากการศึกษาด้านวัฒนธรรมของนักมานุษยวิทยาในช่วงต้น
ทศวรรษ 1990 ได้มีการอ้างถึงการถอนราก (uprooted) ของผู้ย้ายถิ่นในการเลือกที่จะละทิ้งวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของสังคมถิ่นฐานเดิมของตนเองเมื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหม่ที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานอัน 
 
 

21 Ina Lodewyckx, Christiane Timmerman and Johan Wets. “From Nation State to Migration State.” 
Economics & Sociology, Vol 3, No.2 2010, p. 13. 

22 Ibid; Jordan and D?vell. op.cit., p. 4.  
23 Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit., p. 13.
24 Jordan and D?vell. op.cit., p. 3. 
25 United Nations. (2017). International Migration Report 2017. Retrieved from http://www.un.org/en/ 

development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.
26 Ibid. 
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ถือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการปรับตัว (mode of adaptation) ของผู้ย้ายถิ่น27 กระบวนการปรับตัวนั้น
เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอาศัยการปรับเปลี่ยนทั้งตัวผู้ย้ายถิ่นเองและสังคมที่เป็นสภาพแวดล้อม
ของผู้ย้ายถิ่นในการหาเอกภาพของการอยู่ร่วมกัน (social cohesion) ทั้งนี้ การเข้ามาของผู้ย้ายถิ่นซึ่งมี
ความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม วิถชีีวิต และค่านยิม หรอืแม้แต่นบัถอืศาสนาทีแ่ตกต่างจากคนส่วนใหญ่
ของสังคมที่ผู้ย้ายถ่ินโยกย้ายเข้ามา ภาวะเช่นนี้น�ามาซ่ึงพลวัตภายในสังคมน้ันที่ปรับเข้าสู่การเป็นสังคม 
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม (multicultural society) ที่มี
ความซับซ้อน28 และการมีพลวัตของอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ถูกจัดวางจากการปรับตัวทาง
สังคมแบบพหุวัฒนธรรม อาทิ การเป็นสังคมแบบหม้อหลอม (melting pot) อันเป็นการหลอมรวมความ
แตกต่างทางวฒันธรรมในสงัคมเข้าด้วยกนั29 หรือสงัคมแบบชามสลดั (salad bowl) ทีว่ฒันธรรมทีม่คีวาม
แตกต่างกันผสมผสานกันโดยยังคงไว้ซึ่งความเชื่อ วิถี จารีต และพิธีกรรมดั้งเดิมไว3้0 ทั้งนี้ ลักษณะทาง
สังคมที่เกิดข้ึนน้ันจะเป็นแบบใดขึ้นอยู่กับระดับของการการใช้นโยบายเข้าเมืองในการบูรณาการของรัฐ 
(integrated immigration policy)31 และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (acculturation pro
cess)32ของผูย้้ายถิน่ในการเช่ือมวัฒนธรรมดัง้เดมิของตนเองเข้ากบัสงัคมใหม่33 ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจยั 2 ส่วน
คือ ระดับความต้องการในการธ�ารงรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของผู้ย้ายถ่ินกับระดับความ
ปรารถนาที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับสังคมที่เข้ามาอยู่ใหม่ของผู้ย้ายถิ่น34

27 Lloyd Wong and Vic Satzewich. (2006). “Introduction: The Meaning and Significance of Transna-
tionalism.” in Vic Satzewich and Lloyd Wong, (eds.). Transnational Identities and Practices in Canada. Vancouver: 
UBC Press, p. 3. 

28 Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit., p. 3.
29 Charles Hirschman. (1983). “America’s Melting Pot Reconsidered.” Annual Review of Sociology, Vol. 9, 

p. 398. 
30 Mark Pope. (1995). “The ‘Salad Bowl’ is Big Enough for Us All: An Argument for the Inclusion of 

Lesbians and Gay Men in Any Definition of Multiculturalism.” Journal of Counseling & Development, Vol. 72 
No. 3, p. 302; Mark Pope. (2002). “Counseling with Individuals from the Lesbian and Gay Culture.” in Jerry 
Trusty, Eugenie Joan Looby and Daya Singh Sandhu (eds.). Multicultural Counseling: Context, Theory and  
Practice, and Competence. New York: Nova Science Publisher, p. 214. 

31 Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit., p. 15. 
32 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Acculturation Process) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ

จิตวิทยาอันเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Contact) ซึ่งประกอบไปด้วยการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม (cultural change) ทีค่รอบคลมุถงึวิถชีวีติ พฤตกิรรมทางเศรษฐกิจและการเมอืง อีกส่วนคือการเปลีย่นแปลงทางจติวทิยา 
(psychological change) ซึง่เกีย่วข้องกบัทศันคติของบคุคลทีม่ต่ีอกระบวนการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
และพฤติกรรมที่บุคคลน้ันมีต่อสังคม (John W. Berry, Jean S. Phinney, David L. Sam and Paul Vedder. (2006).  
“Immigrant Youth: Accumulation, Identity and Adaptation.” Applied Psychology: An International Review,  
Vol. 55 No. 3, p. 305) 

33 Ibid. 
34 Ibid., p. 306. 
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กิจกรรม 4.1.1

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่ออ�านาจอธิปไตยของรัฐภายใต้บริบทของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวตอบกิจกรรม 4.1.1

มี 3 ปัจจัย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของระบบโลก ภูมิภาคนิยม และจริยธรรมระหว่างประเทศ

เรื่องท่ี 4.1.2

รูปแบบการจัดการของรัฐต่อการปรับเปล่ียนทางสังคมอันเป็น

ผลมาจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

การย้ายถิ่นน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยเฉพาะความอ่อนไหวทาง
สังคมของคนส่วนใหญ่ในประเทศผู้รับที่มีต่อผลกระทบของการเข้ามาของผู้ย้ายถิ่นไม่ว่าจะทางสังคม 
เศรษฐกิจ ความมั่นคง และการเมือง ระดับของการตอบสนองเชิงปฏิกริยาของคนท้องถิ่นในประเทศผู้รับ
ต่อผู้ย้ายถิน่มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคมขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ประวตัศิาสตร์และความทรงจ�า
ทางสังคมเก่ียวกับผู้ย้ายถิ่น ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม อุดมการณ์ในกระบวนการและกลไกของการ 
สร้างชาต ิการเป็นสงัคมเปิดหรือสงัคมปิดในการสมัพนัธ์กบัโลกภายนอก ซึง่รวมถึงการเชือ่มโยงและพึง่พา
ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ตลอดจนระดับการพัฒนาของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดการต่อความ
อ่อนไหวดังกล่าวเป็นหน้าทีส่�าคัญของรฐัในการสร้างสมดลุระหว่างนโยบายเข้าเมอืงกบัการธ�ารงไว้ซึง่ความ
สงบเรียบร้อยทางสังคม โดยเฉพาะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชาต ิ
อันเป็นผลมาจากการย้ายถิ่น

การจัดการโดยรฐัต่อการปรับเปลีย่นทางสงัคมอนัเป็นผลมาจากการย้ายถ่ินเกดิขึน้ใน 3 รูปแบบ35 
คือ

1. การแบ่งแยก (segregation/separation/differential exclusion) รัฐใช้นโยบายโดดเดีย่วหรือ
แยกผูย้้ายถิน่ออกจากสังคมส่วนใหญ่ โดยการควบคมุหรือก�าหนดพืน้ทีช่มุชนของผูย้้ายถ่ินไว้ในเขตพืน้ทีใ่ด
พ้ืนท่ีหน่ึงหรือหลายพื้นที่แต่แยกออกจากพื้นที่อันเป็นชุมชนของคนท้องถิ่นหรือประชาชนส่วนใหญ่ของ 
รัฐ เนื่องจากรัฐเชื่อว่า การรับผู้ย้ายถิ่นเข้ามานั้นเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างและเป็นการชั่วคราว 
การด�าเนินการของรัฐในลักษณะเช่นนี้ท�าให้เกิดลักษณะทางวัฒนธรรมแบบแบ่งแยก เนื่องจากขาด 
 

35 Ibid; Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit., p. 15; Castles and Davidson. op.cit., pp. 60–62.
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การเหนีย่วน�าในการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างผูย้้ายถ่ินกบัคนท้องถ่ินส่วนใหญ่ และเป็นการง่ายที่
ผู้ย้ายถิ่นจะธ�ารงรักษาวิถี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของตนได้อย่างเข้มแข็งด้วยปราศจากการถูกรบกวน
จากวัฒนธรรมอื่น ในขณะเดียวกัน การใช้นโยบายลักษณะน้ีอาจน�ามาสู่การท�าให้ผู้ย้ายถ่ินกลายเป็นคน
ชายขอบ (marginalisation) ที่ถูกกีดกันออกจากสังคมส่วนใหญ่ได้เช่นกัน

2. การผสมกลมกลืน (assimilation) นโยบายรัฐในการกล่อมเกลาให้ผู้ย้ายถ่ินเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหลัก โดยการกระตุ้นให้ผู้ย้ายถ่ินเรียนรู้วัฒนธรรม สังคม และภาษาของรัฐชาติที ่
ผู้ย้ายถิ่นเข้ามาพ�านักอาศัย การผสมกลมกลืนเป็นการครอบง�าทางวัฒนธรรมท่ีผู้ย้ายถ่ินจะถูกท�าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของตนให้กลายกลืนมาสู่อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
ของคนส่วนใหญ่ ผลของการใช้นโยบายเช่นนี้คือ การหลอมรวมทางสังคมที่สร้างรัฐให้เป็นสังคมเดี่ยว 
(homogeneous society) มากกว่าการยอมรับการเป็นสังคมแห่งความหลากหลาย

การผสมกลมกลืนให้ความส�าคัญกับการลดช่องว่างของความแตกต่างระหว่างผู้ย้ายถ่ินที่เข้ามา
ใหม่กับประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นคนท้องถิ่น36 โดยอาศัยการด�าเนินการ 2 ระดับ37 คือ

2.1 การผสมกลมกลืนทางสังคมระดับปัจเจกบุคคล (individual assimilation) เป็นการ
อาศัยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (socialisation) ท�าให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
ในประเทศผูร้บั และ/หรอืท�าให้บคุคลน้ันมคีวามใกล้เคยีงกบัคนท้องถิน่ให้มากขึน้ เช่น การรบัเอาวฒันธรรม
หลักของประเทศผู้รับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เรื่องของภาษา และการแต่งงาน เป็นต้น

2.2 การผสมกลมกลืนทางสังคมระดับโครงสร้าง (structural assimilation) แบ่งออกเป็น 
2 ส่วนคือ

2.2.1	 การลดความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม	 (social	 inequality) โดยการท�าให้เกิด
ความคล้ายคลงึกันมากขึน้ระหว่างกลุม่ชาตพินัธ์ุ รวมถงึระหว่างคนท้องถิน่กบัผูย้้ายถิน่ในการได้รบับรกิาร
จากรฐั ได้แก่ การศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ รายได้ สวสัดกิารในการคุ้มครองแรงงาน สาธารณสขุ 
และการเข้าถึงบริการและทรัพยากรต่างๆ ของรัฐ

36 Irene Bloemraad, Anna Korteweg and Gokce Yurdakul. (2008). “Citizenship and Immigration:  
Multiculturalism, Assimilation and Challenges to the Nation–State.” Annual Review of Sociology, Vol. 34, p. 163.

37 Harmut Esser. (2007). “Does the New Immigration Require a New Theory of Intergenerational  
Integration.” in Alejandro Portes and Josh DeWind (eds.). Rethinking Migration: New Theoretical and Empirical 
Perspectives. Oxford: Berghahn Books, pp. 311–313. 
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2.2.2	 การลดความแตกต่างทางสังคม	(social	differentiation) มุง่เน้นการลดการสร้าง
ความเป็นสถาบันทางชาติพันธุ์ (ethnic institutionalisation) และการสร้างความแปลกแยกของชุมชน
พลัดถิ่น (diaspora)38 โดยการสลายชุมชนชาติพันธุ์ (ethnic communities) หรือพรมแดนของชุมชน
ชาตพัินธุ ์(ethnic boundaries) ด้วยการสร้างความรูส้กึร่วมและอตัลกัษณ์ร่วมของคนในชาตเิข้าไปแทนที่

ทั้งนี้ทั้งนั้น การผสมกลมกลืนอาจไม่เกิดผลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการผสมกลมกลืน
เป็นกระบวนการที่อาศัยเวลาเป็นอย่างมากในการสลายความแตกต่างของวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมของ 
ผู้ย้ายถิ่นและแทนที่ด้วยวัฒนธรรมและวิถีทางสังคมของวัฒนธรรมหลักจากประเทศผู้รับซึ่งอาจต้องอาศัย
เวลาที่เห็นผลในผู้ย้ายถิ่นรุ่นหลัง รวมทั้งขึ้นอยู่กับการปรับตัว (adaptation) และความสอดคล้องระหว่าง
วัฒนธรรมด้ังเดิมกับวัฒนธรรมใหม่ที่มีผลต่อการเลือกรับและปรับเปล่ียนของผู้ย้ายถ่ินด้วยที่เป็นปัจจัย 
ส่งผลต่อความส�าเร็จในการผสมกลมกลืนของรัฐผู้รับ

ภาพท่ี 4.3 ตัวแบบหม้อหลอม (melting pot)
ท่ีมา:  Word Press. (2014).

38 ชุมชนพลัดถิ่น (diaspora) หมายถึง กลุ่มคนที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีทางสังคมของถิ่นฐานเดิมไว้
แม้จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสังคมอื่น ในขณะเดียวกัน คนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกเป็นคนนอก (outsider) ในสังคมที่ตนโยกย้ายถิ่นฐาน
ไปพ�านกัใหม่ โดยยังคงเกาะเกีย่วอยูก่บัความเป็นถิน่ฐานเดมิและการรักษาสายสัมพันธ์กับประเทศบ้านเกิดของตนอย่างเหนยีวแน่น 
ในขณะเดียวกันก็ต่อต้านขบวนการผสมกลมกลืนในสังคมใหม่ อย่างไรก็ดี ชุมชนพลัดถิ่นมีบทบาทอย่างส�าคัญต่อเศรษฐกิจและ
การเมืองระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายข้ามชาติ (transnational networks) ระหว่างประเทศบ้านเกิดกับประเทศที่โยกย้ายถิ่นฐาน
เข้าไปพ�านักใหม่ เช่น จีนโพ้นทะเล และยิวกับไอริชในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น (William Safran. (2004). “Deconstructing and 
Comparing Diaspora.” in Waltrand Kokot, Khachig TÖlÖlyan and Caroline Alfonso (eds.). Diaspora, Identity  
and Religion: New Directions in Theory and Research. London: Routledge, pp. 9–29; Robin Cohen. (1996). 
“Diasporas and the State: From Victims to Challengers.” International Affairs, Vo. 72 No. 3, pp. 507–520)
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3. การบูรณาการ (integration) เป็นการใช้นโยบายแบบกึง่กลางระหว่างการโดดเดีย่วสดุขัว้แบบ
การแบ่งแยกกบัการหลอมรวมเป็นเนือ้เดยีวกนัแบบการผสมกลมกลนื การบรูณาการเป็นลกัษณะของการ
มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ย้ายถิ่นต่อสังคมของคนส่วนใหญ่ ผู้ย้ายถ่ินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ส่วนใหญ่ได้ โดยรัฐยอมประนีประนอมในการให้ผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ดั้งเดิม
ของตน ทั้งนี้ หลักการบูรณาการมุ่งให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยเคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของทั้งคนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมและผู้ย้ายถ่ินที่เข้ามาใหม่ รวมทั้งการยอมรับความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

การบรูณาการจะเกดิขึน้ได้ต้องอาศยับทบาทของภาคสงัคมร่วมกบัรฐัและชมุชนของผูย้้ายถิน่โดย
อาศยัการมส่ีวนร่วมจากทกุฝ่ายและด�าเนนิการอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึง่จะได้ผลมากว่าการอาศยัเครือ่งมอื
ทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เช่น บทบาทขององค์กรศาสนาและองค์กรทางสังคมในการเป็นแหล่ง 
แลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่างกลุ่มคนเช้ือชาติต่างๆ ในสังคม บทบาทในการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ผู้ย้ายถิ่น และบทบาทในการสร้างแนวคิดของความเป็นชุมชน (idea 
of community)39 ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกันในชุมชนผ่านการแลกเปลี่ยนเชิงคุณค่าและ
วฒันธรรม ส่งเสริมให้เกดิความไว้เนือ้เช่ือใจและช่วยเหลอืซึง่กันและกนั รวมทัง้การมปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่าง
บคุคล เป็นต้น รวมทัง้การอาศยัข้อตกลงหรอืมาตรฐานในเร่ืองสทิธทิีเ่ป็นสากลประกอบการหาแนวทางใน
กระบวนการบูรณาการ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948, ข้อตกลงระหว่างประเทศว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ ค.ศ. 1965 ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม ค.ศ. 1966, ข้อตกลงว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง ค.ศ. 1966 
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของบุคคลนอกสัญชาติ ค.ศ. 1985 ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของบุคคลที่เป็น 
ชนกลุ่มน้อยทางสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และภาษา ค.ศ. 199240 และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 200341 เป็นต้น

39 Charles Hirschman. (2004). “The Role of Religion in the origin and Adaptation of Immigrant Groups 
in the United States.” International Migration Review, Vol. 38, No. 3, p. 1207.

40 Inter-Parliamentary Union. (2015). Migration, Human Rights and Governance. Retrieved from https://
www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_15_3_EN.pdf. 

41 UNESCO. (2005). International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and Members of Families. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557e.pdf. 
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ตารางที ่4.1 สทิธขิองผูย้้ายถิน่ตามอนสุญัญาว่าด้วยการคุม้ครองสทิธขิองแรงงานข้ามชาตแิละครอบครวั ค.ศ. 2003

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน มาตรา 8   สิทธิของการมีเสรีภาพในการเดินทางกลับประเทศที่เป็น
ถิ่นฐาน รวมท้ังสิทธิในการเดินทางกลับไปเย่ียมบ้านได้
ตามความปรารถนา

มาตรา 9  สิทธิของการมีชีวิต
มาตรา 10  สทิธทิีจ่ะปลอดจากการถกูทรมาน การถกูกระท�าทารณุไม่

ว่าจะด้วยรูปแบบใด หรือการถูกลงโทษ
มาตรา 11  สทิธิของการมเีสรภีาพทีป่ลอดจากความเป็นทาสหรอืการ

ถูกบังคับใช้แรงงาน
มาตรา 12-13   สิทธขิองการมเีสรภีาพทางความคดิ การแสดงออก ความ

เชื่อ และการนับถือศาสนา
มาตรา 14 สิทธิในความเป็นส่วนตัว
มาตรา 15  สิทธิต่อทรัพย์สิน
มาตรา 16-20   สิทธใินความเท่าเทยีมทางกฎหมาย รวมถงึการเข้าถงึการ

ได้รับบริการต่างๆ

การจ้างงาน มาตรา 22 สิทธิในการไม่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
มาตรา 25   สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับแรงงาน
 ท้องถิ่นในเรื่องค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และวันหยุด
มาตรา 26 สิทธิในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน
มาตรา 27  สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับคนท้องถิ่น

ในเรื่องสวัสดิการสังคมตามเงื่อนไขทางกฎหมายก�าหนด
มาตรา 28 สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
และบุตรของแรงงานข้ามชาติ

มาตรา 29   สิทธิในการได้รับการต้ังช่ือ การแจ้งเกิดและการได้รับ
สัญชาติ

มาตรา 30 สิทธิในการเข้าถึงการศึกษา

สิทธิทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ

มาตรา 31  สิทธิในการธ�ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
มาตรา 32  สทิธต่ิอการได้รบัการจ่ายค่าตอบแทนและเงนิออมเมือ่การ

จ้างงานนั้นสิ้นสุดลง

ท่ีมา:  UNESCO. (2005).
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ทั้งนี้ทั้งนั้น การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในสังคมแบบพหุลักษณ์ อันหมายถึงการอยู่ร่วมของ
สังคมต่างวัฒนธรรมอย่างเป็นเอกภาพจะเกิดขึ้นได้โดยราบร่ืนหรือส�าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทั้งสังคม 
ส่วนใหญ่และผูย้้ายถิน่ เนือ่งจากการเป็นสงัคมแบบพหวัุฒนธรรมนัน้ มไิด้เป็นเพียงการเป็นสงัคมทีม่ผีูค้น
จากต่างทีต่่างทางทีม่วัีฒนธรรมแตกต่างกนัมาอยูร่่วมกนัเท่านัน้ แต่สงัคมแบบพหวุฒันธรรมยงัมนียัยะเชงิ
ปทสัถานต่อรฐัในการเป็นสถาบนัทีท่�าหน้าท่ีตอบสนองต่อประชาชนภายในรัฐ โดยจะต้องค�านงึถึงคนทกุกลุ่ม
ที่อยู่ในดินแดนของรัฐ ไม่จ�าแนกแยกแบ่งเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม42 เพราะหากรัฐล้มเหลวใน 
การท�าหน้าที่ดังกล่าว อาจน�ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้งทางสังคมอันเป็นสิ่งท้าทายต่อเอกภาพของรัฐและ
ความปรองดองทางสังคมได้ เช่น กรณีการใช้นโยบายละเมิดวิถีปฏิบัติของอิสลามในฝรั่งเศสจากการออก
กฎหมายห้ามใส่ผ้าคลุมศีรษะ (hijab) ของสตรีมุสลิมที่น�ามาสู่กระแสการต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง 
และความไม่พอใจต่อรัฐบาลนี้เป็นแรงผลักดันหนึ่งในการท่ีชาวมุสลิมในฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพ
จากตุรกี เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ให้หันไปร่วมกับขบวนการก่อการร้าย43 เป็นต้น

กิจกรรม 4.1.2

การจัดการโดยรัฐต่อการปรับเปลี่ยนทางสังคมอันเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

แนวการตอบกิจกรรม 4.1.2

มี 3 รูปแบบได้แก่ การแบ่งแยก การผสมกลมกลืน และการบูรณาการ

42 Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit., p. 17. 
43 Aljazeera. (2018). French Muslim Urge Macron not to Interfere in Islam. Retrieved from https://www. 

aljazeera.com/news/2018/02/french-muslims-urge-macron-interfere-islam-180215083118820.html. 
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ตอนที่ 4.2

การเมืองว่าด้วยย้ายถิ่นกับนโยบายเข้าเมืองของรัฐ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
4.2.1 นัยยะและองค์ประกอบของนโยบายเข้าเมือง
4.2.2 การเมืองว่าด้วยนโยบายเข้าเมือง

แนวคิด
1.   นโยบายเข้าเมืองเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบและผนวกผู้ย้ายถ่ินเหล่านี้เข้าเป็น 

ส่วนหนึ่งของรัฐชาติ นโยบายเข้าเมืองประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ การ
ควบคุมพรมแดน การขึ้นทะเบียน และการบูรณาการทางสังคม

2.  นโยบายเข้าเมอืงเป็นผลมาจากกระบวนการทางการเมอืงในการควบคมุกระแสการไหล
เข้าออก รวมถึงการพ�านักอาศัยของผู้ย้ายถิ่นในดินแดนของรัฐ กระบวนการของ
การเมอืงในนโยบายเข้าเมอืงนัน้ยงัประกอบไปด้วยบทบาทของนกัการเมอืง ข้าราชการ 
กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม และสื่อมวลชนที่มีส่วนอย่างส�าคัญใน 
การช้ีน�าทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายเข้าเมือง รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ที่จะ 
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย นโยบายเข้าเมืองจึงมีความซับซ้อน เต็มไปด้วยความ 
ขัดแย้ง และมีการแข่งขันกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเข้าเมือง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายนัยยะและองค์ประกอบของนโยบายเข้าเมืองได้
2.   วิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองที่แฝงอยู่ในนโยบาย 

เข้าเมืองของรัฐได้
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ความน�า

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 3 ว่าการมองการย้ายถ่ินด้วยมิติทางเศรษฐกิจโดยฐานคิดของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกและเศรษฐศาสตร์ใหม่ที่สนใจเพียงแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นแรงขับให้
เกิดการย้ายถิ่นนั้นอาจไม่สามารถอธิบายความเป็นจริงเกี่ยวกับการย้ายถ่ินระหว่างประเทศได้ถูกต้องนัก 
จริงอยู่ที่ว่าตลาดมีบทบาทอย่างส�าคัญในการก่อให้เกิดกระบวนการย้ายถิ่นในรูปของแรงงาน รวมทั้งทุน
ทางสงัคมและเครอืข่ายการย้ายถิน่มีส่วนอย่างย่ิงในการส่งเสริมให้เกดิการย้ายถ่ินและอ�านวยความสะดวก
ให้การย้ายถิ่นราบรื่น ทั้งนี้ทั้งนั้น อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่ากันหรืออาจจะส�าคัญมาก 
ยิ่งกว่าในทรรศนะของเอเวอเรท เอส ลี (Everett S. Lee) ในการก�าหนดให้การย้ายถิ่นเกิดขึ้นได้ส�าเร็จ
หรอืล้มเหลว คอื บทบาทตวัก�ากบัควบคมุการเข้าและออก หรือบทบาทของรฐัซึง่เป็นตวัการในการก�าหนด
ระดับและรูปแบบของการย้ายถิ่นโดยอาศัยนโยบายเข้าเมืองเป็นเครื่องมือ

เรื่องท่ี 4.2.1

นัยยะและองค์ประกอบของนโยบายเข้าเมือง

นโยบายเข้าเมือง (immigration policy) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการสร้างชาติซึ่งเพิ่ง
เข้ามีบทบาทในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี้เองเมื่อการย้ายถ่ินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศซ่ึงมี
ความส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาความเป็นเมืองในแต่ละพื้นที่ของโลก ท�าให้รัฐต้อง
อาศัยเครื่องมือในการจัดระเบียบและผนวกผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติในสังคมยุคใหม4่4 
โดยทั่วไป นโยบายเข้าเมืองเป็นเรื่องของการเลือกสรรการย้ายถิ่น (migration selection) โดยเป็นการที่
รัฐก�าหนดเงื่อนไขในการให้สิทธิแก่คนบางกลุ่มและกีดกันคนบางกลุ่ม45 ซึ่งทางเลือกในนโยบายเข้าเมือง
ของรฐันัน้ย่อมส่งผลกระทบอย่างส�าคัญต่อลกัษณะของผูย้้ายถิน่และวธิกีารเข้ามาในประเทศทัง้ทีร่ฐัต้องการ
และไม่ต้องการ รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการก�าหนดนโยบาย

44 Castles and Davidson. op.cit., p. 60. 
45 Bauer, T., M. Lofstrom and K. F. Zimmermann. (2000). “Immigration Policy, Assimilation of Im-

migrants and Natives Sentiments towards Immigrants: Evidences from 12 OECD Countries.” Swedish Economic 
Policy Review, 7 p. 12.  
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นโยบายเข้าเมืองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย
1. การควบคุมพรมแดน (border control) เป็นการป้องกันพรมแดนของรัฐจากการเข้าออก 

ข้ามพรมแดนของรัฐ (border guard) และเป็นการคดัเลอืกในกระบวนการย้ายถ่ินจากการก�าหนดเงือ่นไข
ในการเข้าออกและคุณสมบัติของผู้ย้ายถิ่น โดยการข้ามพรมแดนถือเป็นหัวใจส�าคัญของการเมืองว่าด้วย
เรื่องการย้ายถิ่นท่ีรัฐท�าหน้าที่ก�าหนดว่าใครสามารถข้ามเข้าออกพรมแดนรัฐได้ ด้วยวิธีการใด ที่ไหน 
อย่างไร ซึ่งความสามารถในการควบคุมพรมแดนเป็นแก่นส�าคัญประการหน่ึงที่บ่งช้ีถึงอธิปไตยของรัฐใน
การก�าหนดระเบยีบและบงัคบัใช้กฎหมายภายในดนิแดนของตนและต่อพลเมอืงของตน รวมทัง้การก�าหนด
ความสัมพันธ์กับภายนอกผ่านนโยบายเข้าเมือง46

2. การขึ้นทะเบียนเข้าเมือง (registration of immigration) เป็นการควบคุมในเชิงการจัดการ
ต่อการย้ายถิ่น (managed migration) ที่เป็นอ�านาจของรัฐในการก�าหนดตั้งแต่การเข้ามาจนกระท่ังถึง
สทิธกิารพ�านกัอาศยัของผูย้้ายถิน่ ซ่ึงการข้ึนทะเบยีนเข้าเมืองมีความจ�าเป็นอย่างมากในการจ�าแนกประเภท
ของการเข้าเมือง ซ่ึงมกีารจ�าแนกได้หลายเกณฑ์ อาท ิประเภทเข้าเมืองระยะสัน้ (short–term categories)/
เข้าเมืองชั่วคราว (temporary categories) ได้แก่ ท่องเที่ยว ธุรกิจ และการศึกษา เป็นต้น หรือประเภท
ตามการจ้างงาน (employment categories) เช่น กลุ่มที่มีใบอนุญาตท�างาน ซึ่งรัฐมักจะอนุญาตให ้
ระยะเวลาในการพ�านกึในดนิแดนรฐัแตกต่างกนัไปตามระดบัทกัษะการท�างาน หรือประเภทของครอบครัว 
(family categories) เช่น การเข้าเมืองเพื่อแต่งงาน หรือเพื่อมาอยู่ร่วมกับครอบครัว (family union) 
เป็นต้น

ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนมุ่งเน้นที่การควบคุมมากกว่าการคุ้มครองสิทธิของผู้ย้ายถิ่น การขึ้นทะเบียน
ช่วยในการกลัน่กรองและควบคุมปรมิาณคนเข้าเมือง (net migration) ให้แก่รัฐได้ในประดบัหนึง่47 ตลอดจน
เป็นเครือ่งมอืของรัฐในการจดัการต่อการลกัลอบเข้าเมอืงให้เข้าสูร่ะบบของรัฐได้ ยกตวัอย่างเช่น การด�าเนนิ
การในสมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหา
แรงงานผิดกฎหมาย โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539 อนุญาตให้ผู้หลบหนีเข้า
เมืองผิดกฏหมายที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับให้สามารถท�างานในราชอาณาจักรไทยได้ตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด48 พร้อมทั้งให้มีการผ่อนปรนการจ้างแรงงานสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ให้ท�างานได้ชั่วคราว
ผ่อนผันไม่เกิน 2 ปี โดยจะต้องมีการจดทะเบียนตัวแรงงาน และอนุญาตเฉพาะพื้นที่และเฉพาะกลุ่ม
อตุสาหกรรมเท่านัน้49 แต่การเปิดให้ขึน้ทะเบยีนแรงงานและการผ่อนผนัแรงงานดังกล่าวกไ็ม่สามารถแก้ไข

46 Heather Johnson. (2017). Immigration and International Relations. Retrieved from http://www.  
oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0204.xml 

47 Phoebe Griffith and Marley Marris. (2017). An Immigration Strategy for the UK-Six Proposals to 
Manage Migration for Economic Success. Retrieved from https://www.ippr.org/files/2017-12/1512398373_cej- 
an-immigration-strategy-for-the-uk-december2017.pdf. 

48 อษุามาศ เสยีมภักด.ี (2546). บทบาทของรฐับาลชวน หลกีภยั ด้านสทิธมินษุยชนในอาเซยีน: กรณพีม่า, วทิยานพินธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์, น. 200. 

49 กระทรวงแรงงาน. (2556). ความเป็นมาของการจ้างงานแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว. สืบค้น
จาก http://research.mol.go.th/2013/rsdat/data/doc/JHWMni1/05JHWMni1.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

4-22 ความคิดทางการเมืองและสังคม

82227-4 ครั้งที่ 2 (04/12/61) iMac1/i6   ลภัส 28
1/60

ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายได้ เนื่องจากมีแรงงานมาขึ้นทะเบียนเพียง 3 แสนกว่าคน และลดจ�านวนลงใน
ปีถัดมา จากประมาณการจ�านวนแรงงานหลักล้านคน50

3. การบูรณาการทางสังคม (social integration) นโยบายเข้าเมืองเป็นเครื่องมือหลักของรัฐใน
การสร้างชาติ (nation building)51เน่ืองจากรัฐไม่สามารถปิดกั้นหรือสกัดขัดขวางการย้ายถ่ินได้โดย 
สมบรูณ์ การเข้ามาของผูย้้ายถิน่จากภายนอกจงึเป็นสิง่ท่ีรฐัและสงัคมภายในรฐัต้องรบัมือกบัการอยูร่่วมกนั
ของคนภายนอกที่เข้ามาอยู่ใหม่กับคนท้องถิ่น ทางเลือกในนโยบายเข้าเมืองของรัฐอาจเกิดขึ้นระหว่าง 
การผสมกลมกลืนที่เน้นความเป็นชาติของคนท้องถิ่นเป็นหลัก (nativism)52กับความหลากหลายทาง 
ชาติพันธุ์ (ethnic pluralisation) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ก�าหนดนโยบายและมติมหาชนในการออกแบบรัฐชาติ
ของตนผ่านการใช้นโยบายเข้าเมือง ทั้งนี้ การบูรณาการทางสังคมโดยอาศัยนโยบายเข้าเมืองยิ่งทวีความ
ส�าคัญเป็นอย่างมากส�าหรับรัฐชาติที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขของการย้ายถ่ิน เช่นเดียวกัน การเผชิญหน้ากับ 
ส่ิงท้าทายใหม่ๆ อย่างวิกฤตด้านประชากรในประเทศร�า่รวยหลายประเทศทีม่ปีระสบกบัภาวะสงัคมสงูอายุ
จึงจ�าเป็นต้องรับคนต่างชาติเข้ามาเพ่ือชดเชยความไม่ปกติของโครงสร้างประชากรอย่างเช่นกรณีของ
สิงคโปร์และหลายประเทศในกลุ่ม GCC

นโยบายคนเข้าเมืองถูกก�าหนดโดยปัจจัยพื้นฐาน 5 ปัจจัย53 ได้แก่ 
1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึง่มอีตัราการจ้างงานเป็นส่วนส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อนโยบายคนเข้า

เมือง ยิ่งถ้าอัตราการจ้างงานลดลงก็จะย่ิงส่งผลให้นโยบายคนเข้าเมืองมีความเข้มงวดมากข้ึน รวมท้ัง  
การสไตร์คที่ยิ่งถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็จะท�าให้นโยบายเข้าเมืองเป็นไปในลักษณะของการควบคุมมากขึ้น
ตามไปด้วย

2) ระดับของการย้ายเข้า โดยค�าณวนจากอัตราส่วนร้อยละเทียบกับสัดส่วนประชากร 
ของประเทศผู้รับ ซึ่งหากระดับการย้ายเข้ามีสูงก็จะส่งผลให้นโยบายคนเข้าเมืองมีความเข้มงวดมากขึ้น

3) ความคล้อยตามทางสังคม หากประชาชนในประเทศผู้รับมีท่าทีต่อต้านผู้ย้ายถ่ินก็จะ 
ส่งผลให้นโยบายคนเข้าเมืองมีความเข้มงวด นโยบายเข้าเมืองจึงมีความอ่อนไหวต่อมติมหาชน (public 
opinion) เป็นอย่างมาก

50 อุษามาศ เสียมภักดี. อ้างแล้ว, น. 201. 
51 Aristide R. Zolberg. (2009). A Nation by Design–Immigration Policy in the Fashioning of America. 

New York: Russell Sage. 
52 Ibid, pp. 6–9. 
53 Douglas Massey. (1999). “International Migration at the Dawn of the Twenty–First Century: The Role 

of the State.” Population and Development Review, Vol. 25, No. 2, p. 309. หมายเหตุ-เมเยอร์สเสนอ 6 ปัจจัย 
พื้นฐานที่ส่งผลต่อการก�าหนดนโยบายคนเข้าเมือง แต่ผู้เขียนเห็นว่าปัจจัยเรื่องของการอัตราการจ้างงานและความไม่สงบในสังคม
อุตสาหกรรมที่มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจควรจัดอยู่ในปัจจัยประเภทเดียวกัน จึงรวมปัจจัยทั้งสองไว้ด้วยกันในเรื่องของปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจ 
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4) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ม ี
ผลต่อนโยบายเข้าเมอืงทีม่คีวามเข้มงวดกว่าปกต ิโดยนโยบายเข้าเมอืงสามารถเป็นได้ทัง้เครือ่งมือในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ การยกเลิกการตรวจลงตราหรือวีซ่า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เดนิทางแลกเปลีย่นของประชาชนระหว่างกนั และเพือ่กระตุน้การท่องเทีย่ว หรือการท�าข้อตกลงในการรับ
แรงงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกัน ในขณะเดียวกัน นโยบายเข้าเมืองยังเป็นเคร่ืองมือ
ในการตอบโต้ความสัมพันธ์เชิงปฏิปักษ์ระหว่างกันได้อีกด้วย เช่น การขึ้นบัญชีด�ารายชื่อผู้น�าประเทศ  
คณะรัฐมนตรี หรือนักการเมืองระดับสูงของประเทศฝ่ายตรงข้ามเพื่อเป็นการกดดันตามข้อเรียกร้อง 
บางประการ เป็นต้น

5) ปัจจัยทางการเมือง ระบอบการปกครองมีผลต่อการก�าหนดนโยบายเข้าเมืองและการ
ควบคุมความขัดแย้งในนโยบายเข้าเมือง54 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของพรรคการเมืองที่เข้ามาเป็น
รัฐบาลบริหารประเทศส่งผลอย่างยิ่งต่อทิศทางการก�าหนดนโยบายคนเข้าเมือง55 ซึ่งโดยทั่วไปรัฐบาลเสรี
ประชาธิปไตยจะมีนโยบายในการเปิดกว้างต่อการรับผู้ย้ายถิ่นค่อนข้างมาก ทั้งโดยการมีนโยบายทาง
เศรษฐกิจที่มุ่งขยายการค้าการลงทุนอันน�ามาซึ่งความต้องการแรงงานจ�านวนมาก รวมทั้งอิทธิพลของ 
หลักการทางการเมืองที่เน้นการเคารพคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ปัจจัยพ้ืนฐาน 5 ประการท่ีได้กล่าวไว้นัน้ มส่ีวนอย่างส�าคญัในการก�าหนดทศิทางของนโยบายเข้า
เมอืงและสะท้อนให้เหน็ถงึความซบัซ้อนของนโยบายเข้าเมอืงทีม่ใิช่เป็นเพยีงเครือ่งมอืของรฐัในการควบคมุ
คนเข้าออกแต่มนัียยะและบทบาททีส่�าคญัมากกว่านัน้ การก�าหนดนโยบายเข้าเมอืงเป็นตวัก�าหนดทางอ้อม
ว่าใครในสังคมได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ โดยนโยบายเข้าเมืองเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสภาวะและความเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ก�าหนดลกัษณะของผู้ย้ายถ่ินซึง่เป็นการให้สทิธแิก่คนบางกลุม่และกดีกนั
คนบางกลุ่ม56 (migration selection) ผ่านกระบวนการทางการเมืองและการก�าหนดนโยบายของรัฐ  
ยกตัวอย่างเช่น นโยบายเข้าเมืองของสหรัฐเมริกา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลและอุดมการณ์ทาง 
การเมืองของผู้น�าประเทศ นโยบายเข้าเมืองในฐานะเคร่ืองมือทางการเมืองก็อาจแปรเปล่ียนตามไปด้วย 
นโยบายเข้าเมืองกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการหาเสียงตามยุทธศาสตร์ “america first” ของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ จากกพรรครีพับลิคันในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ค.ศ. 2016 ส่งผลให้นโยบายเข้า
เมืองของสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์มีการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อชาวเม็กซิกัน
และอเมรกิากลางทีผ่่านเม็กซิโกเข้ามายงัสหรฐัอเมริกา ภายใต้เงือ่นไขข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนอื 
(North American Free Trade Agreement: NAFTA) ฉบับใหม่ ซึ่งจะน�ามาใช้แทนข้อตกลงการค้า
ฉบับเก่าที่ทรัมป์ประกาศยกเลิกไป ข้อตกลงการค้าฉบับดังกล่าวสหรัฐอเมริกาได้ท�าไว้กับเม็กซิโกและ 
 

54 Wayne A. Cornelius and Marc R. Rosenblum. (2005). “Immigration and Politics.” Annual Review 
Political Science, Vol. 8, pp. 99–119. 

55 งานของเมเยอร์สเป็นการศึกษานโยบายเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นในข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเมืองกับ
นโยบายคนเข้าเมอืงของเมเยอร์สจึงเป็นข้อสรปุจากความแตกต่างในนโยบายคนเข้าเมอืงระหว่างพรรคเดโมแครต (Democrat) และ
พรรครีพับลิคัน (Republican) โดยเมเยอร์สเห็นว่า พรรครีพับลิคันมีนโยบายเข้าเมืองที่เข้มงวดมากกว่าพรรคเดโมแครต 

56 Bauer, Lofstrom and Zimmermann. op.cit., p. 14; Massey. op.cit., p. 307. 
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แคนาดาตัง้แต่สมยัรฐับาลประธานาธิบดบีลิ คลนิตนั จากพรรคเดโมแครต เมือ่ ค.ศ. 1993 และถกูวพิากษ์
วิจารณ์ว่าเป็นช่องทางในการท�าให้ชาวเม็กซิกันและอเมริกากลางลักลอบเข้ามาหางานท�าในสหรัฐอเมริกา
เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 7 ล้านคน แม้กระทั่งช่วงที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต�่าระหว่าง ค.ศ. 2007–
200857 ซึ่งแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีถูกมองว่าเข้ามาแย่งงานชาวอเมริกันและซ�้าเติมปัญหาการว่างงานให้
แก่เศรษฐกิจของอเมริกา

กิจกรรม 4.2.1

อะไรเป็นปัจจัยในการก�าหนดนโยบายเข้าเมืองของรัฐ

แนวการตอบกิจกรรม 4.2.1

มี 5 ปัจจัยคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อัตราการย้ายเข้า ความคล้อยตามทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และปัจจัยทางการเมือง

เรื่องท่ี 4.2.2

การเมืองว่าด้วยนโยบายเข้าเมือง

นโยบายเข้าเมืองเป็นการเมือง (immigration politics) นโยบายเข้าเมืองเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางการเมืองในการควบคุมกระแสการไหลเข้าออกของผู้ย้ายถ่ินที่แฝงนัยยะซ้อนเร้น58 โดย
เฉพาะกลุ่มทฤษฎีระบบโลกที่ให้ความสนใจกับนโยบายเข้าเมืองในฐานะของการควบคุมการย้ายถิ่นที่ถูก
ใช้เพื่อการก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร�่ารวยกับประเทศยากจน (North–South Relations)59 
ทั้งนี้ นโยบายเข้าเมืองของประเทศร�่ารวยขึ้นอยู่กับการเมืองภายในเป็นหลักโดยเฉพาะแรงกดดันจาก 
กลุ่มผลประโยชน์ เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดูแลช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่น 

57 Tim Marcin. (2017). Immigration from Mexico Grew under NAFTA Trade Deal. Retrieved from 
https://www. newsweek.com/nafta-and-immigration-trump-threatens-agreement-what-know-593325 

58 Douglas S. Massey. (2009). “Political Economy of Migration in an Era of Globalisation.” in Samuel 
Martinez (ed.). International Migration and Human Rights: The Global Repercussions of U.S. Policy. Berkeley: 
University of California Press, p. 31. 

59 Stephen Castle. (2004). “Why Migration Policy Fail.” Ethnic and Racial Studies, Vol. 27 (2004),  
p. 211; Vincent Chetail. (2008). “Paradigm and Paradox of the Migration–Development Nexus: The New Border 
for North–South Dialogue.” German Yearbook of International Law, Vol. 51, pp. 183–215. 



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

4-25การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ: พลวัตและความท้าทายต่อรัฐและสังคม

82227-4 ครั้งที่ 2 (04/12/61) iMac1/i6   ลภัส 28
1/60

กลุม่วชิาชีพต่างๆ หรือแม้แต่กลุม่ทางศาสนา ซ่ึงล้วนมีส่วนกดดนัรัฐบาลในการตดัสนิใจและก�าหนดนโยบาย
เข้าเมืองทีต่อบสนองผลประโยชน์ของกลุม่ตน การก�าหนดนโยบายเข้าเมอืงทีถู่กครอบง�าและชีน้�าโดยกลุม่
ผลประโยชน์ที่แข่งขันกันเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของรัฐเช่นนี้เรียกว่า การเมืองตัวแทน 
(client politics/clientalism)60 หรือ เครือข่ายนโยบาย (policy network)61

แนวคดิเร่ืองการเมอืงตวัแทนหรอืเครือข่ายนโยบายในนโยบายเข้าเมืองอธบิายว่า นโยบายเข้าเมือง
โดยเฉพาะในประเทศประชาธปิไตยถกูก�าหนดขึน้จากการตดัสนิใจของผูก้�าหนดนโยบายในการตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้องและแรงกดดันของกลุ่มบางกลุ่มที่มีผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายเข้าเมือง การก�าหนด
นโยบายเข้าเมืองในลักษณะเช่นนีแ้สดงให้เหน็ถงึความล้มเหลวของรฐัในการก�าหนดนโยบายด้วยการตดัสนิใจ
แบบเบ็ดเสร็จ62 ซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นภาวะที่พบได้โดยทั่วไปในระบอบประชาธิปไตยที่การมีส่วนร่วมใน
การก�าหนดนโยบายมีสูงกว่ารัฐในระบอบการเมืองอื่น ทั้งนี้ทั้งนั้น การมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะซึ่ง
รวมถงึนโยบายเข้าเมอืงตามแนวคดิเรือ่งการเมอืงตวัแทนหรอืเครอืข่ายนโยบายนัน้ เป็นความสมัพนัธ์ของ
กลุม่ผลประโยชน์ในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในนโยบายทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั (hierarchical relations)63 การเข้าถงึ
การมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ข้ึนอยู่กับระดับความสัมพันธ์และการพึ่งพากัน
ระหว่างกลุม่ผลประโยชน์กับรฐับาล/ผูก้�าหนดนโยบายและลกัษณะเชงิสถาบันของกระบวนการทางการเมอืง
ของระบบการเมืองนั้นๆ64 เช่น เป็นการก�าหนดนโยบายโดยอาศัยพรรคการเมืองเป็นหลัก หรืออาศัย
ข้าราชการเป็นหลัก เป็นต้น

กระบวนการของการเมอืงในนโยบายเข้าเมอืงนัน้ยงัประกอบไปด้วยบทบาทของนกัการเมอืง (โดย
เฉพาะจากพรรคฝ่ายตรงข้ามรฐับาล) กลุม่เคลือ่นไหวทางสงัคม และสือ่มวลชนทีม่ส่ีวนอย่างส�าคญัในการ
ชีน้�าทัศนคตขิองประชาชนต่อนโยบายเข้าเมืองด้วยเช่นกนั นโยบายเข้าเมอืงจงึมคีวามซบัซ้อน เตม็ไปด้วย
ความขัดแย้ง และมีการแข่งขันกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายเข้าเมืองท่ีตอบสนอง 
 

60 Gary P. Freeman. (2000). Political Science and Comparative Immigration Politics. Retrieved from 
http://www.tulane.edu/~dnelson/PEMigConf/Freeman.pdf; Wayne A. Cornelius and Takeyuki Tsuda. (2004). 
“Controlling Immigration: The Limits of Government Intervention.” in Wayne Cornelius, Takeyuki Tsuda, Philip 
Martin and James Hollifield (eds.). Controlling Immigration: A Global Perspective. Stanford: Stanford University 
Press, pp. 11–12; Cornelius and Rosenblum. op.cit., p. 107; Massey. op.cit., pp. 312-313. 

61 Thomas KÖnig. (1998). “Modeling Policy Network.” Journal of Theoretical Politics, Vol. 10, No. 4,  
p. 387. 

62 Michael M. Atkinson and William D. Coleman. (1989). “Strong States and Weak States: Sectoral 
Policy Networks in Advanced Capitalist Economies.” British Journal of Political Science, Vol. 19, No. 1,  
pp. 47–67. 

63 KÖnig. op.cit., pp. 387–388. 
64 Ibid.; Cornelius and Tsuda. op.cit., p.12; Daniel P. Carpenter, Kevin M. Esterling and David M. J. 

Lazer. (1998). “The Strength of Weak Ties in Lobbying Networks: Evidence from Health Care Politics in the 
United States.” Journal of Theoretical Politics, Vol. 10, No. 4, pp. 417–444; Mark Thatcher. (1998). “The  
Development of Policy Network Analyses: From Modest Origins to Overarching Frameworks.” Journal of  
Theoretical Politics, Vol. 10, No. 4, pp. 389–416. 
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ข้อเรยีกร้องและผลประโยชน์ต่อกลุม่ผลประโยชน์หลายกลุ่ม รวมท้ังประชาชนส่วนใหญ่ทีจ่ะได้รับผลกระทบ
จากนโยบายดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น กรณีความขัดแย้งในนโยบายการน�าเข้าแรงงานของมาเลเซีย โดย
ใน ค.ศ. 1997–1999 สมาคมผู้ผลิตสินค้าเกษตรชาวมาเลเซีย (Malaysian Agricultural Producers 
Association) และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเรียกร้องให้รัฐบาลน�าเข้าแรงงานจากอินโดนีเซียเพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่ข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกต่อต้านจากสภาหอการค้ามาเลเซีย (Malaysian 
Trade Unions Congress) เนื่องจากเกรงว่าการน�าเข้าแรงงานจากภายนอกจะส่งผลกระทบต่อการจ้าง
งานและค่าจ้างของแรงงานชาวมาเลเซยี ในขณะท่ีกลุม่อทิธพิลทางการเมอืงชาวจนีต่อต้านนโยบายดังกล่าว 
โดยเห็นว่าการท่ีมีชาวอินโดนีเซียเข้ามาอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดในความขัดแย้งระหว่างชาวจีนกับ
มสุลมิในมาเลเซียเพิม่มากขึน้ ในขณะทีพ่รรคการเมอืงไม่ว่าพรรครัฐบาลคอืพรรค UMNO และแม้กระท่ัง
พรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างพรรค PAS ต่างสนับสนุนการเข้ามาของแรงงานชาวอินโดนีเซีย เนื่องจาก
ถือว่าเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์ให้แก่ชาติพันธุ์มาเลย์และอิสลามด้วยกันเอง65 หรือแม้แต่ในระบบการ
ก�าหนดนโยบายเข้าเมืองที่อาศัยข้าราชการเป็นหลักแบบญี่ปุ่นก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างกระทรวงทบวง
กรมที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบาย อีกท้ังยังมีบทบาทการแทรกแซงเพื่อช่วงชิงอ�านาจการกดดัน
นโยบายผ่านกระทรวงทบวงกรมของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดนโยบายและการน�า
นโยบายไปปฏบิตั ิดงัเช่น กรณีนโยบายการน�าเข้าแรงงานพยาบาลและผูดู้แลผูส้งูอายจุากประเทศในเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้เข้ามาท�างานในญีปุ่น่ภายใต้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างญีปุ่่นกับประเทศเหล่านี ้(Japan’s 
Economic Partnership Agreement: JEPA)66 เป็นต้น

 ตารางท่ี 4.2 รูปแบบของการเมืองว่าด้วยการเข้าเมือง (immigration politics) 

  ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย

ผลประโยชน์และต้นทุน

ในการด�าเนินนโยบายฯ

รูปแบบการเมือง

ในนโยบายฯ

ระดับของ

ความขัดแย้ง

ผลประโยชน์และต้นทุนกระจุกตัวเฉพาะกลุ่ม กลุ่มผลประโยชน์
(client politics)

สูง

ผลประโยชน์และต้นทุนมีการกระจายตัว ประชาชนส่วนใหญ่
(public politics)

ต�่า

ท่ีมา:  Freeman. (2000); Massey. (1999, น. 312 -313).

65 Castle. op.cit., pp. 213–214. 
66 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน Usamard Siampukdee. (2015). “Migration Selection Policy of Healthcare Labour 

from Southeast Asian Countries to Japan under Economic Partnership Agreements.” Political Science and Public 
Administration Journal, Vol. 6, No. 1-2 (January–December), pp.127-145. 
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การท�าให้การเข้าเมอืงเป็นเรือ่งทีผ่ดิกฎหมายเกดิจากการก�าหนดโดยรฐั ดงัทีไ่ด้อธบิายไว้ข้างต้น 
การก�าหนดและควบคมุการเข้าออกพรมแดนรฐั รวมถงึการให้สทิธแิละการคุม้ครองผู้ย้ายถิน่เป็นกระบวนการ
ของการจดัการการย้ายถิน่ของรฐั การทีร่ฐักดีกนัโอกาสในการเข้าเมอืงอย่างถกูกฎหมายเป็นตวัการส�าคญั
ของการส่งเสริมให้เกิดขบวนการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ยิ่งรัฐควบคุมการเข้าเมืองผ่านข้อจ�ากัดต่างๆ 
เพิ่มขึ้นมากเท่าใด การเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิด
ตลาดของการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (irregular migration) ในลักษณะของการค้ามนุษย์67  
จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเข้มงวดในกฎหมายเข้าเมืองเป็นส่วนส�าคัญในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
การค้ามนุษย์

ท�าไมนโยบายควบคุมการเข้าเมืองของรัฐจึงล้มเหลว? จากงานศึกษาของเวย์น คอร์เนเลียส 
(Wayne Cornelius) ร่วมกับทาเคยูกิ ทสึดะ (Takeyuki Tsuda)68 และการศึกษาของดักลาส แมสซี่ 
(Douglas Massey)69 พบว่า การที่นโยบายเข้าเมืองของรัฐล้มเหลวเป็นผลมาจาก

1. ระบบเศรษฐกิจโลก การเติบโตของตลาดโลกน�ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและโครงสร้างทางเศรษฐกิจของรัฐ รวมทั้งก่อให้เกิดแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมทีส่่งเสริมให้เกดิคลืน่ของการเคลือ่นย้ายของผูค้นขนาดใหญ่ ซึง่สิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้เกนิกว่าทีร่ฐัใดรฐัหนึง่
จะควบคุมหรือจัดการได้อย่างเด็ดขาด

2. อุปสงค์เชิงโครงสร้าง (structural demand) ของตลาดแรงงานในประเทศที่กลุ่มนายจ้างมัก
เรียกร้องให้มีการน�าเข้าแรงงานราคาถูกจากภายนอกเพื่อมาหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ การควบคุม
ของรัฐในนโยบายเข้าเมืองจึงท�าได้ยากจากเหตุผลในเรื่องการเมืองตัวแทน เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมของ
ออสเตรเลียที่เคลื่อนไหวล็อบบี้รัฐบาลให้เพิ่มจ�านวนการรับแรงงานข้ามชาติจากปีละ 190,000 คนเป็น 
220,000 คนซึ่งสวนทางกับนโยบายของพรรครัฐบาลที่ต้องการลดจ�านวนคนต่างด้าวเข้าเมืองให้น้อยลง70 
เป็นต้น

3. ความขัดกันเองของนโยบายเข้าเมือง เป็นผลมาจากความขัดแย้งในความต้องการทาง
เศรษฐกิจกับมติมหาชน แม้ว่าด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจท�าให้มีความต้องการในการน�าเข้ามาของแรงงาน
ราคาถูกจากภายนอกประเทศเป็นความจ�าเป็นในบางภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน แต่รัฐก็ไม่อนุญาตให้
แรงงานเหล่านี้เข้ามาโดยถูกต้องเนื่องจากแรงต่อต้านของมวลชนที่มีต่อการเข้ามาของคนต่างด้าว ความ
แตกต่างทางด้านเช้ือชาตแิละวัฒนธรรมของผูย้้ายถิน่เป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเป็นปรปักษ์หรอืความรูส้กึ 
 

67 Stefanie Grant. (2005). International Migration and Human Rights. Retrieved from https://c-faculty.
chuo-u.ac.jp/~andyb/GM/GMHR/Grant%202005.pdf. 

68 Cornelius Tsuda. op.cit., pp. 40–41. 
69 Massey. op.cit., p. 313. 
70 Jessica Irvine. (2014). Australia’s Demographic Details will Shock You: Almost Half of Us are For-

eigners, or their Children. Retrieved from https://www.dailytelegraph.com.au/australias-demographic-details-will-
shock-you-almost-half-of-us-are-foreigners-or-their-children/news-story/7ae164c13cf15f7e9b5d3ee7c6465816.
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ต่อต้าน (antagonism) และความรู้สึกว่าคนต่างด้าวเป็นภัยคุกคาม71 รัฐและมวลชนจึงมีแนวโน้มไม ่
ต้องการให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่อย่างถาวร โดยเฉพาะการอพยพเข้ามาของผู้ล้ีภัยและ 
ผูพ้ลดัถิน่ ซึง่แม้รฐัจะใช้มาตรการปิดกัน้การเข้ามาของคนเหล่านี ้แต่กเ็ป็นไปได้ยากในทางปฏบิตัขิองการ
มดีลุยภาพในนโยบายเข้าเมอืงทัง้ในลกัษณะของการสกดักัน้การเข้ามาของผูล้ีภ้ยัและผู้พลดัถิน่ การจ�าแนก
แยกรับแรงงานกับผู้ล้ีภัยหรอืผูพ้ลดัถิน่ และการสกัดกัน้มิให้เกดิการตัง้ถ่ินฐานในระยะยาว ภาวะทีรั่ฐล้มเหลว
ในการจัดการเช่นนี้จึงก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “การย้ายถิ่นอันไม่พึงปรารถนา” (unwanted migration)72 
กล่าวคือ ความล้มเหลวของการเข้ามาโดยถกูกฎหมายเนือ่งจากถูกปฏเิสธจากรัฐได้น�าไปสูก่ารลกัลอบเข้า
เมืองโดยผิดกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

อย่างไรก็ด ีการก่อให้เกิดดลุยภาพของนโยบายทีส่อดคล้องกบัความเป็นจริงและประสานประโยชน์
จากนโยบายเข้าเมืองที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายถือเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นต่อการ
จัดการการเข้าเมือง ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ก�าหนดนโยบายจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงการก�าหนดกรอบและแนวทาง
การด�าเนินนโยบายเข้าเมืองที่มีความสมดุลกันเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติ (national security) ความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ (economic security) ความปรองดองทางสังคม (social harmony) และหลักการ
ในเรื่องมนุษยธรรม (Humanitarianism) อันเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสร้างสมดุลระหว่างความสามารถ
ของรัฐในการควบคุมการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความส�าคัญต่อสิทธิของ
พลเมืองและสิทธิของบุคคลนอกสัญชาติรัฐตนเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงอันเป็น 
ผลมาจากการย้ายถิ่น

กิจกรรม 4.2.2

จงอธิบายความหมายของการเมืองตัวแทน (client politics/clientalism)

แนวการตอบกิจกรรม 4.2.2

เป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์การเมืองในการก�าหนดนโยบายเข้าเมือง โดยอธิบายถึง
กระบวนการในการมีส่วนร่วมและแข่งขันกันของกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มที่พยายามเข้าไปก�าหนดการ
ตดัสนิใจของผูก้�าหนดนโยบายเข้าเมอืงเพือ่ให้นโยบายนัน้เป็นไปในทศิทางทีต่อบสนองต่อข้อเรยีกร้องและ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม

71 Nira Yuval-Davis. (2004). “Borders, Boundaries and the Politics of Belonging, in Stephen May.” in 
Triq Modood and Judith Squires (eds.). Ethnicity, Nationalism and Minority Rights, by London: Cambridge Uni-
versity Press, pp. 219–222. 

72 Cornelius Tsuda. op.cit., p. 41. 
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ตอนที่ 4.3

การย้ายถ่ินระหว่างประเทศกับความเป็นพลเมือง

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
4.3.1 นัยยะและประเภทของความเป็นพลเมือง
4.3.2 ความส�าคัญของความเป็นพลเมืองต่อรัฐชาติ
4.3.3  ความเป็นพลเมอืงทีแ่ตกต่าง ความเป็นพลเมอืงพหวุฒันธรรม และความเป็นพลเมอืง

หลังยุครัฐชาติ

แนวคิด
1.  ความเป็นพลเมอืงเป็นรปูแบบของการเป็นสมาชกิในชมุชนทางการเมอืงและชมุชนทาง

กายภาพของรฐั โดยความเป็นพลเมอืงเป็นสิง่แสดงสถานะอย่างเป็นทางการของบคุคล
ต่อรัฐภายใต้กรอบของกฎหมายในเร่ืองสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง นอกจากน้ี ความ
เป็นพลเมอืงยงัเป็นการสร้างและผลติซ�า้อตัลักษณ์ทางการเมอืงและสงัคมวฒันธรรมของ
สมาชิกที่ผูกพันอยู่ภายใต้ความเป็นสถาบันของรัฐชาติ ความเป็นพลเมืองมี 2 แบบคือ 
ความเป็นพลเมืองโดยก�าเนิดกับความเป็นพลเมืองที่ได้มาภายหลัง

2.  ความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องมือในการก�ากับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลของรัฐ 
ความเป็นพลเมืองและสิทธิของพลเมืองเป็นสิ่งที่รัฐมอบให้แก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สถานะทางกฎหมายทีร่ฐัจ�าเป็นต้องค�านงึถึงสทิธิและหน้าทีท่ีม่อบให้บคุคลในก�ากบัของ
รัฐ โดยความเป็นพลเมืองถูกผูกโยงอยู่กับแนวคิดเรื่องชาติและสัญชาติซึ่งเป็นสิ่งแสดง
ถึงพันธะในเรื่องความจงรักภักดีและความผูกพันที่บุคคลมีต่อรัฐ

3.  การย้ายถิ่นระหว่างประเทศส่งผลต่อการพัฒนาแนวคิดดั้งเดิมในเรื่องของความเป็น
พลเมืองซึ่งมุ ่งเน้นการเป็นสังคมแบบวัฒนธรรมและการเมืองเชิงเด่ียวมาสู ่ความ
เปลี่ยนแปลงของแนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองที่ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย
ทางสังคม อันได้แก่ แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองที่แตกต่าง ความเป็นพลเมือง 
พหุวัฒนธรรม และความเป็นพลเมืองหลังยุครัฐชาติ
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วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  อธิบายนัยยะของความเป็นพลเมืองและจ�าแนกประเภทของความเป็นพลเมืองได้
2.  วิเคราะห์ความส�าคัญของความเป็นพลเมืองที่มีต่อรัฐชาติได้
3.   วิเคราะห์ความเป็นพลเมืองที่แตกต่าง ความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรม และความเป็น

พลเมืองหลังยุครัฐชาติได้
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ความน�า

แก่นแท้ของความเป็นรฐัชาตคิอืการเป็นสถาบนัของพลเมอืง (institution of citizenship) กล่าวคอื 
การบูรณาการประชาชนที่อาศัยอยู่ในพรมแดนรัฐเข้าสู่การเป็นชุมชนทางการเมือง73 ซึ่งแสดงถึงความ
สัมพันธ์กันทางกฎหมายระหว่างบุคคลกับรัฐ74 โดยพื้นฐานที่ความเป็นพลเมืองเป็นรูปแบบของการเป็น
สมาชิกในชุมชนทางการเมืองและชุมชนทางกายภาพของรัฐ ความเป็นพลเมืองจึงเกี่ยวพันอย่างมากกับ
แนวคดิเรือ่งรฐัชาต ิจากหนงัสอืช่ือ Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism ของเบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson)75 ได้อธิบายว่า ชาติ (Nation) 
เป็นสิง่ทีเ่ป็นประดษิฐ์กรรม อนัหมายถงึสิง่ทีมิ่ได้มอียูห่รือเกดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิหากแต่เป็นส่ิงทีถ่กูสร้าง
หรือท�าให้มีข้ึนเพ่ือรองรบัการให้ความหมายและท�าหน้าทีบ่างอย่าง โดยชาตเิป็นสิง่ทีเ่ป็นประดษิฐ์กรรมใน
ลักษณะของชุมชนจินตนาการทางการเมืองซึ่งมีขอบเขตที่จ�ากัดและมีอ�านาจอธิปไตยของตน การที่ชาติมี
ลกัษณะท่ีเรยีกว่าชมุชนจนิตนาการนัน้ เป็นเพราะสมาชกิในชาตไิด้แต่เพยีงคดิเอาถงึความเกีย่วพนักบัการ
มีอยู่และการเป็นสมาชิกร่วมกันของชุมชนเดียวกันกับบุคลอื่นซึ่งตนก็ไม่ได้รู้จักแต่ได้สร้างความรู้สึกร่วม
กันขึ้นภายใต้ของความเป็นชาติ ทั้งนี้ ความเป็นชาติ (Nationess) ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เลือกได้ แต่เป็นสิ่งที่
ถูกก�าหนดมาตั้งแต่มนุษย์ก�าเนิดและผูกพันมนุษย์เข้าด้วยกันผ่านสีผิว ภาษา และความเป็นเครือญาต7ิ6 
ชาติจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในการให้ความหมายเพ่ือความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีการใช้แนวคิดเร่ืองชาติและ
ความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องมือในการก�ากับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลของรัฐ

73 Castles and Davidson. op.cit., p. 2. 
74 Saskia Sassen. (2002). “The Repositioning of Citizenship: Emergent Subjects and Spaces for Politics.” 

Berkeley Journal of Sociology, Vol. 46, p. 10; Saskia Sassen. (2005). “The Repositioning of Citizenship and  
Alienage: Emergent Subjects and Spaces for Politics.” Globalizations, Vol. 2’ No. 1, p. 81; Willem Maas. (2017). 
“Multilevel Citizenship.” in Ayelet Shachar, Rainer Baubock, Irene Bloemraad, Maarten Vink (eds.). The Oxford 
Handbook of Citizenship, London: Oxford University Press, p. 644; Rainer Baub?ck. (2002). How Migration 
Transforms Citizenship: International Multinational and Transnational Perspectives. Retrieved from https:// 
eif.univie.ac.at/downloads/ workingpapers/IWE-Papers/WP24.pdf. 

75 Benedict Anderson. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of  
Nationalism. London: Verso. 

76 Ibid., p. 143. 



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

4-32 ความคิดทางการเมืองและสังคม

82227-4 ครั้งที่ 2 (04/12/61) iMac1/i6   ลภัส 28
1/60

เรื่องท่ี 4.3.1

นัยยะและประเภทของความเป็นเพลเมือง

ความเป็นพลเมืองเป็นเครื่องแสดงความหมายต่อปัจเจกบุคคลและกลุ่มในการเป็นสมาชิกของ
ชุมชนทางการเมืองและ/หรือชุมชนทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลและกลุ่มนี้มีความ
เกีย่วข้องกบัเงือ่นไขส�าคญั 2 ประการคอื77 หนึง่ สถานะอย่างเป็นทางการของพลเมอืงซึง่อยูภ่ายใต้กรอบ
ของกฎหมายในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และสอง ความเป็นพลเมืองเป็นการสร้างและผลิตซ�้า 
อัตลักษณ์ทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมของสมาชิก อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลซึ่งมี
ความหลากหลาย ได้แก่ ความรู้สึก เชื้อชาติ อุดมการณ์ ชนชั้น ความผูกพันกับรัฐและอ�านาจ วัฒนธรรม  
เพศ ฯลฯ โดยมีหลักการที่ส�าคัญคือความเป็นส่วนหนึ่งหรือสัมพันธ์กับสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่น/สิ่งอื่น 
ความรู้สึกว่าเป็นพวกเราและความเป็นอื่น อันน�าไปสู่การยอมรับและการไม่ยอมรับความเป็นอื่น78 T. H. 
Marshall (1950) เสนอหลักการพื้นฐานของความเป็นพลเมืองไว้ว่า ความเป็นพลเมืองเกี่ยวข้องโดยตรง
กับแนวคิดเรื่องความรู้สึกของความเป็นคนในชาติและองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองในเร่ืองสถานะ
ทางกฎหมายและสทิธิ ตลอดจนถงึการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและการมส่ีวนร่วมกบัสงัคมในรปูแบบต่างๆ79 
นยัยะของความเป็นรฐัชาตต่ิอความเป็นพลเมืองดงักล่าวก่อให้เกดิค�าถามท่ีว่า ประชาชนทีรั่ฐน�าเข้าสูค่วาม
เป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมืองหรือการเป็นพลเมืองของรัฐนั้น ครอบคลุมถึงประชาชนทั้งหมดหรือ
หมายถึงใครบ้าง ใครที่อยู่ภายใต้นัยยะของรัฐชาติ ใครที่หมายถึงพลเมืองของรัฐ 

ภายใต้ความเป็นรฐัชาตสิมัยใหม่นี ้การเป็นพลเมอืงในก�ากบัของรฐัถกูก�าหนดขึน้ใน 2 ลกัษณะคอื

1.  ความเป็นพลเมืองโดยก�าเนิด
ความเป็นพลเมืองมิใช่สิ่งที่ได้มาโดยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกยอมรับโดยรัฐซึ่งถูกก�าหนดจาก

เงื่อนไข 2 แบบ80 คือ

77 Claus Haas. (n/a). What is Citizenship?–An Introduction to the Concept and Alternative Models of 
Citizenship. Retrieved from http://www.epice-net.org/grundtvig/docs/citizenship%20haas.pdf. 

78 Vladimir Gutorov. (2015). “Citizenship, National Identity and Political Education: Some Disputable 
Questions.” Studies of Transition States and Societies, Vo. 7, No. 1, pp. 78–79. 

79 T.H. Marshall. (1950). Citizenship and Social Class and Other Essays. London: Cambridge Univer-
sity Press; Bloemraad, Korteweg and Yurdakul. op.cit., pp.153, 157. 

80 Ina Lodewyckx, Christine Timmerman and Johan Wets. (2010). “From Nation State to Migration 
State.” Economics and Sociology, Vol. 3, No. 2, p. 12; European Commission. (2018). ius sanguinis. Retrieved 
from https://ec.europa.eu/home-affairs/content/ius-sanguinis_en; European Commission. (2018). ius soli. Retrieved 
from https://ec.europa.eu/home-affairs/content/ius-soli_en; Worldatlas. (2018). Countries Who Offer Birthright 
Citizenship. Retrieved from https://www.worldatlas.com/articles/countries-who-offer-birthright-citizenship.html.

81
82 Ibid.
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1.1 จารตีว่าด้วยสายเลอืด (ius sanguinis) ถอืความเป็นพลเมอืงของรฐัต่อบคุคลจากการพิจารณา
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดและความเป็นเครือญาติ ซึ่งดูจากเชื้อชาติของบิดามารดาเป็นหลัก จารีตใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ตอบสนองต่อการสร้างตัวแบบอัตลักษณ์ของชาติที่รัฐเป็นตัวก�าหนด รวมทั้งเพื่อเป็น
เครือ่งมือในการควบคมุคนเข้าเมอืงและจ�ากดัจ�านวนประชากร โดยประเทศส่วนใหญ่ในโลกต่างยดึถือตาม
จารีตนี้ อาทิ เยอรมัน อิตาลี สเปน ไอร์แลนด์ กรีซ และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชีย เช่น อินเดีย จีน ไทย 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น

1.2 จารีตว่าด้วยแผ่นดินเกิด (ius soli) ถือความเป็นพลเมืองของรัฐต่อบุคคลโดยพิจารณาจาก
การเกิดภายในดินแดนของรัฐ (birthright citizenship)81 ความเป็นบุคคลของรัฐหรือพลเมืองรัฐตาม 
จารีตในลักษณะนี้ไม่สนใจความเชื่อมโยงทางชาติพันธุ์แบบจารีตว่าด้วยสายเลือด โดยถือว่าความทรงจ�า
ในการเป็นชาติและความเป็นสมาชิกของรัฐไม่เกี่ยวข้องกับสายเลือด แต่ส่ิงที่บ่งบอกความเป็นบุคคลของ
รัฐหรือพลเมืองรัฐนั้นมาจากคุณลักษณะของการมีอาณาเขตร่วมกัน การอยู่ภายใต้กฎหมายและสถาบัน
ทางการเมืองเดียวกนั รวมทัง้การมรีะบบคุณค่าร่วมกนั ทัง้นี ้มเีพยีงราว 30 ประเทศในโลกทีย่อมรับความ
เป็นพลเมืองตามสิทธิในการเกิด82 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา กัมพูชา และประเทศในลาตินอเมริกา 
เป็นต้น

2. ความเป็นพลเมืองที่ได้มาภายหลัง
การได้รบัสถานะความเป็นพลเมอืงหรอืบคุคลในก�ากบัของรฐันัน้ นอกจากถกูก�าหนดโดยเงือ่นไข

โดยการก�าเนิดท่ีพจิารณาจากจารีตตามสายเลอืดกบัจารีตทีว่่าด้วยสทิธิในการก�าเนดิแล้ว สถานะความเป็น
พลเมืองสามารถเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัมาภายหลังโดยผ่านกระบวนการของการท�าให้เป็นบคุคลในสญัชาติหรือการ
รบัเข้าเป็นคนในชาต ิ(naturalisation) ได้ด้วยเช่นกนั ความเป็นพลเมอืงในลกัษณะนีเ้ป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศทีบ่คุคลปรารถนาเข้าเป็นคนในสญัชาตโิดยจะต้องสมคัรและผ่านการพจิารณาในเงือ่นไขต่างๆ 
ทีรั่ฐน้ันเห็นชอบว่าบคุคลนัน้สมควรได้รบัสถานะพลเมอืงของรัฐ หรือเหน็ชอบให้บคุคลนัน้แปลงสญัชาตมิา
ถือสัญชาติไทยได้ เช่น การพิจารณาตามระยะเวลาการพ�านักอย่างถูกกฎหมาย (ius domicile) มีความ
สามารถด้านภาษาและรู้เกี่ยวกับประเทศที่บุคคลนั้นจะเข้าเป็นคนในสัญชาติ และพิจารณาจากการสมรส 
เป็นต้น ยกตวัอย่างกรณีของไทย มข้ีอก�าหนดตามพระราชบญัญัติสญัชาต ิพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 
2535 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 มาตรา 12 ระบไุว้ว่า คนต่างด้าวซึง่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนดงัต่อไปนี ้อาจ
ขอเปลี่ยนแปลงสัญชาติเป็นไทยได้

(1) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
(2) มีความประพฤติดี
(3) มีอาชีพเป็นหลักฐาน

81 Ibid. 
82 Ibid. 

81
82 Ibid.
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(4) มีภูมิล�าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค�าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าห้าปี

(5) มีความรู้ภาษาไทยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง (ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2510 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ข้อ 2 ยังได้ระบุอธิบายความไว้ว่า ความรู้ภาษาไทยตาม
มาตรา 10 (5) ของคนต่างด้าวผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยคือ พูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจได8้3

ส่วนการขอสญัชาตโิดยการสมรสนัน้ ตามกฎหมายไทยอนญุาตให้ในกรณหีญงิสมรสกบัชายไทย
และต้องการได้รับสัญชาติไทยสามารถท�าได้ตามอ�านาจแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 มาตรา 984 โดยเป็นการขอถือสัญชาติไทยตามสามี ซึ่ง
บุคคลนั้นจะต้องจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายกับชายไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี มีภูมิล�าเนาอยู่ใน
ประเทศไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย รวมทั้งต้องแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าสามีของ
หญิงผู้ประสงค์จะขอสัญชาตินั้นมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 
บาท แต่กรณีสามีของหญิงต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย 11 กลุ่มที่ประกาศไว้ใน พ.ร.บ. 
สัญชาติฯ85 ก�าหนดให้มรีายได้ไม่น้อยกว่าเดอืนละ 10,000 บาท การได้รบัสญัชาตใินลกัษณะนีเ้ป็นไปตาม
อ�านาจการใช้ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย86 ในขณะท่ีกรณีของชายสมรสกับหญิงไทย
สามารถขอรับการพิจารณาสัญชาติเป็นไทยได้ในลักษณะของการขอแปลงสัญชาติ

การได้รบัสญัชาตทิีไ่ด้มาภายหลงัอกีกรณหีนึง่คือ การขอแปลงสัญชาต ิเกดิขึน้ในลกัษณะทีบ่คุคล
นัน้มสัีญชาตอิืน่อยูแ่ล้ว แต่ต้องการขอเปลีย่นจากสญัชาติเดมิของตนมาเป็นสญัชาตขิองรัฐทีบ่คุคลน้ันเข้ามา
พ�านักอาศัย ในกรณีของไทย บุคคลต่างด้าวสามารถขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ตามอ�านาจในมาตรา 
10–12 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 255587 
โดยทัว่ไป บคุคลต่างด้าวทีต้่องการขอแปลงสญัชาตเิป็นไทยต้องมีภมิูล�าเนาอยูใ่นประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง
มาไม่น้อยกว่า 5 ปี บรรลุนิติภาวะแล้ว มีอาชีพการงานมั่นคง มีความประพฤติดี และมีความรู้ภาษาไทย
ตามข้อก�าหนดในกฎกระทรวงจึงจะสามารถด�าเนินการยื่นขอแปลงสัญชาติได้ตามมาตรา 10 แต่ในบาง
กรณี คุณสมบัติดังท่ีกล่าวมาอาจไม่ใช่ข้อพิจารณาในการแปลงสัญชาติหากบุคคลน้ันเป็นผู้กระท�าความดี
ความชอบเป็นพิเศษให้แก่ประเทศ หรือเป็นบุตร ภรรยา สามีของผู้ได้รับการแปลงสัญชาติไปแล้ว หรือ

83 ส�านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. กฎกระทรวง (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญติัสัญชาติ พ.ศ. 2508. 
สืบค้นจาก http://drmlib.parliament.go.th/site.php?mod=document&op=preview&url=aHR0cDovL2RsLnBhcmxp 
YW1lbnQuZ28udGgvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS9saXJ0LzI1NzI5NC9TT1AtRElQX1BfNDE0NjU1XzAwMDEuc
GRmP3NlcXVlbmNlPTE=&handle=257294&email=&v=preview. 

84 ส่วนการทะเบียนราษฎร ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (ไม่ปรากฏปี). กฎหมาย
สัญชาติกับการถือสองสัญชาติ. สืบค้นจาก http://thaiembassy.se/wp-content/uploads/3t.pdf. 

85 หญิงต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย 11 กลุ่มตามที่ก�าหนดไว้ใน พ.ร.บ. สัญชาติฯ ได้แก่ บุคคลบนพื้นที่สูง/ชุมชนบนพื้นที่
สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ตุลาคม 2528, อดีตทหารจีนคณะชาติ, จีนฮ่ออพยพพลเรือน, จีนฮ่ออิสระ, ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, 
ชาวเวียดนามอพยพ, อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา, ไทยลื้อ, ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกง 

86 คลินิกกฎหมาย กรมการปกครอง. (2561). การได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
สืบค้นจาก https://www.bora.dopa.go.th/nationclinic/NewHTML/Section9.htm 

87 ส่วนการทะเบียนราษฎร ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. อ้างแล้ว. 
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เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทยตามบทบัญญัติในมาตรา 1188 ทั้งนี้ การได้รับสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ
นั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี การด�าเนินการของไทยที่ได้กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้
เห็นถึงการใช้อ�านาจทางกฎหมายและการควบคุมของรัฐทางหนึ่งต่อบุคคลสัญชาติอื่นที่อยู่ภายในรัฐเข้าสู่
กระบวนการเป็นพลเมอืงรฐัผ่านกระบวนการคดัสรรของรฐัทีม่คีวามแตกต่างกนัไป (selective migration) 
ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การให้ความหมายของความเป็นพลเมืองของรัฐ

กิจกรรม 4.3.1

ความเป็นพลเมืองมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

แนวการตอบกิจกรรม 4.3.1

ความเป็นพลเมืองมี 2 ประเภท คือ ความเป็นพลเมืองโดยก�าเนิดกับความเป็นพลเมืองที่ได้มา
ภายหลัง

เรื่องท่ี 4.3.2

ความส�าคัญของความเป็นพลเมืองต่อรัฐชาติ

ความเป็นพลเมอืงเป็นสิง่ท่ีถกูก�าหนดให้ผกูตดิอยูก่บัพรมแดนรฐัโดยใช้พรมแดนเป็นเส้นแบ่งของ
ความเป็นคนใน-คนนอก (Inclusion–Exclusion) ที่รัฐจะก�าหนดและยอมรับในองค์ประกอบของความ
เป็นพลเมืองในเรือ่งสทิธแิละสถานะทางกฎหมาย รวมทัง้การยอมรับการมีส่วนร่วมทางการเมอืงและสงัคม
ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้พรมแดนทางกายภาพในการแบ่งแยกความเป็นคนใน-คนนอก
แล้ว ปัญหาของความเป็นพลเมืองยังถูกจัดวางซ้อนอยู่บนวาทกรรมอัตลักษณ์แห่งชาติซึ่งเป็นกลไกทาง
สังคมและจิตวิทยาอีกชั้นหนึ่ง89 โดยกลไกดังกล่าวก่อให้เกิดการสร้างการยอมรับและการไม่ยอมรับทาง
สังคมต่อผู้ย้ายถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อยในสังคมที่ส่งผลสะท้อนไปถึงทางเลือกในนโยบายของ
รัฐต่อผู้ย้ายถิ่นและชนกลุ่มน้อย

88 เพิ่งอ้าง. 
89 Gutorov. op.cit., p.79; Denis Sindic. (2011). “Psychological Citizenship and National Identity.” Journal 

of Community and Applied Social Psychology, Vol. 21, pp. 202–214. 
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ความส�าคญัของการก�าหนดความเป็นพลเมอืงของรัฐจงึน�ามาซึง่การให้ความหมายของความเป็น
พลเมืองใน 3 รูปแบบ90 คือ ความเป็นพลเมืองทางสังคม (social citizenship) ความเป็นพลเมืองทาง 
การเมือง (political and civil citizenship) และความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ (economic  
citizenship) โดยความเป็นพลเมืองทางสังคมเป็นเร่ืองของการขยายสิทธิที่เท่าเทียมกันควบคู่ไปกับการ
พัฒนาของรัฐสวัสดิการ ส่วนความเป็นพลเมืองทางการเมืองนั้นเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการขยายแนวคิด
การมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิในการเลือกตั้ง และสิทธิทางการเมืองต่างๆ ตลอดจนการได้รับความ
คุม้ครองจากรฐัในฐานะของการเป็นพลเมอืงของรฐั ซึง่รวมไปถึงสิทธใินการเดนิทางโยกย้ายถ่ินฐานด้วย91 
ในขณะที่ความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจน้ัน ถูกพัฒนาข้ึนพร้อมๆ ไปกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
แนวคิดเสรีนิยมทางเศรษฐกิจที่มุ่งส่งเสริมสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
การลงทนุ สทิธแิรงงาน ตลอดจนสทิธใินการรวมกลุม่กนัต่อรองเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมในเร่ืองค่าจ้าง92 
ในขณะเดียวกันพลเมอืงนัน้กม็คีวามรบัผดิชอบต่อรฐัด้วย เช่น ในเรือ่งของการเสยีภาษ ีและการเป็นทหาร
เพื่อรบป้องกันประเทศในภาวะสงคราม เป็นต้น

ความเป็นพลเมืองและสิทธิของพลเมืองเป็นสิ่งที่รัฐมอบให้แก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะทาง
กฎหมายที่รัฐจ�าเป็นต้องค�านึงถึงสิทธิในการมอบให้นั้นว่ารัฐมอบให้แก่ใคร สิทธิการมอบให้ดังกล่าวเป็น
พนัธะผกูพนัทางกฎหมายระหว่างรฐักบับคุคลนัน้ ดงันัน้รฐัจ�าเป็นต้องระบช้ีุถึงการยอมรบัต่อบคุคลในฐานะ
พลเมืองของรฐั เนือ่งจากเป็นเงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธขิัน้พืน้ฐานทีร่ฐัพงึให้แก่บคุคลและความรบัผดิชอบ
ทีบ่คุคลมีต่อรฐั93 เงือ่นไขความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบับคุคลเช่นนีเ้ป็นสิง่ทีก่ฎหมายระหว่างประเทศให้การ
รับรองในการที่รัฐจ�าเป็นต้องสามารถก�าหนดว่าใครเป็นพลเมืองของรัฐได้ และยังยอมรับในความแตกต่าง
กนัของกฎหมายภายในของแต่ละรัฐเกีย่วกบัการนยิามพลเมอืงของตน94 เมือ่รฐัเผชญิกบัความท้าทายต่อ
นยัยะความเป็นพลเมอืงของรฐัจากการย้ายถิน่ข้ามพรมแดน การหลัง่ไหลเข้ามาของผูย้้ายถิน่จากภายนอก
ท�าให้การก�าหนดนยัยะของความเป็นพลเมอืงของรฐัสัน่คลอนและน�ามาซึง่การถกูตคีวามในหลายประเดน็

1. ความเป็นพลเมืองเป็นส่ิงที่รัฐมอบให้แก่บุคคล โดยเป็นการจ�าแนกบุคคลว่าใครเป็นคนใน
หรือพลเมอืงรฐั ออกจากคนนอกหรอืคนทีไ่ม่ใช่พลเมืองรฐั การถกูจ�าแนกเป็นคนนอกนัน้เป็นการกดีกนัไม่ให้
คนเหล่าน้ันเข้าถึงสิทธิและอ�านาจทางการเมือง ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในชาตินั้นๆ  
แม้จะเกิดบนแผ่นดินของชาติดังกล่าว และน�าไปสู่การถูกปฏิบัติแตกต่างจากคนในหรือพลเมืองของรัฐ  
 

90 Engin F. Isin and Bryan S. Turner (eds.). Handbook of Citizenship Studies. London: Sage, pp. 13–68.
91 Matthew Sparke. (2006). “A Neoliberal Nexus: Economy, Security and the Biopolitics of Citizenship.” 

Political Geography, Vol. 25, No. 2, pp. 157-159. 
92 Anthony Woodiwiss. (2002). “Economic Citizenship: Variations and the Threat of Globalisation.” in 

Engin F. Isin and Bryan S. Turner (eds.). Handbook of Citizenship Studies. London: Sage, pp. 53–67. 
93 Saskia Sassen. (2003). “The State and Globalisation.” Interventions, Vol. 5, No. 2, p. 245. 
94 Saskia Sassen. (2002). “Towards Post-National and Denationalized Citizenship.” in Engin F. Isin and 

Bryan S. Turner (eds.). Handbook of Citizenship Studies. London: Sage, p. 278. 
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ตลอดจนไม่ได้รับการคุ้มครองในสิทธิต่างๆ95 การถูกท�าให้เป็นคนนอกในลักษณะน้ีเป็นปัญหาอย่างมาก
ต่อผู้อพยพที่โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในรัฐอื่นโดยเฉพาะคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เข้ามาพ�านักอาศัยในรัฐ
เป็นเวลานานหรืออยู่อย่างถาวรแล้ว ท�างาน จ่ายภาษี จับจ่ายใช้สอยอันส่งผลกระตุ้นต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงาน แต่ถูกปฏิบัติอย่างคนนอก ไม่ได้รับสิทธิข้ันพื้นฐาน และไม่สามารถมีส่วนร่วม
ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งได้ เป็นต้น ลูกหลานของคนเหล่านี้ที่เกิดและเติบโตในดินแดนของรัฐที่
ยดึถือหลกัการเป็นพลเมืองโดยจารตีทางสายเลอืด เดก็เหล่านีก้จ็ะไม่สามารถเป็นพลเมอืงของรัฐได้ ภาวะ
เช่นนีเ้กิดข้ึนแม้แต่ในรฐัทีย่ดึหลักการเป็นพลเมอืงโดยแผ่นดนิก�าเนดิด้วย ยกตวัอย่างเช่น ออสเตรเลยีทีม่ี
ประชากรราว 2 ล้านคนเป็นผู้พ�านกัอาศัยถาวรแต่มิได้เป็นพลเมอืงและอกีกว่า 250,000 คนทีเ่ป็นประชากร
ท่ีอพยพมาจากนวิซแีลนด์และเป็นผูพ้�านกัถาวรในออสเตรเลยีทีม่ใิช่พลเมอืงเช่นกนั โดยคนเหล่านีข้าดสทิธิ
ในการเลอืกตัง้และประสบกับความยากล�าบากในการขอสทิธคิวามเป็นพลเมืองจากรัฐบาลออสเตรเลยี96 ใน
ขณะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งยึดหลักการเป็นพลเมืองโดยแผ่นดินก�าเนิดก็มีประชากรประมาณ 22.5 ล้านคนที่
มใิช่พลเมืองโดยในจ�านวนนีร้วมผูพ้�านกัอาศยัถาวรทีถ่กูต้องตามกฎหมาย ผูพ้�านกัอาศยัระยะสัน้ทีถ่กูต้อง
ตามกฎหมาย อันได้แก่ นักเรียนและแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ท�างานและพ�านักอาศัยได้ชั่วคราว และ
ผู้ลักลอบอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย97

 ตารางท่ี 4.3 จ�านวนประชากรต่างชาติที่พ�านักอาศัยในสหรัฐอเมริกาเทียบสัดส่วน

  กับประชากรทั้งหมด ระหว่าง ค.ศ. 1970-2016

ปี จ�านวนประชากรต่างชาติหน่วย: ล้านคน สัดส่วนเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด (%)

1970 9.6 4.7

1980 14.1 6.2

1990 19.8 7.9

2000 31.1 11.1

2010 40.0 12.9

2016 43.7 13.5

ท่ีมา:  Migration Policy Institute (2018).

95 Castles and Davidson. op.cit., pp. 10–11; Christian Joppke. (1999). “How Immigration is Changing 
Citizenship: A Comparative View.” Ethnic and Racial Studies, Vol. 22, No.4, pp. 629–652. 

96 Gareth Boreham. (2016). Vote 2016: Non-citizens are Australia’s Missing Voters. Retrieved from 
https://www.sbs.com.au/news/vote-2016-non-citizens-are-australia-s-missing-voters. 

97 Jie Zong, Jeanne Batalova and Jeffrey Hallock. (2018). Frequently Requested Statistics on Immigrants 
and Immigration in the United States. Retrieved from https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-request-
ed-statistics-immigrants-and-immigration-united-states. 
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แม้รัฐจะใช้เรื่องของความเป็นพลเมืองเป็นเคร่ืองมือในการกีดกันและท�าให้ผู้ย้ายถ่ินกลายเป็น
คนนอก แต่ความเป็นจรงิทีร่ฐัเผชิญกับจ�านวนผูย้้ายถิน่ข้ามชาติทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งไม่ว่ารฐัจะมนีโยบาย
ปิดก้ัน สกัดกั้น หรือการใช้เรื่องของความเป็นพลเมืองกีดกันคนเหล่านี้ให้เป็นคนนอกของรัฐก็ตามที แต ่
รัฐไม่สามารถปฏิเสธถึงความมีอยู่และบทบาทความส�าคัญของคนเหล่านี้ในสังคมได้ ในขณะเดียวกันรัฐ 
ก็ต้องเผชิญหน้ากับการเคลื่อนไหวเรียกร้องทั้งจากภายในสังคมและภายนอกในการปรับสู่การยอมรับ
แนวคิดในเรื่องของพลเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

2.  วิวัฒนาการของรัฐชาติที่มีมาตั้งแต่ยุคกลางได้ส่งผลให้สัญชาติ (nationality) เป็นองค์-
ประกอบส�าคัญของความเป็นพลเมืองของรัฐชาต9ิ8 สัญชาติเป็นสิ่งที่แสดงถึงสังกัดของบุคคลต่อรัฐอย่าง
เป็นทางการ (formal affiliation)99 สัญชาตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกผูกยึดไว้กับพันธะในเร่ืองความจงรักภักดีที่
บคุคลมต่ีอรฐั100 แม้ต่อมาในยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรมทีมี่การเคลือ่นย้ายแรงงานและผู้คนขนานใหญ่ได้ส่งผล
ให้ความคดิเรือ่งของสญัชาตเิป็นสิง่ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้คอืการย้ายจากสญัชาตหินึง่ไปอกีสญัชาตหินึง่ 
แต่หลักการของความจงรักภักดีต่อรัฐในเร่ืองสัญชาตินั้นเป็นสิ่งท่ีไม่เปลี่ยนแปลงและมีเพียงหนึ่งเดียว101 
กล่าวคอื บคุคลสามารถเปลีย่นแปลงสญัชาตหิรือสงักดัของตนต่อรัฐได้เม่ือโยกย้ายไปอยูท่ีใ่หม่ได้ แต่บคุคล
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงความจงรกัภกัดทีีต่นมต่ีอรัฐเดมิได้ ทัง้นี ้การย้ายถ่ินระหว่างประเทศก่อให้เกดิการ
สลับสับเปลี่ยนระหว่างพื้นที่ที่บุคคลผูกพันทางกายภาพกับความเป็นพลเมืองเช่นกรณีที่พลเมืองย้ายออก
ไปพ�านักอาศัยยังที่อื่นหรือเมื่อมีคนต่างชาติเข้ามาพ�านักอาศัยอยู่ภายในรัฐ สิ่งเหล่านี้น�ามาสู่ค�าถามต่อ
สถานะของความเป็นพลเมอืงของผูย้้ายถิน่และความสมัพนัธ์กบัรฐับนพืน้ฐานของเรือ่งสญัชาตใินการยอมรบั
การเป็นสมาชิกทางการและความจงรักภักดีของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรัฐโดยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการถือสอง
สัญชาติ (dual citizenship) ของบุคคลบนหลักการของความจงรักภักดีต่อรัฐในความเป็นคนในสัญชาติ
ของรฐัและการเป็นพลเมอืงของรฐั รวมทัง้การถอืสองสญัชาตเิป็นสิง่ทีไ่ม่สอดคล้องกับอธิปไตยเบด็สร็จของ
รัฐที่มีเหนือดินแดนและประชาชน ตลอดจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบระหว่างประเทศ
ได้102 เรื่องของสัญชาติจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญอีกประการในการก�ากับจ�าแนกบุคคลของรัฐและเป็นเคร่ือง
แสดงถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ 

อย่างไรกด็ ีแนวโน้มของการทีบ่คุคลจะมสีองสญัชาติมีเพิม่มากขึน้ เนือ่งจากพลวตัของการพฒันา
เศรษฐกิจโลกและการพฒันาทางด้านเทคโนโลยไีด้น�ามาซึง่การกร่อนลงของอาจอธปิไตยรัฐต่อดนิแดนและ
พลเมือง ในด้านหนึ่ง โลกาภิวัตน์ส่งเสริมให้เกิดการข้ามพรมแดนรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่ง โลกาภิวัตน์ได ้
ผลกัดนัรฐัให้มุง่ส่งเสรมิความสามารถด้านการแข่งขนัและเปลีย่นแปลงมมุมองของรฐัต่อเรือ่งอ�านาจอธปิไตย
ไปจากเดิมซ่ึงรวมถึงมุมมองในเร่ืองของพลเมืองและสัญชาติด้วย ประการที่หนึ่ง ความจงรักภักดีใน 
 

98 Saskia Sassen. (2005). “The Repositioning of Citizenship and Alienage: Emergent Subjects and 
Spaces for Politics.” Globalizations, Vol. 2, No. 1, p. 81. 

99 Baub?ck. op.cit. 
100 Sassen. (2002). op.cit., p. 279. 
101 Ibid. 
102 Sassen. (2005). op.cit., p. 7. 
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ความหมายของความอยูร่อดและความมัน่คงของรัฐในภาวะสงครามแบบเก่าได้หมดสิน้ความส�าคญัลง การ
ใช้เรื่องของสัญชาติและพลเมืองในการเป็นเครื่องผูกมัดความจงรักภักดีของบุคคลต่อรัฐในการเข้าร่วมรบ
หรือเป็นทหารพลีชีวิตป้องกันประเทศชาติเคยเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากส�าหรับรัฐ แต่ปัจจุบัน การมีเทคโนโลยี
ทางการทหารที่ทันสมัย (technological intensive method) เข้ามาแทนที่การรบแบบเน้นก�าลังพล 
(people intensive method)103 ประกอบกับภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดโลกที่มุ่งแสวงหา
เสถยีรภาพและความมัน่คงระหว่างประเทศเพือ่ส่งเสริมบรรยากาศของการค้าและการลงทนุย่อมไม่ต้องการ
ให้เกิดการก่อสงครามข้ึน การผูกมัดผู้คนไว้ภายใต้แนวคิดเร่ืองพลเมืองและสัญชาติแบบเดิมจึงไม่มีความ
จ�าเป็นดังแต่ก่อน 

อีกประการหนึง่ การส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขนัของรฐัในระบบเศรษฐกจิโลกเป็นปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดการดงึดดูแรงงานจากภายนอกเข้ามาโดยการให้สทิธพิลเมอืงและสญัชาติเป็นแรงจงูใจ ในขณะ
ทีร่ฐัท่ีมนีโยบายสนับสนุนการส่งออกแรงงานก็จ�าเป็นต้องยอมรับการทีพ่ลเมืองของตนจะมีการแปลงสญัชาติ
เข้าเป็นพลเมอืงของรฐัอ่ืนหรือมกีารถอืสองสัญชาต ิหรอืแม้แต่การเพิม่ขึน้อย่างมากของการแต่งงานข้ามชาติ 
(international marriage) ทัง้นี ้การขยายความคุ้มครองในเรือ่งสทิธโิดยกฎหมายระหว่างประเทศในการ
ยอมรับสิทธิของบุคคลในการถือสัญชาติมากกว่าหนึ่งสัญชาติก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้หลักการในเรื่อง
สัญชาติและความเป็นพลเมืองแปรเปลี่ยนไป104 ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐยังอาจใช้กฎหมายในอ�านาจอธิปไตย
ของตนสงวนสิทธิในเรื่องสัญชาติและพลเมืองต่อผู้ย้ายถ่ินไว้ เช่น กรณีของออสเตรเลีย แม้จะอนุญาตใน
เร่ืองการถือสองสัญชาติ แต่คนที่สมัครขอแปลงสัญชาติเพื่อเป็นพลเมืองของออสเตรเลียจ�านวนไม่น้อย
จ�าเป็นต้องยอมสละสญัชาตเิดมิเพือ่แลกกบัสทิธใินการเลอืกตัง้และใช้พาสปอร์ตของออสเตรเลยี105 เป็นต้น

103 Ibid., p. 8. 
104 ดูเพิ่มเติมใน Alfred M. Boll. (2007). Multiple Nationality and International Law. Boston: Martinus 

Nijhoff Publisher; Peter J. Spiro. (2011). “A New International Law of Citizenship.” American Journal of Inter-
national Law, Vol. 105, No. 4, pp. 694–746. 

105 Boreham. op.cit. 
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ตารางท่ี 4.4 ประเทศที่อนุญาตและไม่อนุญาตการถือสองสัญชาติ

ประเทศที่อนุญาตการถือ
สองสัญชาติ

ออสเตรเลีย บาร์บาโดส เบลเยียม บังกลาเทศ แคนาดา ไซปรัส เดนมาร์ก 
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อียิปต์ 
กรซี ฝร่ังเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี อริกั อติาล ีอสิราเอล โปแลนด์ ฮงัการ ีไอซ์แลนด์ 
เคนยา สวีเดน สโลเวเนีย ซีเรีย เซอร์เบีย อัลบาเนีย ไทย เลบานอน มอลต้า 
สเปน (อนุญาติให้เฉพาะประเทศจากลาตินอเมริกาบางประเทศเท่านั้น) ตองกา 
ฟิลิปปินส์ เซียร์ราลีโอน ศรีลังกา โปรตุเกส ตุรกี และปากีสถาน (เฉพาะบาง
ประเทศ) 

ประเทศที่ไม่อนุญาตการ
ถือสองสัญชาติ

ออสเตรีย อาเซอร์ไบจัน แอนดอร์รา เมียนมา บาห์เรน บอตซาวานา ญี่ปุ่น จีน 
เช็ก ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ เอสโตเนีย อิหร่าน ปาปัวนิวกีนี บรูไน 
เปรู คูเวต คาซัคสถาน ชิลี คีรีบาติ เกาหลีเหนือ ลัตเวีย สิงคโปร์ สโลวาเกีย  
ลิทัวเนีย หมู่เกาะโซโลมอน มาเลเซีย โมริเชียส เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับ 
เอมิเรต โรมาเนีย เม็กซิโก เนปาล เวเนซุเอลา นอร์เวย์ และซิมบับเว 

ท่ีมา:  D’Alessio Law Group. (2018).

3. ความขัดกันโดยพื้นฐานของความเป็นพลเมืองกับแนวคิดเรื่องชาติที่ไม่สอดคล้องกับโลก

โลกาภิวัตน์ โดยนัยยะแล้ว “ชาติ” เกี่ยวพันกับความเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีความทรงจ�าทาง
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน มีระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมและความเชื่อร่วมกัน ในขณะที่ “พลเมือง” นั้นไม่ได้
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางวัฒนธรรม แต่เป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างบุคคลกับรัฐในทางการเมือง 
เนือ่งจากในการสร้างรฐัชาตนิัน้ ความเป็นพลเมอืงขึน้อยูก่บัการเป็นสมาชกิของชมุชนทางการเมือง รัฐชาติ
เกิดขึ้นจากการรวมกันของหน่วยทางการเมืองที่ควบคุมดินแดน (อันหมายถึงรัฐ) กับชุมชนของผู้คน (อัน
หมายถึงชาติ) และท�าหน้าที่ในการแสดงถึงเจตจ�านงทางการเมือง (political will) ของประชาชนที่เป็น
สมาชิกในชุมชนทางการเมืองดังกล่าวของรัฐชาติ ความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันระหว่าง
สิทธิทางการเมืองและหน้าที่ของบุคคลกับความเป็นสมาชิกของกลุ่มทางสังคมไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขของ 
เชือ้ชาต ิศาสนา ชนชัน้ทางสงัคม หรอืความผูกพนักบัท้องถิน่/ภมูลิ�าเนา ดงันัน้ ความเป็นพลเมอืงจงึเป็น
สิ่งที่อยู่เหนือความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

กิจกรรม 4.3.2

สัญชาติเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองของรัฐอย่างไร

แนวการตอบกิจกรรม 4.3.2

สญัชาตเิป็นส่วนหนึง่ของความเป็นพลเมอืงทีร่ฐัใช้เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัจ�าแนกบคุคลของรฐั
และเป็นเครื่องแสดงถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐภายใต้แนวคิดเรื่องชาติ
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เรื่องท่ี 4.3.3

ความเป็นพลเมืองที่แตกต่าง ความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรม และ

ความเป็นพลเมืองหลังยุครัฐชาติ

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศส่งผลต่อการพัฒนาแนวคิดในเรื่องของความเป็นพลเมืองดั้งเดิม 
(citizenship traditionalism)106 ซึง่มุง่เน้นการเป็นสงัคมแบบวฒันธรรมและการเมืองเชงิเดีย่ว (cultural 
and political homogeneity)107โดยปรับเปลี่ยนผู้มาใหม่หรือผู้ย้ายถ่ินให้เข้าสู่ความเป็นพลเมืองของ 
ชาติแบบที่ประเทศผู้รับนิยามและก�าหนดตามจารีตและบรรทัดฐานของชาติ ปฏิเสธรูปแบบอื่นของความ
เป็นพลเมืองท่ีและอัตลักษณ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากความเช่ือในเร่ืองของความเป็นพลเมืองของชาติท่ียึดถือ
ปฏิบัติมา ความเป็นพลเมืองของชาติดังกล่าวได้ถูกท้าทายด้วยแนวคิดอื่นเพื่อบ่งช้ีถึงความเปล่ียนแปลง
ของแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมือง อันได้แก่ แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองที่แตกต่าง (differential 
citizenship) ความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรม (multicultural citizenship) และความเป็นพลเมืองหลัง
ยุครัฐชาติ (postnational citizenship)108

ความเป็นพลเมืองที่แตกต่างและความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรมเป็นแนวคิดของการตอบโต้
แนวคิดความเป็นพลเมืองด้ังเดิมที่มุ่งเน้นการสร้างอ�านาจครอบง�าเชิงเด่ียวและกีดกัน/ขับออกคนนอก 
(หมายรวมทัง้คนกลุม่น้อยภายในรฐันัน้กับผูย้้ายถิน่) ให้กลายเป็นอืน่และไม่ได้รบัการยอมรบัหรอืให้สถานะ
ทางกฎหมายหรือได้รับการคุม้ครองสทิธจิากรฐัเนือ่งจากความเป็นคนอืน่หรือไม่ใช่พลเมืองของรัฐ แนวคดิ
ความเป็นพลเมอืงทัง้สองนีมี้ความคล้ายคลงึกนัในการอธบิายว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบับคุคลภายใต้
ความเป็นพลเมืองมีหลายระดับและระดับความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกันนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใน
พื้นที่ทางการเมืองและสังคมเดียวกัน109

ทั้งนี้แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองที่แตกต่างให้ความส�าคัญกับผลของความแตกต่างของความ
เป็นพลเมืองทีร่ฐัก�าหนดทีม่ต่ีอสถานะทางกฎหมายและสทิธทิีแ่ตกต่างกนัของพลเมอืง พลเมอืงหรอืบคุคล
ที่รัฐยอมรับในการเป็นสมาชิกของรัฐชาติโดยสมบูรณ์ (full citizenship) จะได้รับสิทธิที่สมบูรณ์ไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการได้รับสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆ ซึ่ง 
 
 

106 Castles and Davidson. op.cit., p. 631. 
107 Andrea Baumeister. (n/a,) Ways of Belonging: Ethno-national Minorities and Models of Differenti-

ated Citizenship. Retrieved from https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/edb682c7-9c41-40f1-9177-26f6ae12db07.
pdf. 

108 Ibid.; Sassen. (2005). op.cit.; Joppke. op.cit. 
109 Maas. op.cit., p. 646. 
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ตรงกนัข้ามกบับุคคลทีเ่ป็นพลเมอืงบางส่วน (partial citizenship)110 หรอืกึง่พลเมอืง (quasicitizenship)111 
ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่มีสถานะทางกฎหมายสูงกว่าคนต่างชาติทั่วๆ ไป แต่ไม่เท่ากับพลเมือง เนื่องด้วย
ความเป็นพลเมืองภายใต้การยอมรับของรัฐทีไ่ม่สมบูรณ์ส่งผลต่อข้อจ�ากดัในเร่ืองสิทธท่ีิแตกต่างจากพลเมือง
โดยสมบูรณ1์12 ความเป็นพลเมืองจึงมีความแตกต่างและมีหลายระดับ การได้รับสิทธิและการยอมรับจาก
รฐัต่อของพลเมอืงของผูย้้ายถิน่มีความแตกต่างกนัไปอกีตามสถานะของการเข้าเมอืงและสทิธพิ�านกัอาศยั
ที่ประเทศผู้รับให้ผู้ย้ายถ่ินท่ีพ�านักอาศัยในประเทศอย่างถูกกฎหมายและพ�านักอาศัยอยู่เป็นเวลานาน 
มกัจะได้รบัสทิธพิิเศษทีร่ฐัมอบให้ซึง่ขึน้อยูก่บัประเภทและสถานะของการเข้าเมือง ระยะเวลาการพ�านกัอยู่ 
บทบาท/การมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ ซึ่งสิทธิ
ที่ได้รับนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับการก�าหนดของรัฐ แต่โดยทั่วไปสิทธิที่ได้รับประกอบไป
ด้วย113 การได้รับการประกันสถานะจากรัฐในการพ�านักอาศัยถาวรหรือระยะยาว การไม่ถูกขับออกนอก
ประเทศ (ยกเว้นกระท�าความผดิทางกฎหมาย) สิทธใินการท�างาน การประกอบอาชพี และประกอบกจิการ
ธุรกิจ การได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมและการประกันสุขภาพ ตลอดจนการเข้าสิทธิทางการศึกษาและการ
ฝึกอบรม ซึ่งสิทธินี้ยังรวมไปถึงบุตรของผู้ย้ายถิ่นด้วย 

โดยทั่วไปผู้ย้ายถิ่นที่มีสถานะกึ่งพลเมืองจะสามารถเข้าถึงสิทธิทางสังคมได้ แต่มักถูกกีดกันออก
จากสทิธทิางการเมอืง เช่น กรณขีองผูย้้ายถิน่ในออสเตรเลยีทีไ่ด้กล่าวถงึไปแล้วก่อนหน้านี ้หรอืกรณขีอง
ผู้ย้ายถิ่นในอเมริกาซึ่งมีสถานะผู้พ�านักอาศัยระยะยาวและถาวรไม่ได้รับสิทธิในการเลือกตั้ง อีกทั้งยังมี
กฎหมายของรัฐบาลกลางที่ก�าหนดโทษอย่างรุนแรงด้วยการปรับสูงถึงหน่ึงแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ
จ�าคุกหนึง่ปีถงึสามปีหากบคุคลท่ีมไิด้เป็นพลเมอืงนัน้มกีารปลอมแปลงสถานะเพือ่ใช้สทิธิในการลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้114 และในบางรฐั เช่น เทก็ซัส มีการลงโทษจ�าคกุเป็นเวลา 8 ปีในความผดิเดยีวกนั นอกจากนี้ 
บางกรณีอาจถึงขั้นถูกขับออกจากประเทศ และหากอยู่ในขั้นตอนของการขอแปลงสัญชาติอาจถูกปฏิเสธ
การได้ร้องขอดังกล่าว115 เป็นต้น การปฏิเสธสิทธิทางการเมืองเช่นนี้มิได้มีการปฏิบัติเพียงสหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลียเท่านั้น แต่ละประเทศในโลกก็ยังคงสงวนสิทธิทางการเมืองไว้เฉพาะพลเมืองของตนเป็น
ส่วนใหญ่รวมถึงประเทศไทยด้วย

ความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรม (multicultural citizenship) เป็นแนวคิดที่น�าเสนอโดย 
นักวิชาการชาวแคนาดา วิล คีมลิกกา (Will Kymlicka) ที่มีนัยยะของการสร้างความสมดุลทางสังคม
กับการเมืองว่าด้วยเรื่องของความเป็นพลเมือง โดยความหมายแล้ว ความเป็นพหุวัฒนธรรมใช้บ่งบอก 
 

110 Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit. p. 14. 
111 Castles and Davidson. op.cit. p. 94 
112 Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit. p. 14; Thomas Hammar. (1990). Democracy and the Nation-

state: Aliens, Denizens and Citizens in Contemporary Europe. Aldershot: Avebury, p. 15. 
113 Castles and Davidson. op.cit. p. 94. 
114 Wendy Weiser and Douglas Keith. (2017). The Actually True and Provable Facts about Non-citizen 

Voting. Retrieved from http://time.com/4669899/illegal-citizens-voting-trump/. 
115 Ibid. 
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ลักษณะทางประชากรของสังคมซึ่งประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สีผิว วัฒนธรรม และ
ศาสนา116 นอกจากน้ี พหวัุฒนธรรมยงัหมายความรวมถงึนโยบายของรฐัทีม่ต่ีอการยอมรบัความหลากหลาย
ทางสังคมท่ีประกอบไปด้วยลักษณะของความแตกต่างที่กล่าวมา117 คีมลิคกาและนักวิชาการสาย 
พหุวัฒนธรรม118 สร้างข้อวิจารณ์ถึงแนวคิดของรัฐในเร่ืองความเป็นพลเมืองแบบด้ังเดิมท่ีละเลยสิทธิและ
การมีส่วนร่วมของชนกลุม่น้อย ซึง่รวมทัง้ผูย้้ายถิน่ ด้วยเงือ่นไขของความแตกต่างทางวฒันธรรมทีอ่าจเป็น
ภยัต่อเสถยีรภาพทางสงัคมและความมัน่คงของรฐั ในทางกลบักนั แนวคดิความเป็นพลเมอืงพหวุฒันธรรม 
โต้แย้งว่าการสร้างความเป็นพลเมอืงแบบด้ังเดมิของรฐัสวนทางกบัความเป็นจรงิทางสงัคมทีค่วามหลากหลาย
ทางวฒันธรรมและชาตพินัธุข์ยายตวัเพิม่ขึน้จากการย้ายถิน่ระหว่างประเทศและความสมัพนัธ์ข้ามชาตขิองรฐั

ทัง้น้ี แนวคดิความเป็นพลเมอืงพหวุฒันธรรมอธิบายว่า119 การท่ีรัฐยอมรับความเป็นพลเมอืงของ
ชนกลุ่มน้อยซ่ึงรวมถึงผู้ย้ายถิ่นจะน�ามาซ่ึงความมีส่วนร่วมทางการเมืองและความปรองดองทางสังคม
มากกว่าการที่รัฐใช้ความเป็นอื่นแยกคนเหล่านี้ออกจากความเป็นพลเมือง เน่ืองจากความเป็นพลเมืองที่
รฐัมอบให้แก่ผูย้้ายถิน่อย่างเท่าเทยีมกันกบัพลเมอืงส่วนใหญ่ของรัฐนัน้จะยิง่เป็นการสนบัสนุนให้ผูย้้ายถ่ิน
มีความจงรักภักดีต่อรัฐและมีส่วนร่วมกับรัฐไม่ว่ากิจกรรมทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพผ่านสถานะและสิทธทิางกฎหมายของความเป็นพลเมืองทีไ่ด้รับ การยอมรับความเป็นพลเมือง
ที่แตกต่างของคนทุกกลุ ่มในสังคมของรัฐเช่นนี้จะน�าไปสู่การกระบวนการความเป็นพลเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Citizenisation)120 ได้โดยเปล่ียนรูปแบบความสัมพันธ์ของพลเมืองแบบ 
ไม่เท่าเทยีมกัน (hierarchical relations) ในโครงสร้างสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัรฐัและระหว่างประชาชน
กบัประชาชนภายใต้ความเป็นพลเมืองไปสู่รปูแบบของความสมัพนัธ์แบบพลเมอืงแบบเสรีประชาธปิไตยที่
เคารพสิทธิและยอมรับในอัตลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละกลุ่มคนในสังคม รวมท้ังแบ่งปันความรู้สึกเป็น
เจ้าของรัฐชาติร่วมกัน 

116 Bloemraad, Korteweg and Yurdakul. op.cit., p. 159. 
117 Ibid.; Lodewyckx, Timmerman and Wets. op.cit., p. 17. 
118 Will Kymlicka. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: 

Clarendon Press; Will Kymlicka. (2012). Multiculturalism: Success, Failure and the Future. Retrieved from https://
www. researchgate.net/publication/268290572; Leighton McDonald. (1997). Multiculturalism_Success_Failure_and_
the_Future; Nick Stevenson. (2003). Cultural Citizenship–Cosmopolitan Questions. Berkshire: Open University 
Press; Jeff Spinner-Halev. (2016). “Will Kymlicka, Multicultural Citizenship.” The Oxford Handbook of Classics 
in Contemporary Political Theory. Oxford: Oxford University Press; Iris Marion Young. (2002). “Multicultural 
Continuum: A Critique of Will Kymlicka’s Ethnic-nation Dichotomy.” Constellations, Vol. 4, No. 1, pp. 48–53; 
Rogers Brubaker. (2001). “The Return of Assimilation? Changing Perspectives on Immigration and Its Sequels 
France, Germany, and the United States.” Ethnic and Racial Studies, Vol. 24 No.4, pp. 531–548.  

119 Bloemraad, Korteweg and Yurdakul. op.cit., pp. 159–160. 
120 Kymlicka. (2012). op.cit. 
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การก่อให้เกิดความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรมนี้จ�าเป็นต้องอาศัยการใช้นโยบายพหุวัฒนธรรม 
(Multiculturalism Policy: MCP)121 เป็นเครื่องมือ ได้แก่122 การมีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฏหมาย 
ในทุกระดับที่เคารพและสนับสนุนความเป็นพหุวัฒนธรรมของชาติ การเรียนการสอนและการใช้หลักสูตร
พหุวัฒนธรรมในโรงเรียน เช่น การเรียนภาษาที่หลากหลาย ไม่บังคับให้เรียนหรือใช้เฉพาะภาษาหลักใน
โรงเรียน แต่ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในภาษาต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศาสนาที่
แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มคนในสังคม การให้สิทธิแก่คนทุกกลุ่มในมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง โดย
เฉพาะการเลอืกตัง้ ทัง้ในลกัษณะของการเป็นผูส้มคัรลงรบัเลอืกตัง้และการลงคะแนนเสยีง การอนญุาตให้
บุคคลถือสองสัญชาติ การมีกองทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมขององค์กรชาติพันธุ์ต่างๆ และ
สนบัสนนุการศกึษาเชิงพหวัุฒนธรรม ตลอดจนการไม่ก�าหนดข้อห้ามในการแต่งกายตามเชือ้ชาตหิรอืศาสนา 
เป็นต้น ยกตวัอย่างเช่นกรณีของแคนาดาทีม่นีโยบายในการรบัผูย้้ายถิน่เข้าเป็นพลเมอืงทีเ่ป็นมติรกว่าชาติ
ตะวันตกอื่นๆ123 รวมทั้งให้สิทธิในการเลือกตั้งและลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
ได้124 อีกกรณีหนึ่งคือ กรณีของเยอรมนีที่มีการเสนอร่างกฎหมายการตั้งถ่ินฐานของคนต่างชาติ  
(niederlassungsgesetz) เมื่อ ค.ศ. 1985 โดยพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (social democratic 
Party) และพรรคกรนี (Green Party) โดยให้ชาวต่างชาตท่ีิได้สทิธพิ�านกัอาศยัในประเทศมสีทิธเิท่าเทยีม
กับพลเมืองชาวเยอรมันโดยไม่ต้องเข้าเป็นพลเมืองสมบูรณ์ของเยอรมนีได1้25

สดุท้าย ส�าหรบัแนวคดิพลเมอืงข้ามชาตหิรอืความเป็นพลเมอืงหลงัยคุรฐัชาตนิัน้ การพฒันาของ
กฎหมายระหว่างประเทศและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศบนฐานแนวคดิในเรือ่งสทิธ ิ(right-based 
approach) ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือแม้แต่องค์การการค้าโลก 
ได้น�าไปสู่ความเคลื่อนไหวในหลายทาง อาทิ การก�าหนดให้รัฐที่เป็นสมาชิกประกันในเรื่องสิทธิทางสังคม
และสิทธิพลเมืองให้แก่พลเมืองและบุคคลที่มิใช่พลเมืองแต่อาศัยอยู่ในรัฐนั้นอย่างเท่าเทียมกันตาม
บรรทัดฐานสากล เพื่อน�าไปสู่การเกิดความเป็นพลเมืองข้ามชาติ (transnational citizenship126 หรือ 
citizenship across border127) โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองและประกันสิทธิโดยไม่ถูกแบ่งแยกหรือ
กีดกันด้วยความเป็นหรือไม่เป็นพลเมืองของรัฐ รูปแบบใหม่ของความเป็นพลเมืองนี้เป็นการขยายความ
เป็นพลเมืองที่ก้าวข้ามความเป็นรัฐชาติ (post-national citizenship/denationalised citizenship)128 
ทั้งนี้ความเป็นพลเมืองรูปแบบนี้มิได้หมายถึงการสูญสิ้นของความเป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่งของบุคคล
หรือการที่รัฐสูญเสียสิทธิต่อพลเมืองของตน แต่เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนผ่านความเป็นพลเมืองภายใต้

121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Irene Bloemraad. (2006). Becoming a Citizenship: Incorporating Immigrants and Refugees in the 

United States and Canada. Berkeley: University of California Press. 
124 Ibid. 
125 Castles and Davidson. op.cit., p. 96. 
126 Ibid., p. 95; Jordan and D?vell. op.cit., p. 147. 
127 Castles and Davidson. op.cit., p. 156. 
128 Sassen. (2002). op.cit.; Sassen. (2005). op.cit., pp. 87–92. 
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แนวคดิรฐัชาตไิปสูก่ารเช่ือมโยงต่อสภาวะแวดล้อมของรฐัและสงัคมระหว่างประเทศในระบบโลกาภวิตัน์129

ตัวอย่างเช่น ความเป็นพลเมืองของเครือจักรภพ (The Commonwealth) หรือความเป็นพลเมือง 
ข้ามชาติของสหภาพยุโรปที่ส่งเสริมบูรณาการของประชาคมยุโรปและการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีภายใน
กลุม่สหภาพยุโรปตามข้อตกลงในสนธสิญัญามาสทรชิต์ (Maastricht Treaty) ค.ศ. 1991 ในเรือ่งอตัลักษณ์
ร่วมของยุโรป (pan european identity)130 แต่หลกัการดงักล่าวในปัจจบุนัต้องเผชญิกบัความท้าทายจาก
ปรากฏการณ์ Brexit หรอืแม้แต่เป้าหมายของอาเซยีนในการสร้างความตระหนกัของประชาชนในภมูภิาค
ต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN Citizen) เพื่อสร้างการบูรณาการเชิงลึกระดับประชาชนให้เกิด
ความเป็นประชาคมที่ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น เป็นต้น

แนวคดิในการอธบิายเกีย่วกบัความเป็นพลเมอืงทัง้สามแนวคดิทีไ่ด้อธบิายมานีม้ไิด้เป็นเพยีงการ
แสดงถึงความหมายที่ต่างกันของความเป็นพลเมืองในนิยามต่างๆ เท่านั้น แต่แนวคิดเร่ืองความเป็น
พลเมืองที่กล่าวมายังสะท้อนให้เห็นถึงมิติในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคลภายใต้กรอบของเรื่องความ
เป็นพลเมอืงทีม่คีวามซบัซ้อน รวมถงึการชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็นของรฐักบัสงัคมในการปรบัตวัเพือ่รบักบั
ความเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่ทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่น

อย่างไรก็ดี รัฐชาติมักแสวงหาวิธีการในการจัดการและควบคุมผู้ย้ายถิ่นบนฐานความเชื่อที่ว่า 
ผูย้้ายถิน่น้ันจะต้องไม่น�ามาซึง่ความเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในประเทศผู้รับ โดยเฉพาะความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม (ethnocultural diversity) ซึ่งเป็นผลพวงอันหลีกเล่ียงมิได้ 
ของการย้ายเข้ามาของผู้ย้ายถิ่นนั้นเป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้าไปควบคุม เนื่องจากมุมมองของรัฐที่มีต่อความ 
หลากหลายทางชาตพินัธุแ์ละวัฒนธรรมนีเ้ป็นภยัคกุคามต่อความสงบ เสถยีรภาพ และปรองดองของคนใน
ชาต ิดงันัน้ ความแตกต่างจงึเป็นสิง่ทีร่ฐัต้องเข้าไปควบคมุไม่ว่าจะด้วยการท�าให้ผูย้้ายถิน่ถกูกระบวนการ
ผสมกลมกลืนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หรือถูกกีดกันแบ่งแยกออกไปเพื่อรอเวลาให้คนเหล่านี้กลับไปยัง
ถิ่นฐานเดิม131 ท้ังนี้หลักการในการควบคุมความแตกต่างดังกล่าวของรัฐเป็นไปได้ยากมากข้ึนเนื่องจาก
พลวัตของโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายในของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร การเติบโตของตลาดโลกที่ทั้งดึงดูดแรงงานจากภายนอกและผลักดันให้แรงงานของตนออกไป
ท�างานยังประเทศอื่น ตลอดจนการขยายตัวของการบูรณาการในภูมิภาค ความเคลื่อนไหวทางสังคมใน
การเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก และอิทธิพลของระบบโลกบาล/โลกาภิบาล (global  
governance) ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมกลายเป็นส่วนส�าคัญในการเปล่ียนผ่านทาง
สังคมและการเมืองอันเป็นสิ่งท้าทายที่รัฐต้องเผชิญ

129 Castles and Davidson. op.cit., pp. 156–157. 
130 Ibid., p. 94. 
131 Castles and Davidson. op.cit., p. 61. 
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กิจกรรม 4.3.3

แนวคิดในเรื่องความเป็นพลเมืองที่แตกต่างและแนวคิดความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรมเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย

แนวการตอบกิจกรรม 4.3.3

แนวคดิในเร่ืองความเป็นพลเมอืงทีแ่ตกต่างและแนวคดิความเป็นพลเมืองพหวุฒันธรรมเป็นแนวคิด
ของการตอบโต้แนวคิดความเป็นพลเมืองดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการสร้างอ�านาจครอบง�าเชิงเดี่ยวที่มีการกีดกัน
ความเป็นคนนอกคนในของรฐั โดยเป็นแนวคดิทีอ่ธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างรฐักบับคุคลภายใต้ความเป็น
พลเมืองมีหลายระดับและระดับความเป็นพลเมืองที่แตกต่างกันนี้สามารถอยู่ร่วมกันภายในพื้นท่ีทาง 
การเมืองและสังคมเดียวกันได้

ความแตกต่างระหว่างแนวคิดทั้งสองคือ แนวคิดความเป็นพลเมืองที่แตกต่างให้ความส�าคัญกับ
ผลของความแตกต่างของความเป็นพลเมืองที่รัฐก�าหนดที่มีต่อสถานะทางกฎหมายและสิทธิที่แตกต่างกัน
ของพลเมือง ในขณะที่แนวคิดความเป็นพลเมืองพหุวัฒนธรรมให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสังคมและ
วัฒนธรรม
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