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5-2 ความคิดทางการเมืองและสังคม

แผนกำรสอนประจ�ำหน่วย

ชุดวิชำ  ความคิดทางการเมืองและสังคม

หน่วยที่ 5 การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ตอนที่  
5.1 การเมืองว่าด้วยวิกฤตผู้ลี้ภัย
5.2 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพภูมิอากาศ
5.3 ธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวคิด
1.   วกิฤตผูล้ีภ้ยัในปัจจบุนัถอืว่ามคีวามรนุแรงมากทีส่ดุในประวตัศิาสตร์โลกตัง้แต่สิน้สดุสงคราม-

โลกครัง้ทีส่องเป็นต้นมา ความรุนแรงของวกิฤตดงักล่าวเกดิขึน้ทัง้ในเชงิปรมิาณและระดบัของ
ผลกระทบที่มีต่อประชาชน รัฐ และสังคมระหว่างประเทศ

2.   พลวตัของโลกาภวิตัน์ทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัอย่างซบัซ้อนส่งผลให้การเปล่ียนแปลงส่วนใดส่วนหนึง่
มีผลกระทบต่อกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพ 
ภูมิอากาศก็เช่นกันที่มีผลต่อการย้ายถ่ินเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน การย้ายถ่ินก็ส่งผล 
กระทบอย่างส�าคัญต่อพลวัตของปัจจัยเหล่านี้ด้วย

3.   การจดัการการย้ายถิน่ทีเ่ป็นระเบยีบ ปลอดภยั และตอบสนองต่อสถานการณ์ของการย้ายถ่ิน
เป็นสื่งที่รัฐและตัวแสดงที่เกี่ยวข้องล้วนปรารถนาให้เกิดขึ้น เป้าหมายดังกล่าวน�ามาซึ่งความ
ร่วมมอืในการก�าหนดธรรมาภบิาลทีว่่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศ เพือ่ให้การ
ย้ายถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ย้ายถิ่น รัฐ สังคม และประชาคม
ระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.  วิเคราะห์นัยยะของวิกฤตผู้ลี้ภัยที่มีต่อการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศได้
2.   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและสภาพภูมิอากาศใน

แง่ของสาเหตุและผลกระทบ รวมถึงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อพลวัตดังกล่าวได้

3.   อธบิายนิยาม พัฒนาการ ตวัแบบ และกรอบการด�าเนนิการของธรรมาภบิาลว่าด้วยการย้ายถ่ิน
ระหว่างประเทศได้
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5-3การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

กิจกรรมระหว่ำงเรียน
1.  ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5
2.  ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 5.1–5.3
3.  ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4.  ฟังรายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5.  ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6.  เข้ารับการสอนเสริม (ถ้ามี)
7. ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5

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

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

เมื่ออ่ำนแผนกำรสอนแล้ว ขอให้ท�ำแบบประเมินตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 5 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษำเอกสำรกำรสอนต่อไป



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

5-4 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ตอนที่ 5.1

กำรเมืองว่ำด้วยวิกฤตผู้ลี้ภัย

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
5.1.1   วิกฤตผู้ลี้ภัยในฐานะเครื่องบ่งชี้ถึงความรุนแรงของการเมืองภายในและการเมือง

ระหว่างประเทศ
5.1.2  ผลกระทบของวิกฤตผู้ลี้ภัยที่มีต่อค่านิยมพื้นฐานและเอกภาพของภูมิภาค

แนวคิด
1.   ความรุนแรงเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันบุคคลให้กลายเป็นผู้ลี้ภัย ความรุนแรงที ่

ทวีขึน้ทัง้จากรฐัต้นทางและการใช้นโยบายทีเ่ข้มงวดของรัฐต้นทางและรัฐทางผ่านในการ
ปฏบิตัต่ิอผูล้ีภ้ยัยิง่เป็นการส่งเสรมิให้วกิฤตผูล้ีภ้ยัเป็นปัญหาทีน่�ามาซึง่ความขดัแย้งของ
การเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศ

2.  การคุ ้มครองช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู ้ขอลี้ภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลัก
มนุษยธรรมระหว่างประเทศและจริยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน
ในกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็นกติกาปฏิบัติต่อผู้ล้ีภัยและผู้ขอล้ีภัยทั้งในหลักการ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและหลักการแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างประเทศ แต่ 
หลกัการเหล่านีก้�าลงัถกูท้าทายเมือ่แต่ละภมูภิาคต้องเผชญิกบัสถานการณ์การหลัง่ไหล
ของผู้ลี้ภัย

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตผู้ลี้ภัยที่มีต่อนัยยะของความมั่นคงของรัฐและการเมือง

ระหว่างประเทศได้
2.  วเิคราะห์ผลกระทบของวกิฤตผูล้ีภ้ยัทีม่ต่ีอหลกัการพืน้ฐานและค่านยิมในการปฏบิตัต่ิอ

ผู้ลี้ภัยของแต่ละภูมิภาคได้



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

5-5การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ควำมน�ำ

การย้ายถิ่นเป็นประเด็นทางการเมืองความม่ันคงของรัฐและการเมืองระหว่างประเทศของโลก
ปัจจุบันท่ีทวีความส�าคัญอย่างมากอีกระลอกหนึ่งหลังจากที่โลกเผชิญกับการย้ายถิ่นครั้งใหญ่ในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและการขยายอาณานิคม มาสู่ระลอกหรือคล่ืนของการย้ายถ่ินคร้ังใหญ่ในช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่สอง ตามมาด้วยการอพยพของผู้คนหลายล้านคนจากสงครามอินโดจีน จนกระทั่งถึงระลอกของ
วิกฤตการณ์การย้ายถิ่นของโลกโลกาภิวัตน์

ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความรุนแรงต่อการย้ายถ่ินเป็นอย่างมาก คือ การเหยียดผิว (racism) 
และการใช้นโยบายเหยยีดผวิ (racial policy) ซึง่เกดิข้ึนได้ทัง้ระหว่างรัฐกบัชนกลุ่มน้อยของรัฐหรือระหว่าง
รัฐกับผู้ย้ายถิ่นจากภายนอก การเหยียดผิวเป็นความเช่ือว่าเช้ือชาติใดเช้ือชาติหน่ึงสูงส่งกว่าหรือต�่าต้อย
กว่าเชื้อชาติอื่น1 การเหยียดผิวก่อให้เกิดความเป็นปรปักษ์ (antagonism) และความรู้สึกว่าคนต่างด้าว
เป็นภัยคกุคามแกป่ระเทศผูร้ับอันเป็นผลมาจากปัจจัยความแตกต่างด้านกายภาพ เชือ้ชาตแิละวฒันธรรม
ของผู้ย้ายถิ่น2 โดยปรากฏในรูปของการเลือกปฏิบัติจากการเหยียดผิว (racial discrimination)3ที่แสดง
ออกผ่านพฤติกรรมทางสังคม อาทิ การเหมารวม (stereotype) และการใช้ถ้อยค�าหรือการกระท�าที่ส่อไป
ในการดูถูก ส่อเสียด ล้อเลียน เช่น ในสังคมตะวันตกที่เรียกคนเอเชียว่า Banana บ้าง Chinese หนีห่าว 
บ้าง โดยขาดความอ่อนไหวด้านเชื้อชาติ (racial sensitivity) มิได้สนใจว่าคนผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นเป็น 
คนจีนหรือไม่ หรือสนใจในความแตกต่างทางเชื้อชาติของชาวเอเชีย เป็นต้น

นอกจากน้ีการปฏบิตัผ่ิานนโยบายรฐัมกัเป็นการกีดกนัการเข้าถึงหรือความไม่เท่าเทยีมในการได้รับ
บรกิารจากรฐัทางตรงและทางอ้อม เช่น สวสัดกิารสงัคมและสาธารณสขุ การศกึษา การจ้างงาน ตลอดจน
การใช้ความรุนแรงในการละเมิดหรือการใช้นโยบายล้างเผ่าพันธุ์ ดังที่เกิดกับกรณีของชาวเคิร์ดในอิรัก 
อิหร่าน ซีเรีย และตุรกี4 และกรณีชาวโรฮิงญาในเมียนมา เป็นต้น ภาวะความรุนแรงเช่นนี้ผลักดันผู้คนให้
ต้องแสวงหาความคุ้มครองปลอดภัยภายนอกพรมแดนรัฐของตน ทั้งในลักษณะของกลายเป็นผู้พลัดถิ่น 
(displaced person) ผู้ขอลี้ภัย (asylum seeker) และผู้ลี้ภัย (refugee)5ดังนั้นหากความรุนแรงของ 
การเหยียดผิวเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ การอพยพยของผู้ลี้ภัยยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย

1  Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission. (2012). Racism: Definition, Research 
and Laws. Retrieved from https://www.humanrightscommission.vic.gov.au/media/k2/attachments/Racism-defini-
tionresearchandlaws.pdf. 

2 Yuval-Davis, N. (2004). “Borders, Boundaries and the Politics of Belonging.” in May, S., Modood, 
T. and Squires, J. (eds.). Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. London: Cambridge University Press,  
Borders. pp. 219–222; Benjamin P. Bowser. (2017). “Racism: Origin and Theory.” Journal of Black Studies.  
Vol. 48 No. 6, p. 573.

3 Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission. op.cit. 
4 Hamid Dabashi. (2017). On the Kurdish Questions. Retrieved from https://www.aljazeera. com/indepth/

opinion/kurdish-question-171030073038610.html.
5 ดูรายละเอียดในหน่วยที่ 3 เพื่อท�าความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามและสถานะทางกฎหมายที่แตกต่างกันระหว่าง Asylum 

Seeker and Refugee 
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5-6 ความคิดทางการเมืองและสังคม

นโยบายในการรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยเข้ามาของแต่ละประเทศในโลกมีแนวโน้มเข้มงวดข้ึนมาก 
ตวัอย่างเช่น การใช้นโยบายต่อต้านคนเข้าเมอืงของฝร่ังเศสตัง้แต่สมยัรัฐบาลนายนโิกลสั ซาร์โกซ ี(Nico-
las Sarkozy) จากพรรคอนุรักษ์นิยมฝรั่งเศส (Union pour un Mouvement Populaire: UMP)  
โดยไม่เพียงลดงบประมาณส�าหรับการช่วยเหลือผู้ขอลี้ภัยในฝรั่งเศสแล้ว ยังเพิ่มเงื่อนไขความเข้มงวดใน
การพิจารณาให้สถานะแก่ผูล้ีภ้ยัอกีด้วยเนือ่งจากต้องการสกดักัน้ผูล้ี้ภยัจากการเคล่ือนไหวปฏวัิตทิางการเมือง
ในตะวันออกกลาง (Arab Spring)6 หรือแม้แต่รัฐบาลของนายเอมมานูเอล มาคร็อง (Emmanuel  
Macron) ประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ตามที รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงใช้นโยบายกีดกันผู้ลี้ภัยโดยการลด 
ระยะเวลายืน่สมัครขอสถานะผูล้ีภั้ยและการยืน่อุทธรณ์การถูกปฏเิสธสถานะ เพิม่ระยะเวลาการลงโทษจ�าคกุ
ผู ้ขอลี้ภัยที่ถูกปฎิเสธการขอสถานะผู ้ลี้ภัยตามกฎหมายเข้าเมืองตามความผิดโทษฐานเข้าเมือง 
ผิดกฎหมายจาก 45 วันเป็น 90 วัน รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ที่กีดกันการเข้าถึงความคุ้มครองของผู้ลี้ภัย7 
หรอืการใช้นโยบายไร้ความอดทนต่อผูอ้พยพ (Zero Tolerance Immigration Policy) ของประธานาธบิดี
ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาในการด�าเนินคดีต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายรวมถึงหลบหนีเข้าเมืองเพื่อขอ
ล้ีภยัในสหรฐัอเมรกิา ทัง้นีร้ฐับาลทรมัป์มทัีศนคตใินเชงิลบต่อผูอ้พยพเป็นอย่างมาก โดยมองว่าคนเหล่านี้
จงใจหลบหนีเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อหางานท�า และการเข้ามาของคนเหล่านี้เป็นการมาแย่งงาน 
คนอเมรกินั โดยรฐับาลทรมัป์มไิด้สนใจว่าคนเหล่านีซ้ึง่ส่วนใหญ่มาจากกวัเตมาลา ฮอนดรัูส และเอลซาวาดอร์
หลบหนีจากความรุนแรงและปัญหาการเมืองในประเทศข้ามพรมแดนเพ่ือมาขอล้ีภัยในสหรัฐฯ8 ทั้งนี้ 
นโยบายดังกล่าวถกูต่อต้านจากประชาชนอเมรกินัเป็นอย่างมาก เนือ่งจากผลของการน�านโยบายไปปฏบิตัิ
ได้น�ามาซึ่งการแยกเด็กออกจากบิดามารดาในระหว่างที่บิดามารดาของเด็กถูกจ�าคุกด�าเนินคดีในฐานเข้า
เมืองผิดกฎหมาย การกระท�าดังกล่าวผิดต่อหลักการความคุ้มครองสากลในเรื่องสิทธิการอยู่ร่วมกันเป็น
ครอบครัว (family re-unification) ที่ได้รับการก�ากับสิทธิคุ้มครองตามอนุสัญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(UN Convention on the Rights of the Child: CRC) ค.ศ. 1989 และข้องระหว่างประเทศว่าด้วย
สทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมอืง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) 
ค.ศ. 1966 มาตรา 17 และ 239 เป็นต้น นอกจากนีน้โยบายใหม่ของทรัมป์ยงัส่งผลกระทบต่อผูล้ีภ้ยัจ�านวน

6 Grard Bon. (2012). Expulsions of Illegal Migrants Soar under Sarkozy. Retrieved from https://www.
reuters.com/article/us-french-expulsions-idUSTRE8091PB20120110. 

7 BBC. (2018). France Approves Controversial Immigration Bill. Retrieved from https://www.bbc.com/ 
news/world-europe-43860880. 

8 CNBC. (2018). US Reaches Agreement over Separated Immigrant Families. Retrieved from https://
www.cnbc.com/2018/09/13/us-reaches-agreement-over-separated-immigrant-families.html; Times Editorial Board. 
(2018). Editorial, Trump Implementing Incompetent Zero–tolerance Immigration Policies. He also Keeps Losing 
in Court. Retrieved from http://www.latimes.com/opinion/editorials/la-ed-trump-child-separation-20180711-story.
html#; HRW. (2018). Q&A: Trump Administration’s “Zero Tolerance” Immigration Policy. Retrieved from https://
www.hrw.org/news/2018/08/16/qa-trump-administrations-zero-tolerance-immigration-policy#q2. 

9 OHCHR. (2005). Family Reunification. Retrieved from https://www2.ohchr.org/english/issues/ migra-
tion/taskforce/docs/familyreunification.pdf. 
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5-7การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

หนึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสถานะผู้ลี้ภัยใหม่แม้จะได้รับสิทธิในการพ�านักอาศัยในสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ตาม10

การใช้นโยบายเข้มงวดและระบบการคัดกรองอย่างเข้มข้นของแต่ละประเทศท่ัวโลกส่งผลให้มเีพยีง
ประมาณร้อยละ 10–20 โดยเฉลี่ยของจ�านวนผู้ขอลี้ภัยเท่านั้นที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสถานะผู้ลี้ภัย11 
เหตผุลหลกัของประเทศเหล่าน้ีในการปฏิเสธผูล้ีภั้ยคอื ผู้อพยพส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ล้ีภยั แต่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ที่แฝงตัวเข้ามาเป็นผู้ขอลี้ภัย แท้จริงแล้วผู ้อพยพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจในการเข้ามา 
ขอได้รบัความคุม้ครองและสทิธใินการพ�านกัอาศยั การมทีศันคตต่ิอผูล้ีภ้ยัเช่นนีน้บัเป็นข้อบกพร่องในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ลี้ภัยที่ท�าให้ผู้ขอลี้ภัยจ�านวนมากไม่สามารถได้รับสถานะผู้ลี้ภัย ในขณะเดียวกัน 
การตคีวามเพือ่ก�าหนดสถานะผูล้ีภ้ยัเองกม็ข้ีอบกพร่องเช่นกนั ปัญหาหลักคือ ความก�ากวมในนัยยะความหมาย
ของผูล้ี้ภยัและน�าไปสูก่ารตคีวามท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะการเป็นผูล้ี้ภยัจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง (political refugee) ซึ่งอ้างตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ที่ย�้าถึงความหวาดกลัวต่อ 
การถูกประหัตประหาร แต่ในอนุสัญญาฯ มาตรา 33 อ้างถึงภัยคุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพของบุคคล 
อนัเป็นผลมาจากเรือ่งของเช้ือชาต ิศาสนา สญัชาต ิการเป็นสมาชกิของกลุม่ทางสงัคมหรอืการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง12 ทั้งนี้ อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ถูกร่างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งขณะนั้นมี
บริบทและรูปแบบของสงครามความขัดแย้งที่แตกต่างจากโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีปัจจุบัน  
การย้ายถิ่นเพ่ือลี้ภัยมีเหตุผลของการละทิ้งถิ่นฐานที่มีความซับซ้อนมากกว่าการหลบหนีจากภัยของ 
การถูกสังหารที่เป็นภัยในลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า แต่ผู้คนจ�าต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดของตนด้วย
หลายสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิต เช่น ความขัดแย้งของการเมืองภายใน
ประเทศ ความรุนแรงในการกระท�าอันละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน การคุกคามและเข้ายึดครองดินแดน การ
ถูกบังคับขับไล่ให้ออกจากบ้านเรือนของตน ความอดอยากยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด 
ซึ่งภัยเหล่านี้ล้วนมีลักษณะที่คุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพของบุคคลจนท�าให้ต้องยอมละท้ิงถ่ินฐานเพื่อขอ
ความคุ้มครองจากประเทศอื่นไม่น้อยไปกว่าการถูกโจมตีและสังหารในภาวะสงคราม ดังนั้นการที่ประเทศ
ผู้รับใช้การตีความอย่างเคร่งครัดตามอนุสัญญาผู้ลี้ภัยโดยพิจารณาตามบริบทของสงครามอย่างที่เกิดขึ้น
ในอดีตจึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและถูกวิจารณ์ว่าเป็นข้ออ้างเพื่อกีดกันการรับผู้ลี้ภัย

อย่างไรก็ดี หากใช้มุมมองของแนวคิดฐานสิทธิในการพิจารณาแล้ว ไม่ว่าบุคคลจะเผชิญกับภัย
คุกคามต่อชีวิตและเสรีภาพด้วยสาเหตุใด จะด้วยการถูกตัดสินโทษประหารชีวิตจากความคิดเห็นต่าง
ทางการเมืองหรือเพราะความยากจน ความอดอยากหิวโหยล้วนส่งผลต่อสวัสดิภาพในชีวิตของบุคคล 
ไม่แตกต่างกัน และไม่สามารถน�ามาใช้จ�าแนกบุคคลว่าเป็นผู้ล้ีภัยหรือผู้ย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
เพราะบุคคลทุกคนล้วนได้รับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการสิทธิมนุษยชนและสมควรได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องสิทธิดังกล่าว13 การสกัดกั้นผู้ลี้ภัยด้วยวิธีการต่างๆ ของรัฐนั้นจึงไม่สอดคล้อง

10 CNBC. op.cit. 
11 OHCHR. (n/a). Fact Sheet No. 20, Human Rights and Refugees. op.cit. 
12 Ibid.
13 Ibid. 
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5-8 ความคิดทางการเมืองและสังคม

กบัความเป็นจริงและหลกัการสากลในเรือ่งสิทธิแห่งความเป็นมนษุย์ทีป่ระชาคมระหว่างประเทศต่างเห็นชอบ
และก�าหนดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ

เรื่องท่ี 5.1.1

วิกฤตกำรณ์ผู้ลี้ภัยในฐำนะเคร่ืองบ่งชี้ถึงควำมรุนแรงของกำรเมือง

ภำยในและระหว่ำงประเทศ

วกิฤตผู้ลีภั้ยเป็นประเดน็การเมอืงระหว่างประเทศทีส่่งผลกระทบอย่างยิง่ต่อความมัน่คงของรฐัและ
สังคมระหว่างประเทศอย่างมีนัยยะส�าคัญ วิกฤตผู้ลี้ภัยสะท้อนความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและ
ขนาดของผลกระทบรัฐและสังคมระหว่างประเทศ แม้โลกจะมิได้เผชิญกับสงครามขนาดใหญ่มาตั้งแต่ 
สิ้นสุดสงครามเย็น แต่ปัญหาความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศมิได้ลดลงตามไปด้วย14 ในทาง 
ตรงกนัข้าม ความรุนแรงต่อพลเรอืนเกิดขึน้ในหลายพืน้ทีข่องโลก โดยเฉพาะช่วงทศวรรษที ่2010 เป็นต้นมา
มีจ�านวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นทั่วโลกสูงถึง 68.5 ล้านคนซ่ึงประกอบไปด้วย ผู้ล้ีภัยจ�านวน 25.4 ล้านคน 
ในจ�านวนนี้เป็นผู้ลี้ภัยที่อยู่ภายใต้อาณัติของ UNHCR 19.9 ล้านคน อีก 5.4 ล้านคนเป็นผู้ลี้ภัยที่อยู ่
ภายใต้อาณัติของส�านักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติส�าหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ใน
ตะวนัออกใกล้ (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
East: UNRWA) ท่ีเหลือ 3.1 ล้านคนเป็นผู้ขอลี้ภัย และ 40 ล้านคนเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ  
(Internally Displaced Persons: IDP)15จากรายงานของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ล้ีภัยสหประชาชาติ 
(United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR จ�านวนผู้ลี้ภัยที่มีทิศทางลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ ค.ศ. 1993 เป็นต้นมากลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลัง ค.ศ. 2012 โดยใน ค.ศ. 
2017 มีจ�านวนผู้ลีภ้ยัพุ่งสงูถงึเกอืบ 20 ล้านคนถอืว่าเป็นปริมาณผูล้ีภ้ยัสูงสดุในประวัตศิาสตร์ที ่UNHCR 
ได้เคยมีการเก็บสถิติมา (ดูแผนภาพที่ 5.1 และ 5.2)

14 Daniel Trilling. (2018). Five Myths about the Refugee Crisis. Retrieved from https://www. theguardian.
com/news/2018/jun/05/five-myths-about-the-refugee-crisis.

15 Joe Sommerlad. (2018). World Refugee Day 2018: How Many Displaced People are There around the 
Globe and What is being done to Help? Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/world/ world-ref-
ugee-day-2018-un-conflict-war-famine-syria-myanmar-displaced-stateless-people-a8407401.html; UNHCR. (2018). 
Global Trends Forced Displacement in 2017. Retrieved from http://www.unhcr.org/ 5b27be547.pdf. 
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5-9การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
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ภำพที่ 5.1 จ�ำนวนผู้ลี้ภัยในควำมคุ้มครองของ UNHCR ระหว่ำง ค.ศ. 1990-2017

หมำยเหตุ: ค.ศ. 2017 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
ท่ีมำ:  UNHCR (2018).
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ภำพที่ 5.2 จ�ำนวนผู้อพยพแต่ละประเภททั่วโลก ระหว่ำง ค.ศ. 2007-2017
ท่ีมำ:  UNHCR (2018).
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5-10 ความคิดทางการเมืองและสังคม

การทีส่ถานการณ์ของผูล้ีภ้ยัทัว่โลกเข้าขัน้วกิฤตเช่นนีม้สีาเหตมุาจากเร่ืองของสงครามกลางเมอืง 
โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิต่อชนกลุ่มน้อยและความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จากข้อมูลของ UNHCR ผู้ลี้ภัยกว่าร้อยละ 90 มาจากเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งประสบภาวะความขัดแย้งและ
ความรุนแรงในประเทศต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี ได้แก่ ซีเรีย อัฟกานิสถาน เซาท์ซูดาน เมียนมา 
และโซมาเลยี สงครามกลางเมืองในซีเรยีท�าให้ประชาชนกว่า 6.3 ล้านคนกลายเป็นผูล้ี้ภยัซึง่จ�านวนดงักล่าว
คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนผู้ลี้ภัยทั้งหมดทั่วโลก16 ผู้ลี้ภัยซีเรียเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ใน 125 
ประเทศทั่วโลก โดยตุรกีเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยซีเรียเข้ามามากที่สุด คือประมาณ 3.42 ล้านคน ล�าดับ 
รองลงมาคือ เลบานอน 992,100 คน จอร์แดน 653,000 คน และเยอรมนี 496,70017 กรณีผู้ลี้ภัยซีเรีย
กลายเป็นวิกฤตการณ์ของการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยเข้าสู่ยุโรป แม้ผู้ลี้ภัยซีเรียส่วนใหญ่ราว 4 ล้านคนจะอยู่
ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเลบานอน จอร์แดน อิรัก และตุรกี แต่เน่ืองจากการล้ีภัยอยู่ในประเทศเหล่าน้ี
ซึ่งมิได้รับการประกันสิทธิทางกฎหมายใด รวมทั้งสถานะผู้ล้ีภัยจากประเทศเหล่านี้18 ท�าให้ผู้ล้ีภัยซีเรีย
จ�านวนมากอพยพเข้าสู่สหภาพยุโรปซึ่งให้ความคุ้มครองและสิทธิแก่ผู้ลี้ภัย โดยใช้เส้นทางที่ใช้ลักลอบเข้า
สูย่โุรป 2 เส้นทางเป็นหลัก ได้แก่ เส้นทางเรอืข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนยีนโดยลงเรอืทีล่เิบยีเพือ่ไปทีอิ่ตาล1ี9 
และอกีทางคอืเส้นทางบอลข่านตะวนัตกโดยลงเรือจากตรุกเีพือ่ไปกรซีจากนัน้เดินเท้าผ่านกลุม่ประเทศบอลข่าน
เพือ่เข้าไปยงัสหภาพยโุรปทางฮงัการ2ี0 ทัง้นีเ้มือ่ต้องเผชญิหน้ากบัการรองรบัผูล้ีภ้ยัซเีรยีทีเ่ข้ามายงัประเทศ
จ�านวนนับล้านคน ประเทศทางผ่านอย่างกรีซ อิตาลีและฮังการีจึงใช้นโยบายผลักดันผู้ล้ีภัยในการรับมือ
กบัผูอ้พยพยจ�านวนมหาศาล การด�าเนินการเช่นนีส่้งผลให้ประเทศทัง้สามถกูประณามและกดดนัอย่างหนกั
จากสหภาพยุโรปในการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัยโดยไม่สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรม

16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Patrick Kingsley. (2015). What Causes the Refugee Crisis? Retrieved from https://www. theguardian.

com/commentisfree/2015/dec/09/what-caused-the-refugee-crisis-google. 
19 Ibid. 
20 European Parliamentary Research Service Blog. (2016). The Western Balkan Route. Retrieved from 

https://epthinktank.eu/2016/10/06/serbias-role-in-the-migration-crisis/dynamics-along-the-western-balkan-route/.
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5-11การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ภำพที่ 5.3 เส้นทำงอพยพของผู้ลี้ภัยซีเรียเข้ำสู่สหภำพยุโรปทำงบอลข่ำนตะวันตก 

 (The western Balkan Route)
ท่ีมำ:  European Parliamentary Research Service Blog (2016).

ส่วนกรณีของผู้ลี้ภัยโรฮิงญาก็เป็นวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในเอเชียที่มีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่า
สถานการณ์ในยุโรป เมียนมาเป็นประเทศที่เป็นต้นทางของผู้ล้ีภัยมากเป็นอันดับสี่ของโลกอันเป็นผลจาก
ความรุนแรงในรัฐยะไข่ท�าให้มีจ�านวนผู้ลี้ภัยมากถึง 1.2 ล้านคน21 ชาวโรฮิงญาพลัดถ่ินส่วนใหญ่จ�านวน
มากกว่า 930,200 คนลีภั้ยอยูใ่นบงักลาเทศ22 ซึง่คนเหล่านีก้ลายเป็นคนไร้รฐั (stateless people) เนือ่งจาก
รฐับาลเมียนมาปฏเิสธความเป็นพลเมอืงเมียนมาของคนเหล่านี ้การทีรั่ฐบาลเมยีนมาไม่ยอมรบัว่าชาวโรฮงิญา
ในรฐัยะไข่เป็นพลเมอืงนัน้ ได้น�ามาสูค่วามรนุแรงและการละเมดิต่อชาวโรฮงิญาในรปูแบบต่างๆ ก่อให้เกดิ
การอพยพออกจากเมยีนมาของชาวโรฮงิญาเป็นระยะๆ ตัง้แต่ ค.ศ. 1978 และรุนแรงมากทีส่ดุในช่วง ค.ศ. 
2016 จากการโจมตี สังหาร และเผาท�าลายหมู่บ้านของชาวโรฮิงญาทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ภายใต้ 
“ปฏิบัติการล้างเผ่าพันธุ์” (ethnic clearance operations) ของรัฐบาลเมียนมา23 โดยสถานการณ์ม ี
ความรุนแรงมากขึ้นใน ค.ศ. 2017 จากการปะทะกันของกองทัพรัฐบาลเมียนมากับกองก�าลังปลดปล่อย

21 UNHCR. (2018). op.cit.
22 Ibid. 
23 BBC. (2018). Myanmar Rohingya: What You Need to Know about the Crisis. Retrieved from https://

www.bbc.com/news/world-asia-41566561; Aljazeera. (2017). UN Rights Chief Denounces Myanmar’s Ethnic 
Cleansing. Retrieved from https://www.aljazeera.com/news/2017/09/myanmar-crisis-textbook-ethnic-cleans-
ing-17091108152 8888.html. 
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5-12 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ของชาวโรฮิงญา (Arakan Rohingya Salvation Army: ARSA)24 ท�าให้ในปีเดียวมีชาวโรฮิงญาจาก
เมียนมาลี้ภัยไปยังบังกลาเทศมากถึง 655,500 คน25 ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ไม่มีทีท่าว่าจะ
ลดลงส่งผลให้นานาชาติแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาและ 
เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายุติความรุนแรงดังกล่าวพร้อมทั้งร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ไขปัญหาที ่
เกดิขึน้ แต่รฐับาลเมยีนมาไม่มีท่าทตีอบสนองต่อข้อเรียกร้องเหล่านีเ้ท่าใดนกั ในทางตรงข้าม รัฐบาลเมยีน 
มาปฏเิสธว่ามิได้มกีารด�าเนนิการละเมดิใดหรอืใช้ความรุนแรงต่อชาวโรฮงิญาและยนืกรานปฏเิสธความเป็น
พลเมืองของชาวโรฮิงญาตามนัยยะกฎหมายพลเมืองของเมียนมา

ภำพที่ 5.4 กำรล้ีภัยของชำวโรฮิงญำในแต่ละประเทศ

หมำยเหตุ:   ข้อมูล ณ วนัที ่10 กนัยายน ค.ศ. 2017 โดยเป็นสถติติวัเลขผูล้ีภ้ยัชาวโรฮิงญาทีไ่ด้มาจากการประมาณการ
ขององค์กรนานาชาติที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในพื้นที่ต่างๆ

ท่ีมำ:  Al Jazeera. (2017).

กิจกรรม 5.1.1

วิกฤตผู้ลี้ภัยเป็นเคร่ืองบ่งชี้ถึงความรุนแรงของการเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศได้
อย่างไร

24 Jonathan Head. (2017). Rohingya Crisis: Finding out the Truth about ARSA Militants. Retrieved from 
https://www.bbc.com/news/world-asia-41521268. 

25 UNHCR. (2018). op.cit. 
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5-13การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวตอบกิจกรรม 5.1.1

วิกฤตผู้ล้ีภัยสะท้อนความรุนแรงภายในและระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและขนาด
ของผลกระทบท่ีมต่ีอรฐัและสังคมระหว่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการใช้นโยบายของรฐัต้นทางและความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ลี้ภัย

เรื่องท่ี 5.1.2

ผลกระทบของวิกฤตผู้ล้ีภัยที่มีต่อค่ำนิยมพื้นฐำนและเอกภำพของ

ภูมิภำค

กฎหมายระหว่างประเทศมข้ีอก�าหนดในการคุม้ครองและรบัรองสทิธใินการลีภั้ยไว้หลายฉบบั อาทิ 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา 14 ต่อสิทธิของบุคคลในการแสวงหาความคุ้มครองเพื่อลี้ภัย
จากการถกูประหตัประหาร26 อนสุญัญาเจนวีาฉบบัที ่4 ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการปกป้องพลเรือนในภาวะ
สงคราม ค.ศ. 1949 มาตรา 44 ที่มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งปกป้องพลเรือนจากการเป็นเหยื่อของสงคราม
อนัน�าไปสู่การตกเป็นผูล้ีภั้ยและผูพ้ลดัถิน่ นอกจากนี ้ในตราสารเพิม่เตมิอนสุญัญาเจนวีา ค.ศ. 1977 มาตรา 
73 มีการขยายความคุ้มครองของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ให้ครอบคลุมถึงบุคคลไร้สัญชาติด้วย27 
อนุสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 มาตรา 26 ได้รับรองสิทธิให้แก่ผู้ลี้ภัยในการเลือกถิ่นฐานที่จะพ�านักอาศัยได้
อย่างถูกกฎหมาย28 และปฏิญญาสากลว่าด้วยการขอล้ีภัยในดินแดน ค.ศ. 1967 ซึ่งประกาศถึงความ 
ชอบธรรมในการที่รัฐอนุญาตการขอลี้ภัยในดินแดนของตนให้แก่ผู้ขอล้ีภัยอันถือเป็นการกระท�าท่ีส่งเสริม
สันติภาพและเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม โดยไม่ถือเป็นการกระท�าอันเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐอื่น นอกจากน้ี 
ปฏิญญายังก�าหนดถึงหลักการไม่ผลักดันให้ผู้ขอลี้ภัยกลับไปเผชิญอันตรายในพื้นที่ที่จากมาอีกด้วย29

ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กฎหมายระหว่างประเทศได้วางกติกาของการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและ 
ผู้ขอลี้ภัยไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมและจริยธรรมระหว่างประเทศซึ่งได้มีการถือ
ปฏิบัติเรื่อยมา แม้บางประเทศที่มิได้เป็นภาคีของข้อตกลงหรือกฎหมายระหว่างประเทศเหล่าน้ีก็ยอมรับ
ในจารตีอันควรปฏบิตัริะหว่างประเทศในเรือ่งนี ้อกีทัง้การละเมดิหรือไม่ให้ความช่วยเหลอืทางมนษุยธรรม

26 United Nations. (2018). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from https://www. ohchr.
org/EN/UDHR/Documents/UDHRTranslations/eng.pdf. 

27 OHCHR. (n/a). Fact Sheet No. 20, Human Rights and Refugees. op.cit.
28 UNHCR. (n/a). The Refugee Convention, 1951. Retrieved from http://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf.
29 OHCHR. (n/a). Fact Sheet No. 20, Human Rights and Refugees. op.cit. 
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5-14 ความคิดทางการเมืองและสังคม

อย่างเหมาะสมแก่ผู้ล้ีภัยยังเป็นเงื่อนไขในทางการเมืองระหว่างประเทศหลายกรณี อันมาจากการผลักดัน
หลักความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Assistance) ให้เป็นหลักการสากลที่รัฐและสังคม
ระหว่างประเทศต้องยึดถือปฏิบัติ โดยมีบทบาทของประเทศเสรีประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปเป็นแกนหลักในการก�าหนดกติการะหว่างประเทศ

ตั้งแต่ ค.ศ. 2015 เป็นต้นมาเมื่อสหภาพยุโรปต้องเผชิญกับการรองรับผู้ลี้ภัยกว่าหนึ่งล้านคนและ
ผูห้ลบหนเีข้าเมอืงผดิกฎหมายอกีราว 2.3 ล้านคน30 หลายประเทศในสหภาพยโุรปเร่ิมมกีารตัง้ค�าถามต่อ
หลกัการด้านมนษุยธรรมในการปฏบิตัต่ิอผูล้ีภ้ยัและผูข้อลีภ้ยัของสหภาพยโุรป โดยเฉพาะค่านยิมของยโุรป 
(European Values) ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งตามสนธิสัญญาลิสบอน (Treaty of Lisbon) ค.ศ. 200731 
เอกสารก่อตัง้สหภาพยโุรปได้กล่าวถงึค่านยิมพืน้ฐานของสหภาพฯ ในการเคารพต่อศกัดิศ์รีของความเป็น
มนุษย์ สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และหลักนิติธรรม ค่านิยมพื้นฐานนี้เป็น
หวัใจส�าคัญของความเป็นเอกภาพของสหภาพยุโรปซ่ึงหากรฐัสมาชกิละเลยต่อค่านยิมดงักล่าวถอืว่ารฐันัน้
มิได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพฯ32 แต่ในสถานการณ์ที่เกิดข้ึนต่อผู้ล้ีภัยที่หล่ังไหลเข้าสหภาพยุโรปจ�านวน
มากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลับมีการใช้นโยบายที่ขัดกับค่านิยมพื้นฐานของสหภาพฯ โดยประเทศสมาชิก
หลายประเทศ อีกทั้งสหภาพยุโรปต้องประสบกับปัญหาความเป็นเอกภาพในนโยบายต่อผู้ลี้ภัยที่ประเทศ
สมาชิกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยในแนวทางของการเปิดรับผู้ลี้ภัยของสหภาพยุโรป

ทีผ่่านมาแนวทางการด�าเนินการเก่ียวกับผู้ล้ีภยัของสหภาพยโุรปเป็นการจดัการตามระเบยีบดับลิน 
(Dublin Regulation) ซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 200333 เพื่อก�าหนดแนวทางในการคัดกรองและ
รองรับผู้ขอลี้ภัยที่เข้ามายังสหภาพยุโรป โดยมีการก�าหนดเกณฑ์และกลไกด�าเนินการในการพิจารณา 
การให้สิทธิและสถานะผู้ลี้ภัยแก่ประเทศสมาชิกท่ีผู้ขอล้ีภัยเข้ามาเป็นประเทศแรกหรือประเทศหน้าด่าน 
(Frontline Country)34 แต่เนื่องจากการให้ประเทศแรกรับที่ผู้ขอลี้ภัยเข้ามาขอสถานะรับผิดชอบในการ
พิจารณาและคัดกรองผู้ลี้ภัยก่อให้เกิดภาระหนักแก่ประเทศนั้นๆ ซึ่งไม่สามารถรับมือกับวิกฤตผู้ลี้ภัยใน
ปัจจุบันได้ กรรมาธิการสหภาพยุโรปจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบดับลินใหม่ใน ค.ศ. 2017 การแก้ไข
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการด�าเนินการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปทั้งหมด35 โดยระเบียบดับลินฉบับใหม่นี้อยู่บนหลักการของการแบ่งปันความรับผิดชอบ

30 European Parliament. (2017). EU Migrant Crisis: Facts and Figures. Retrieved from http://www.  
europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-figures. 

31 European Parliament. (2014). Values. Retrieved from https://europarlamentti.info/en/values-and-ob-
jectives/values/. 

32 Ibid. 
33 UNHCR. (n/a). The Dublin Regulation. Retrieved from http://www.unhcr.org/4a9d13d59.pdf.
34 European Commission. (2016). The Dublin System. Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/

sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/ 20160406/ 
factsheet-thedublinsystemen.pdf. 

35 European Parliament. (2018). Reform of the EU Asylum System. Retrieved from http://www. europarl.
europa.eu/resources/library/images/20180619PHT06129/20180619PHT06129original.jpg.
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ระหว่างประเทศสมาชิกต่อการรองรบัผูข้อลีภั้ย ภายใต้ระบบใหม่ประเทศสมาชกิขอสหภาพยโุรปต้องร่วมกนั
รบัผูล้ี้ภัยบนหลักการแบ่งปันอย่างเป็นธรรม (Fair Share) โดยมกีารก�าหนดจ�านวนรบัทีค่�านวนจากขนาด
ของประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)36พร้อมทั้งยกระดับส�านักงานสนับสนุน 
ผู้ขอลี้ภัยแห่งยุโรป (European Asylum Support Office: EASO) ขึ้นเป็นหน่วยงานเพื่อการขอลี้ภัย
ของสหภาพยุโรป (EU Agency for Asylum) ท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนและตรวจสอบการด�าเนินการ
ต่างๆ ของประเทศสมาชกิ37 รวมทัง้การสกดักัน้การเข้ามาของผูล้ี้ภยัโดยการให้งบประมาณสนบัสนนุการดแูล
ผู้ลี้ภัยซีเรียที่ประวิงรออยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างตุรกีจ�านวน 3 พันล้านยูโรตามข้อตกลงในค�าประกาศ
สหภาพยุโรปและตุรก ี(EU-Turkey Statement) ค.ศ. 2016 และภายใน ค.ศ. 2019 จะต้องใช้งบประมาณ
เพิ่มเติม 2 พันล้านยูโรจากงบประมาณของสหภาพยุโรปและอีก 1 พันล้านยูโรจากประเทศสมาชิก38 ใน
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยในตุรกีแทนการรับเข้ามาในสหภาพยุโรป

การปรับปรุงแก้ไขระบบการด�าเนินการต่อผู้ขอล้ีภัยและผู้ล้ีภัยของสหภาพยุโรปที่เกิดข้ึนนั้นยัง 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การรองรับผู้ลี้ภัยให้แก่ประเทศสมาชิกได้เท่าที่ควร เนื่องจากมีเพียง 
ไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ยินดีในการรับผู้ล้ีภัยตามระบบที่ได้ตกลงกัน ที่ส�าคัญ ประเด็นการรับผู้ล้ีภัยน้ีน�ามา
ซึง่ความขดัแย้งกนัเชิงค่านิยมระหว่างสหภาพยโุรปกบัประเทศสมาชกิเป็นอย่างมาก โดยเมือ่เดอืนมถินุายน 
ค.ศ. 2018 คณะกรรมาธิการยโุรปได้ฟ้องโปแลนด์ ฮงัการ ีและเชก็ต่อศาลยตุธิรรมแห่งสหภาพยโุรปในการ
ไม่ปฏบิตัติามข้อตกลงในเรือ่งการรบัผูข้อลีภ้ยัของสหภาพยโุรป ค.ศ. 2015 โดยเช็กรับมาเพยีง 12 คนจาก
โควตาที่ต้องรับ 2,691 คน ในขณะที่โปแลนด์และฮังการีปฏิเสธไม่รับผู้ขอลี้ภัยแม้แต่คนเดียวจากจ�านวน
โควตาทีต้่องรบั 160,000 คน และอาจส่งผลให้ประเทศเหล่านีถ้กูสหภาพยุโรปลงโทษด้านการคลงัเป็นการ
ตอบโต้39 ความขัดแย้งของประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปต่อแนวทางและนโยบายเรือ่งการรบัผูข้อลีภ้ยัและ
ผูล้ีภั้ยขยายวงกว้างออกไปเรือ่ยๆ ในกลุม่ประเทศสมาชกิทีม่าจากยุโรปตะวนัออกและยโุรปกลาง เนือ่งจาก
ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อตกลงของสหภาพยุโรป ประกอบกับประเทศนี้ก�าลังประสบปัญหา
ความไม่มีเสถยีรภาพทางสงัคมจากเร่ืองชนกลุม่น้อยต่างๆ ภายในประเทศอยูแ่ล้ว40 ซึง่ก่อนหน้านีป้มความ
ขดัแย้งระหว่างสหภาพยโุรปกบัประเทศสมาชกิในเรือ่งนโยบายการรบัผูข้อลีภ้ยัและผู้ลีภ้ยัได้เป็นส่วนหนึง่
ของเหตุผลในการแยกตัวของอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ Brexit มาแล้ว

36 Ibid. 
37 European Parliament. (2017). The EU Response to the Migrant Crisis. Retrieved from http://www. 

europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78629/the-eu-response-to-the-migrant-crisis.
38 European Commission. (2018). EU Facility for Refugees in Turkey: EUR 400 million Special Measure 

on Education Adopted. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-releaseIP-18-4643en.htm.
39 Patrick Wintour. (2018). EU takes Action against Eastern State for Refusing to take Refugees. Retrieved 

from https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-refusing-to-take-
refugees. 

40 Lindsey Washington. (2018). Inter–EU Conflict over Refugee Placement. Retrieved from https://www.
diplomaticourier.com/inter-eu-conflict-refugee-placement/. 
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กรณีของโรฮิงญาที่ส่งผลกระทบต่อเอกภาพของอาเซียนก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับสหภาพ-
ยโุรป แม้จะมิใช่ความขดัแย้งบนพืน้ฐานของค่านยิมพืน้ฐานด้านมนษุยนยิม (Humanism) แบบสหภาพ-
ยุโรป แต่เนื่องด้วยความยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและฉันทามติอันเป็นพื้นฐานจารีต
การปฏบิตัขิองอาเซยีน ท�าให้อาเซยีนไม่มคีวามชัดเจนในบทบาทของปัญหาวกิฤตการณ์ผูล้ีภ้ยัชาวโรฮงิญา 
อีกทั้งการที่อาเซียนได้ประกาศถึงความส�าคัญของประชาชนในฐานะศูนย์กลางของประชาคม (People-
centred) แต่บทบาทของอาเซยีนในการแก้ไขปัญหาโรฮงิญากลบัไม่สอดคล้องกบัค�าประกาศของประชาคม 
นอกจากนี้ปัญหาโรฮิงญายังเป็นจุดอ่อนส�าคัญของความเป็นเอกภาพของอาเซียน เนื่องจากอาเซียนไม่มี
อ�านาจบังคับสมาชิกทางกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จ ขาดกลไกทางการเมืองและตุลาการ รวมทั้ง กรรมาธิการ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เข้มแข็งแบบสหภาพยุโรป การด�าเนินการของอาเซียนจึงเป็นการต่างแสดงความคิด
เห็นต่อประเด็นปัญหาโรฮิงญาของเมียนมาแบบต่างคนต่างความเห็น เช่น กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่
นบัถือศาสนาอิสลามอย่างอนิโดนเีซยีและมาเลเซยีได้ออกมาวจิารณ์การกระท�าของกองทัพเมยีนมาต่อชาว
โรฮิงญาและเรยีกร้องรฐับาลเมยีนมาโดยเฉพาะบทบาทของนางอองซานซจูใีนการยตุคิวามรุนแรงดงักล่าว 
ในขณะทีบ่างประเทศไม่แสดงความคดิเหน็ใดๆ โดยพยายามมท่ีาทีเป็นกลางไม่วพิากษ์วจิารณ์เมยีนมาใน
เรื่องโรฮิงญาแม้ว่าจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาค

ตำรำงท่ี 5.1 ท่ำทีของสมำชิกอำเซียนต่อปัญหำโรฮิงญำ

ประณำมและเรียกร้อง

ให้เมียนมำแก้ปัญหำ

เห็นว่ำเป็นปัญหำภำยในของ 

เมียนมำที่ไม่ควรเข้ำไปเกี่ยวข้อง
แสดงท่ำทีเป็นกลำง

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์

กัมพูชา
สิงคโปร์

ลาว
เวียดนาม

บรูไน
ไทย

ท่ีมำ:  Angshuman Choudury (2018); Anis Muslimin (2017); Gregory Jany (2017); Justine Doody (2018).

กิจกรรม 5.1.2

การเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ สทิธิมนษุยชน เสรีภาพ ประชาธปิไตย ความเท่าเทียม 
และหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการพื้นฐานในการก่อต้ังสหภาพยุโรปน้ัน หลักการดังกล่าวถูกก�าหนดไว้ใน
เอกสารฉบับใด

แนวตอบกิจกรรม 5.1.2

สนธิสัญญาลิสบอน ค.ศ. 2007
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ตอนที่ 5.2

กำรย้ำยถ่ินระหว่ำงประเทศกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกรและ

สภำพภูมิอำกำศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
5.2.1 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร
5.2.2 การย้ายถิ่นระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แนวคิด
1.   การเปลี่ยนผ่านด้านประชากรสู่ ไปในทิศทางของการขยายตัวของโครงสร้างประชากร

สูงอายุและจ�านวนประชากรถดถอยอันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดและอัตราการตายที่
ลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีเกิดข้ึนน�ามาซ่ึงผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอันน�ามาซึ่งการใช้แนวคิดการย้ายถ่ินทดแทนเพื่อ
เป็นทางเลือกเชิงนโยบายอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

2.   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการย้ายถิ่นมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นน�ามาซึ่งความร่วมมือของประชาคมระหว่างประเทศในการหา
มาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการย้ายถ่ินกับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรทั้งแง่ของ

สาเหตุและผลกระทบได้
2.   วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของการย้ายถิน่กบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทัง้ในแง่ของ

สาเหตุและผลกระทบได้
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ควำมน�ำ

โลกาภิวัตน์เป็นโลกแห่งความเกี่ยวพันกันอย่างซับซ้อน อีกท้ังยังเป็นความสัมพันธ์ที่ในทุกมุม 
ทุกพ้ืนท่ีของโลกเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทุกมิติและทุกระดับ ส�าหรับบริบทของการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ 
ก็เช่นเดียวกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง ประชากร และสิ่งแวดล้อมล้วนมีผลต่อ 
การย้ายถิน่ ในขณะเดียวกัน การย้ายถิน่ก็ส่งผลกระทบอย่างส�าคญัต่อพลวตัของปัจจยัเหล่านีอ้ย่างหลกีเลีย่ง
มิได้ด้วยเช่นกัน

เรื่องท่ี 5.2.1

กำรย้ำยถ่ินระหว่ำงประเทศกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนประชำกร

หนึ่งในสิ่งท้าทายของโลกปัจจุบันคือเรื่องของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (population 
change) การเกิดขึ้นของปัญหาประชากรเป็นที่ยอมรับว่ามีส่วนอย่างส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างโดยเป็นแรงผลักต่อพลวัตทางสงัคม เศรษฐกจิ และการเมือง การเปลีย่นแปลงด้านประชากรเป็น
วิศวกรรมทางสังคมอย่างหน่ึงที่หลายประเทศในโลกก�าลังเผชิญกับภาวะท่ีอัตราการเกิดของประชากร 
ลดลงสวนทางกับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมากของประชากรสูงอายุ ประชากรโลกมีสัดส่วนของประชากรสูง
อายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง การลดลงของอตัราการเกดิและอตัราการตายเป็นองค์ประกอบหลกัทางประชากร
ที่ท�าให้โครงสร้างประชากรแปรผันเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านประชากร (demographic transition) ไปใน
ทิศทางของการขยายตัวของโครงสร้างประชากรสูงอายุ (population ageing)

ประชากรสงูอายุซึง่หมายถงึประชากรทีม่อีายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไปมสีดัส่วนเพิม่ขึน้จากร้อยละ 5 ของ
ประชากรโลกใน ค.ศ. 1960 เป็นร้อยละ 9 ของประชากรโลกใน ค.ศ. 2018 และคาดว่าสัดส่วนของประชากร
สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16 ของประชากรภายใน ค.ศ. 2050 โดยสัดส่วนของประชากรสูงอายุมาก 
(hyper-aged) หรือประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นในอัตราสูงที่สุดในสัดส่วนของประชากรสูงอายุ
ทัง้หมด41 ซ่ึงประชากรกลุม่นีจ้ะเพิม่มากขึน้เป็นสามเท่าของจ�านวนประชากรสงูอายมุากจาก 137 ล้านคน 
ใน ค.ศ. 2017 เป็น 425 ล้านคนใน ค.ศ. 205042 และเพิม่เป็น 909 ล้านคนใน ค.ศ. 2100 ในขณะทีภ่าพรวม

41 World Population Data 2018. Retrieved from http://www. worldpopdata.org/.
42 United Nations. (2017). World Population Ageing 2017–Highlights. Retrieved from http://www. un.org/

en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017Highlights.pdf.
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ของประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะมีมากถึง 3.2 พันล้านคนในช่วงเวลาเดียวกัน43 เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมลูจากกลุม่อายปุระชากรแล้ว การขยายตวัของประชากรสงูอายนุีส้วนทางกบัการเปลีย่นแปลงประชากร
เด็กซึ่งหมายถึงกลุ่มอายุ 0–14 ปีที่มีแนวโน้มลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 37 ของประชากรโลกใน ค.ศ. 1960 
เหลือร้อยละ 26 ใน ค.ศ. 2018 และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องจนอยู่ที่ร้อยละ 21 ของประชากรโลกภายใน 
ค.ศ. 205044 ตามทิศทางของอัตราการเกิดของประชากรโลกที่ลดลงโดยเฉลี่ยจาก 4.98 ใน ค.ศ. 1960 
เป็น 2.43 ใน ค.ศ. 2016 และมีแนวโน้มท่ีจะลดต�่าลงอย่างต่อเนื่อง45 นอกจากนี้อายุขัยโดยเฉล่ียของ
ประชากรโลกก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กล่าวคือประชากรโลกโดยเฉลี่ยอายุยืนขึ้นนั่นเอง กล่าวคืออายุขัยเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของประชากรชาย ใน ค.ศ. 2010-2015 อยู่ที่ 69 ปี ผู้หญิงอยู่ที่ 73 ปี เพิ่มข้ึนจาก ค.ศ.  
2000–2005 ของชายที่ 65 ปี และหญิง 69 ป4ี6

หากพิจารณาถึงประชากรสูงอายุในระดับภูมิภาคจะพบว่า ยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากที่สุด คือ เกือบร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ ร้อยละ 21 
โอเชียนเนีย ร้อยละ 17 เอเชีย ร้อยละ 12 ลาตินอเมริกาและคาริบเบียน ร้อยละ 11.7 และแอฟริกาอยู่ที่
ร้อยละ 5.3 ตามล�าดับ47 (ดูแผนภาพที่ 5) ส่วนข้อมูลรายประเทศนั้น 10 อันดับของประเทศที่มีสัดส่วน
ของประชากรสูงอายุมากที่สุดในโลก48 ได้แก่ ญี่ปุ่น ที่มีประชากรสูงอายุมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากร
ทั้งหมด หรือคิดเป็นร้อยละ 33.4 รองลงมาตามล�าดับ 2–5 คือ อิตาลี ร้อยละ 29.4 เยอรมนี ร้อยละ 28.0 
โปรตุเกส ร้อยละ 27.9 และฟินแลนด์ ร้อยละ 27.8 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางที่ 5)

43 United Nations. (2017). Ageing. Retrieved from http://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/. 
44 World Population Data 2018. op.cit. 
45 World Bank. (2017). Fertility Rate, Total (Births per Woman). Retrieved from https://data.worldbank. 

org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN. 
46 United Nations. (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. Retrieved from https://www.

un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html.
47 United Nations. (2017). World Population Ageing 2017–Highlights. op.cit.
48 Ibid.
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ภำพที่ 5.5 ร้อยละของประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปรำยภูมิภำคระหว่ำง ค.ศ. 1980-2050

ตำรำงท่ี 5.2 ประเทศท่ีมีสัดส่วนประชำกรสูงอำยุมำกที่สุดในโลก 10 อันดับ

 ของ ค.ศ. 1980, 2017 และ 2050

ปี 1980 2017 2050

ล�ำดับที่ ประเทศ

ปชก.

อำยุ 60+

(ร้อยละ)

ประเทศ

ปชก.

อำยุ 60+

(ร้อยละ)

ประเทศ

ปชก.

อำยุ 60+

(ร้อยละ)

1 สวีเดน 22.0 ญี่ปุ่น 33.4 ญี่ปุ่น 42.4

2 นอร์เวย์ 20.2 อิตาลี 29.4 สเปน 41.9

3 แชนแนลไอแลนด์ 20.1 เยอรมันนี 28.0 โปรตุเกส 41.7

4 สหราชอาณาจักร 20.0 โปรตุเกส 27.9 กรีซ 41.6

5 เดนมาร์ก 19.5 ฟินแลนด์ 27.8 เกาหลีใต้ 41.6

6 เยอรมนนี 19.3 บัลแกเรีย 27.7 ไต้หวัน 41.3

7 ออสเตรีย 19.0 โครเอเชีย 26.8 ฮ่องกง 40.6

8 เบลเยี่ยม 18.4 กรีซ 26.5 อิตาลี 40.3
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ปี 1980 2017 2050

ล�ำดับที่ ประเทศ

ปชก.

อำยุ 60+

(ร้อยละ)

ประเทศ

ปชก.

อำยุ 60+

(ร้อยละ)

ประเทศ

ปชก.

อำยุ 60+

(ร้อยละ)

9 สวิตเซอร์แลนด์ 18.2 สโลวาเนีย 26.3 สิงคโปร์ 40.1

10 ลักเซมเบิร์ก 17.8 ลัธเวีย 26.2 โปแลนด์ 39.5

ท่ีมำ:  United Nations. (2017).

1.  กำรเปล่ียนผ่ำนของประชำกรไปสู่กำรเป็นสังคมสูงอำยุ
การเปลี่ยนผ่านของประชากร (demographic transition) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้าน

ประชากรระยะยาวอันเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตายซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็น 
ล�าดบัข้ัน ตามทฤษฎีล�าดับขัน้ของการเปลีย่นผ่านประชากรนัน้ โครงสร้างของประชากรจะมพีฒันาการไป
ใน 3 ล�าดับ49 คือ

ระยะที่ 1 อัตราการตายลดลง ในขณะท่ีอัตราการเกิดยังคงสูงอยู่ ผลคือ อัตราการเติบโตของ
ประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุระหว่าง 0–14 ปี) ที่เพิ่ม
ขึ้นมาก ประเทศที่มีโครงสร้างประชากรอยู่ในระยะนี้ ได้แก่ ไนจีเรีย แทนซาเนีย และคองโก

ระยะที่ 2 อัตราการเกิดลดลง ในขณะที่อัตราการตายลดลงต่อเนื่อง ผลคือ สัดส่วนประชากรวัย
เดก็เริม่ลดลง โดยสดัส่วนของประชากรวัยท�างาน (อายุระหว่าง 15–64 ปี) ขยายตวั ประเทศท่ีมโีครงสร้าง
ประชากรอยู่ในระยะนี้ ได้แก่ ประเทศในแถบเอเชีย ละตินอเมริกา และแคริบเบียน เช่น อินเดีย บลาซิล 
และสาธารณรัฐโดมินิกัน เป็นต้น

ระยะที่ 3 อัตราการเกิดและอัตราการตายอยู่ในระดับต�่า ผลคือ สัดส่วนประชากรวัยเด็กและ 
วัยท�างานลดลง ในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประชากรในระยะสดุท้ายนีก้จ็ะส่งผลให้มลีกัษณะของการเป็นสงัคมสงูอาย ุประเทศทีม่โีครงสร้างประชากร
อยู่ในระยะนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และประเทศในยุโรปอีกหลายประเทศ

การแปรเปลี่ยนด้านประชากรไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (ageing society) ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน
และมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ สะท้อนให้เหน็ถงึภาวะของการเปลีย่นผ่านประชากรของโลกทีเ่ริม่เป็นปัญหา เนือ่ง
ด้วยความส�าเรจ็ด้านนโยบายสาธารณสขุและการวางแผนครอบครวัทีแ่ต่ละประเทศเคยมุง่ควบคมุปริมาณ
ประชากรเพื่อไม่ให้เพิ่มขึ้นตามทฤษฎีด้านประชากรของมอล์ธัส (Malthusian Theory)50 ซ่ึงวิเคราะห์

49 World Population Data 2018. op.cit.
50 Thomas Malthus. (1798). An Essay on the Principle of Population. Retrieved from https://wwnorton.

com/college/history/america-essential-learning/docs/TMalthus-Population-1798.pdf.  

ตำรำงท่ี 5.2 (ต่อ)
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พัฒนาการของประชากรว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นสภาพธรรมชาติทางประชากร ดังนั้น  
การคมุก�าเนดิจงึเป็นสิง่จ�าเป็นเนือ่งจากปรมิาณประชากรโลกอาจเพิม่สงูขึน้เกนิกว่าทรพัยากรโลกจะมเีพยีง
พอในการหล่อเลี้ยงประชากรทั้งหมดหากทิศทางของประชากรเพิ่มขึ้นโดยไร้การควบคุม ความไม่สมดุล
ระหว่างจ�านวนประชากรกบัทรพัยากรและความสามารถด้านการผลติโดยเฉพาะอาหารจะเป็นปัญหาอย่าง
มากจนน�าไปสู่ความยากจนและสงครามเพื่อแย่งชิงทรัพยากรในที่สุด

ทั้งนี้ทั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรมีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับการพัฒนา ประเทศ
ที่มีอัตราการเกิดของประชากรสูงมักเป็นสังคมการเกษตรที่ความเข้มข้นของแรงงานมีเป็นปัจจัยส�าคัญใน
การผลิต ดังน้ันจึงจะเห็นได้ว่า ประเทศยากจนหรือประเทศก�าลังพัฒนาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอัตราการ 
เกดิสูง ในขณะท่ีประเทศทีม่รีะดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิสงู ก้าวพ้นสงัคมการเกษตรสูสั่งคมอตุสาหกรรม
และการพัฒนาหลังยุคอุตสาหกรรมก็จะยิ่งมีส่วนสัมพัทธ์ต่อการลดลงของอัตราการเกิดที่เป็นไปในทิศทาง
ของการลดลงอย่างมากตามล�าดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ51 กล่าวคือยิ่งพัฒนามาก อัตราการเกิด 
ยิง่ต�า่ลง อีกทัง้อัตราการตายกต็�า่ลงอย่างมากด้วยจากนโยบายรัฐสวสัดกิารและการบริการด้านสาธารณสขุ
ที่ดี ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้เผชิญกับปัญหาของสังคมสูงอายุที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก สัดส่วนของ
ประชากรเด็กและวยัแรงงานถดถอยเนือ่งจากอตัราการเกดิต�า่ ผลทีต่ามมาคือ เกดิการพึง่พงิของประชากร
สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานสูง บางประเทศอัตราการพึ่งพิง (Old–aged Dependency Ratio) ของ
ประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยท�างานมีสูงจนน่ากังวล เช่น ญี่ปุ่นที่มีอัตราการพ่ึงพิงของประชากรอายุ  
65 ปีขึน้ไป 47 คนต่อประชากรวัยท�างาน 100 คน ฟินแลนด์ กรีซ และอติาลีอยูร่ะหว่าง 35–38 ในขณะท่ี
เกาหลีใต้มีเพิ่มขึ้นของอัตราการพึ่งพิงสูงที่สุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 6 คนใน ค.ศ. 1950 เป็น 20 คนใน ค.ศ. 
2015 และคาดว่าจะเพิม่เป็น 79 คนใน ค.ศ. 207552 ภาวะดงักล่าวส่งผลอย่างมากต่อการฉดุรัง้การพฒันา
ทางเศรษฐกิจ สุ่มเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนรายได้ของรัฐเนื่องจากจ�านวนผู้เสียภาษี
ลดลงและผลิตภาพตกต�า่ เมือ่ขาดรายได้ การดแูลและสวสัดกิารของรัฐกจ็ะเสือ่มถอยลง คณุภาพชวีติของ
ประชาชนพลอยตกต�่า กระทบต่อความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งปัญหาความมั่นคงของชาติด้วย

2.  กำรย้ำยถ่ินทดแทน (Replacement Migration)
แนวคิดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมสูงอายุของประเทศพัฒนาแล้วหรือร�่ารวยจากกระบวนการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรตามการเปลีย่นผ่านประชากรนัน้ได้น�ามาสูแ่นวคดิของการน�าเข้าผู้ย้ายถิน่
เพือ่เป็นทางออกของปัญหาด้านประชากร ซึง่ส�านักงานด้านประชากรแห่งสหประชาชาต ิ(UN Population 
Division: UNPD) ได้กล่าวถึง “การย้ายถิ่นทดแทน” ในรายงานเกี่ยวกับข้อค�านึงของสหประชาชาติต่อ

51 John Bongaarts. (2009). “Human Population Growth and the Demographic Transition.” Philosophical 
Transaction of the Royal Society, Vol. 364, pp. 2985–2990. 

52 OECD. (2017). Pension at a Glance 2017–OECD and G20 Indicators. Retrieved from https://www. 
oecd-ilibrary.org/docserver/pensionglance-2017-en.pdf?expires=1540711099&id=id&accname=guest& checksum=0F
BFB6567EDE4B0F6975669A86324B77.
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การเปล่ียนแปลงประชากรที่เผยแพร่ใน ค.ศ. 2000 โดยรายงานเสนอว่า ในภาวะที่หลายประเทศก�าลัง
เผชญิกับสิง่ท้าทายด้านประชากรจากการมอีตัราการเกดิ–อตัราการตายลดลงอย่างมากและการเป็นสงัคม
สูงอายุนั้น การรับผู้ย้ายถิ่นจากภายนอกเข้ามาทดแทนจ�านวนประชากรที่ถดถอยลงจากปัญหาโครงสร้าง
ประชากรภายในประเทศอาจเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได5้3 จากการคาดการณ์ของ UNDP 
ประชากรของหลายประเทศจะลดลงในสดัส่วนทีน่่าเป็นห่วง โดยภายใน ค.ศ. 2050 ประชากรของเอสโต-
เนยี บลัแกเรีย และอติาลีจะลดลง 1 ใน 4 ถงึ 1 ใน 3 ของประชากรทัง้หมด54 ประชากรของญีปุ่่นทีปั่จจุบนั
มีจ�านวน 127 ล้านคนคาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 105 ล้านคนในอีก 50 ข้างหน้ารัสเซียก็จะประสบภาวะ
เดียวกันที่ประชากรลดลงจาก 147 ล้านคนเหลือ 121 ล้านคน55 และอีกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาแล้วจะมีแนวโน้มของการหดตวัของประชากรอย่างชดัเจน การอาศยัเพยีงการเพิม่ของอตัราการเกดิ
อาจไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหาจ�านวนประชากรถดถอยและการเป็นสังคมสูงอายุได้ทันกับสภาพ
ปัญหา อีกทั้งหลายประเทศได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นให้ประชากรแต่งงานและมีบุตร
หลายคนเพ่ือแก้ปัญหาาอตัราการเกดิต�า่แต่กไ็ม่ประสบความส�าเร็จเท่าทีค่วร เนือ่งจากปัจจัยทีซ่บัซ้อนทาง
เศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะแรงกดดนัของประเดน็บทบาททางเพศทีล้่วนแล้วแต่มอีทิธพิลต่ออตัราการ
เกดิทีล่ดลงทัง้สิน้ หรอืการขยายอายกุารเกษยีณและนโยบายส่งเสรมิการจ้างงานผูส้งูอาย ุรวมทัง้การดึงดดู
แรงงานสตรีเข้าสูร่ะบบมากขึน้ แนวทางเหล่านีล้้วนเป็นทางเลอืกในการบรรเทาความรนุแรงของปัญหาแต่
ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การย้ายถิ่นทดแทนจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับการแก้ไขปัญหาด้าน
ประชากรอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ความไม่สมดลุกนัของอตัราประชากรในประเทศร�า่รวยกบัประเทศยากจนนีไ้ด้น�ามาสูร่ปูแบบของ
การทดแทนด้านประชากรโดยในขณะทีป่ระเทศร�า่รวยเกดิการหดตวัของประชากรโดยเฉพาะประชากรวยั
แรงงานจากการมีอัตราการเกิดต�่าและอัตราการตายต�่า ประเทศยากจนที่มีประชากรมากแต่ขาดความ
สามารถในการพัฒนา เกิดภาวะการว่างงานสูง ค่าแรงต�่า ท�าให้กลไกการชดเชยความแตกต่างของค่าแรง
ระหว่างประเทศตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานแรงงานในการน�าไปสู่การใช้
นโยบายการย้ายถิน่ทดแทนเป็นทางเลอืกต่อแรงกดดนัด้านประชากร สอดคล้องกบัรายงานการศกึษาของ
องค์การระหว่างประเทศเพือ่การย้ายถิน่ซึง่ช้ีให้เหน็ถงึความไม่สมดลุของโครงสร้างแรงงานระหว่างประเทศ
ที่มีการคาดการณ์ 25 ปีข้างหน้าว่า จากปัจจัยของอัตราการเกิดลดลงและอายุเฉลี่ยของประชากรที่สูงขึ้น
ในประเทศร�่ารวยจะส่งผลให้มีประชากรวัยแรงงานลดลง 65 ล้านคน นั่นหมายถึงโอกาสในการขาดแคลน

53 United Nations. (2000). New Report on Replacement Migration Issued by UN Population Division, 
Retrieved from https://www.un.org/press/en/2000/20000317.dev2234.doc.html. 

54 United Nations. (2000). Press Release New Report on Replacement Migration Issued by the United 
Nations Population Division. Retrieved from http://www.un.org/esa/population/publications/migration/presseng. 
htm. 

55 United Nations. (2000). Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Population? 
– Executive Summary. Retrieved from http://www.un.org/esa/population/publications/migration/ execsum.pdf.
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แรงงานภายในประเทศที่มีสูงซ่ึงอาจทดแทนด้วยการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติจากประเทศยากจนที่จะมี
ประชากรวัยแรงงานมากถึง 1,037 ล้านคน56

ทั้งน้ีการย้ายถิ่นทดแทนเป็นมากกว่านโยบายการน�าเข้าแรงงาน เนื่องจากการย้ายถ่ินทดแทน
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรบนพื้นฐานของบริบทด้านการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศผู้รับที่มุ่งให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างประชากร โดยการย้ายถ่ินทดแทนเป็นมากกว่าการ 
น�าเข้าแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเพียงชั่วคราวหรือในระยะสั้น แต่การย้ายถิ่น
ทดแทนเป็นแนวคิดการจัดการด้านประชากรโดยอาศัยการย้ายถ่ินเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสมดุล
ของโครงสร้างประชากรโดยรวม การลดการพึง่พงิของประชากรสงูอายทุีม่ต่ีอประชากรวยัแรงงาน รวมทัง้
นโยบายด้านประชากรในระยะยาวที่ครอบคลุมถึงการตั้งถ่ินฐานของผู้ย้ายถ่ินและการบูรณาการของ 
ลูกหลานผู้ย้ายถิ่นเข้าสู่สังคมหลักด้วย

ดังน้ันระดบัของการย้ายเข้าจะคงท่ีในกระบวนการย้ายถ่ินทดแทนภายใต้เงือ่นไขของอตัราการเกดิ
ของลูกหลานผู้ย้ายถิ่นเพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการชดเชยอัตราการเกิดของประชากรท้องถ่ินหรือเพียงพอต่อ
การรักษาระดับการเติบโตของประชากรทั้งหมด ก็จะท�าให้การย้ายถิ่นทดแทนไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง57  
แต่หากอัตราการเกิดโดยเฉลี่ยต�่ากว่าอัตราการย้ายถ่ินทดแทนแล้ว อาจน�าไปสู่ทางเลือกในนโยบายของ
การลดหรอืปิดก้ันการย้ายเข้าของชาวต่างชาต ิรวมทัง้นโยบายควบคมุอตัราการเกิดของลกูหลานผู้ย้ายถ่ิน
ให้ลดลงได้ เนื่องจากความอ่อนไหวด้านเชื้อชาติและอัตลักษณ์ของสังคมประเทศผู้รับ เช่น ใน ค.ศ. 2001 
มกีารควบคมุอตัราการเกดิของชาวอินเดยีในองักฤษให้ลดลงในอตัราเทยีบเท่าอตัราการเกดิโดยเฉลีย่ของ
ประเทศ ซึ่งในเนเธอแลนด์ก็ใช้นโยบายลักษณะเดียวกันต่อชาวแคริบเบียนที่อยู่ในประเทศ58 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี แม้หลายประเทศตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการเปล่ียนผ่านประชากร 
ท่ีมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และยอมรับในการน�าการย้ายถ่ินทดแทนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
แต่บางประเทศการใช้นโยบายกีดกันผู้ย้ายถิ่นยังคงเป็นทางเลือกหลักในนโยบายเข้าเมืองของประเทศ 
เหล่าน้ี อาทิ การรับผู้ย้ายถิ่นจากภายนอกของสหภาพยุโรปปัจจุบันอยู่ในระดับเพียงพอต่อการป้องกัน 
การลดลงของจ�านวนประชากรทัง้หมดส�าหรบับางประเทศ แต่ส�าหรบัอติาลจี�าเป็นต้องรบัผูย้้ายถิน่ทดแทน
ปีละ 6,500 คนต่อประชากรท้องถิ่นหนึ่งล้านคน ในขณะที่เยอรมนีต้องรับ 6,000 คนต่อประชากรท้องถิ่น
หนึ่งล้านคน และส�าหรับยุโรปทั้งภูมิภาคจ�าเป็นต้องเพิ่มการรับผู้ย้ายถิ่นทดแทนเป็นสองเท่าเพื่อรับมือกับ
แนวโน้มการลดลงของประชากร แต่จากนโยบายต่อต้านผู้ล้ีภัยในปัจจุบันบ่งชี้ถึงการกีดกันต่อการรับ 
ชาวต่างชาติมากกว่าแนวทางของการรับเข้ามา สหรัฐอเมริกาก็เช่นกันที่จ�าเป็นต้องรับผู้ย้ายถิ่นทดแทน 

56 IOM. (2008). International Migration and Development–ontinuing the Dialogue: Legal and Policy  
Perspectives. Retrieved from https://publications.iom.int/books/international-migration-and-development- 
continuing-dialogue-legal-and-policy-perspectives.

57 David Coleman. (2006). “From Immigration and Ethnic Change in Low–fertility Countries: A Third 
Demographic Transition.” Population and Development Review, Vol. 32 No. 3, p. 403. 

58 Ibid., p. 410. 
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ปีละ 1,300 คนต่อประชากรท้องถิ่นหนึ่งล้านคน59 แต่นโยบายเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันกลับเน้น
การกีดกันการเข้าเมืองซึ่งสวนทางกับแนวทางของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างประชากรที่ควรจะเป็น

ส่วนประเทศในเอเชียนั้น กรณีของสิงคโปร์มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในการใช้การย้ายถ่ิน
ทดแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาประชากรทีม่อีตัราการเกดิต�า่เพยีง 1.360 สงิคโปร์มปีระชากร 5.61 ล้านคน (ข้อมลู 
ค.ศ. 2016) ในจ�านวนดังกล่าว ประชากรที่เป็นพลเมืองร้อยละ 61 ประชากรที่เป็นผู้ได้รับสิทธิพ�านักถาวร
ร้อยละ 9 และร้อยละ 30 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ซึ่งในจ�านวนของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศนี้ ร้อยละ 
58 เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุาตท�างาน61 การมนีโยบายเปิดรบัการย้ายถิน่ทดแทนนีช่้วยในการรกัษาเสถยีรภาพ
ของประชากรไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระหว่าง ค.ศ. 1990–2015 จ�านวนประชากรของสิงคโปร ์
เพ่ิมข้ึนมากถึงร้อยละ 82 โดยมสีดัส่วนของการเพิม่ขึน้ของผูไ้ด้รับสทิธพิ�านกัถาวรมากถึงร้อยละ 371 และ
ร้อยละ 424 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเทียบกับการเพิ่มของประชากรที่เป็นพลเมืองที่ร้อยละ 29 โดย
สัดส่วนของประชากรทีเ่ป็นพลเมอืงมแีนวโน้มลดลงจากร้อยละ 86 ใน ค.ศ. 1990 เหลอืร้อยละ 61 ใน ค.ศ. 
201562 ในขณะที่แนวโน้มประชากรที่มิใช่พลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�าคัญ พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก
จ�านวนประชากรที่เกิดโดยชาวต่างชาติในสิงคโปร์มีจ�านวนเกือบ 2.6 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของ
ประชากรท้ังหมด63 ประกอบกบัการใช้นโยบายการรบัเข้าเป็นพลเมอืงทีเ่รยีกว่า “Global Talent Policy” 
ในการรับคนท่ีมีความสามารถด้านต่างๆ ให้เข้ามาเป็นพลเมืองของสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละปีสิงคโปร์ให้รับคน
เหล่านี้เข้ามาเป็นพลเมืองเฉลี่ยราว 20,000 คน ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายในนโยบายดังกล่าวไม่เพียงเพื่อการ
รักษาเสถียรภาพด้านประชากรเท่านั้น แต่ยังมุ่งประโยชน์ของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วย

59 United Nations. (2000). Press Release New Report on Replacement Migration Issued by the United 
Nations Population Division. op.cit. 

60 Joanna Seow. (2017). Singapore Must Manage Inflow of New Immigrants Carefully: PM Lee Hsien 
Loong. Retrieved from https://www.straitstimes.com/singapore/spore-must-manage-inflow-of-new-immigrants-
carefully-pm. 

61 Hui Yang, Peidong Yang and Shaohua Zhan. (2017). “Immigration, Population, and Foreign Workforce 
in Singapore: An Overview of Trends, Policies, and Issues.” HSSE Online. Vol. 6 No. 1, p. 10. 

62 Ibid.  
63 Ibid.
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อีกประเทศในเอเชียทีเ่ผชิญปัญหาการด้านประชากรทีร่นุแรง ได้แก่ ญีปุ่น่ ในการรบัมอืกบัปัญหา
ดังกล่าวโดนการย้ายถิ่นทดแทนของญี่ปุ่นนั้นยังไม่ก้าวหน้าเท่าสิงคโปร์ เนื่องจากลักษณะทางสังคมและ
ประวตัศิาสตร์ญ่ีปุน่ทีเ่ป็นประเทศปิด รวมทัง้มวีาทกรรมทางเชือ้ชาตทิีว่่าญีปุ่น่เป็นสงัคมทีค่วามเข้มข้นทาง
ชาตพินัธ์ุสงู แตกต่างกับสงิคโปร์ทีเ่ป็นประเทศท่ีเกดิจากการย้ายถ่ิน (Immigration State) และมีโครงสร้าง
สังคมแบบพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้ ความเป็นญี่ปุ่น (Nihonjinron/Japaneseness)64 มีอิทธิพลส�าคัญในการ
ครอบง�าการก�าหนดนโยบายเข้าเมืองของญี่ปุ่นที่มีความเข้มงวดและกีดกันการเข้ามาของชาวต่างชาติ แต่
ด้วยแรงกดดันด้านประชากรและด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อนโยบายเข้า
เมืองเพ่ือตัดสินใจในทางเลือกอนาคตของประเทศระหว่าง Big Japan คือ การเป็นประเทศที่กลับมา 
ยิง่ใหญ่อีกครัง้โดยอาศยัการย้ายถิน่ทดแทนเป็นยทุธศาสตร์ หรอื Small Japan คอื การกลายเป็นประเทศ
เล็กหากยังคงยึดถือนโยบายที่เข้มงวดและกีดกันการย้ายถิ่น65 โดยในปี 2010 ญี่ปุ่นได้มีการประกาศแผน
พื้นฐานว่าด้วยการควบคุมการเข้าเมือง ฉบับที่ 4 (4th Basic Plan for Immigration Control) และ
ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตใหม่ (New Growth Strategy) ในการส่งเสริมการย้ายถิ่นทดแทนเพื่อ 
แก้ปัญหาประชากรและเพื่อให้แรงงานข้ามชาติเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่น66 
โดยญีปุ่น่พยายามเปิดกว้างในการรบัชาวต่างชาตเิข้ามาท�างาน เรียน และเป็นแรงงานฝึกอบรมเพือ่ชดเชย
การขาดแคลนแรงงานภายในและกระตุน้การจบัจ่ายภายในประเทศ รวมทัง้การให้สทิธพิลเมอืงและสทิธใิน
การพ�านักอาศัยถาวรแก่ลูกหลานชาวญี่ปุ่นเชื้อสายลาตินอเมริกาและชาวต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา
นานแล้วอย่างชาวเกาหลแีละจนีเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก67 ผลจากนโยบายของรฐับาลท�าให้จ�านวนแรงงาน
ข้ามชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ต้ังแต่ ค.ศ. 2013-201768 และมีแนวโน้มท่ีจะรับเพิ่มมากขึ้นจากนโยบาย
ของรฐับาลอาเบะท่ีประกาศกรอบการรบัแรงงานใหม่ทีอ่นญุาตให้มกีารจ้างแรงงานไร้ฝีมอืได้โดยมรีะยะเวลา
การอนุญาตท�างานนาน 5 ปี ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการดึงดูดแรงงานข้ามชาติให้เข้ามาท�างานในญี่ปุ่น
ไม่น้อยกว่า 500,000 คน ภายใน ค.ศ. 202569

64 ดูเพิ่มเติมใน Haruni Befu. (2001). Hegemony of Homogeneity: An Anthological Analysis of Nihonjin-
ron. Melbourne: Trans Pacific Press; Michael Weiner (ed.). (1997). Japan’s Minorities: the Illusion of Hegemony. 
London: Routledge; Manabe Kazufumi and Harumi Befu. (1993). “Japanese Cultural Identity.” Japanstudien. Vol. 
4 No. 1, pp. 89–102. 

65 Hideo Sakanaka. (2005). Nyukan Senki. Tokyo: Kodansha; Usamard Siampukdee. The Politics of 
Importing Health and Social Care Workers: Japan’s Economic Partnership Agreements with Southeast Asian 
Countries. PhD Thesis, University of Leeds, United Kingdom. 

66 Ibid., p. 231. 
67 Ministry of Justice, Japan. (2010). Basic Plan For Immigration Control, (4th ed.). Retrieved from  

http://www.immi-moj.go.jp/english/seisaku/keikaku101006english.pdf. 
68 David Green. (2017). As Its Population Ages, Japan Quietly Turn to Immigration. Retrieved from 

https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japan-quietly-turns-immigration. 
69 Mitsuru Obe. (2018). Famous for Its Resistance to Immigration, Japan Opens Its Doors. Retrieved 

from https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/Famous-for-its-resistance-to-immigration-Japan-opens-its-
doors.
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กิจกรรม 5.2.1

จงอธิบายนิยามของการย้ายถิ่นทดแทน

แนวตอบกิจกรรม 5.2.1

การย้ายถิน่ทดแทน หมายถงึ แนวคิดการจดัการด้านประชากรโดยอาศยัการย้ายถิน่เป็นเครือ่งมอื
ในการสร้างความสมดุลของโครงสร้างประชากรโดยรวมอันเป็นผลมาจากจ�านวนประชากรถดถอยและ 
การเป็นสังคมสูงอายุด้วยสาเหตุของอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ลดลง

เรื่องท่ี 5.2.2

กำรย้ำยถ่ินระหว่ำงประเทศกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

เดือนตลุาคม ค.ศ. 2018 ณ กรงุโซล เกาหลใีต้ ผูแ้ทนจากรัฐบาล 195 ประเทศเข้าร่วมการประชมุ
ของเวทกีารประชมุระดบัรฐับาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change: IPCC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติภายใต้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ
สหประชาชาติ (UN Environmental Programme) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteoro-
logical Organisation: WMO) ทีท่�าหน้าท่ีตดิตามประเมินสภาวะโลกร้อนและเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
แก่รฐับาลต่างๆ เพือ่ก�าหนดนโยบายทีต่อบสนองต่อความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ70 การ
ประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อการหารือในการพิจารณามาตรการอันเหมาะสมต่อวิกฤตโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น
เรือ่ยๆ จากรายงานพิเศษของ IPCC ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (IPCC SR1.5) ซึง่จดัท�าข้ึน
ตามความเห็นชอบของข้อตกลงปารีสว่าด้วยสภาวะโลกร้อน (Paris Agreement)71โดยก�าหนดเป้าหมาย
มิให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกสูงขึ้นเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิก่อนที่โลก
จะถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยอัตราการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิโลกดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 0.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยของอุณหภูมิโลก 70 ปีย้อนหลัง72

70 IPCC. (2018). IPCC opens Meeting to Consider 1.5 Degree Report. Retrieved from http://ipcc.ch/ 
newsandevents/pr181001P48opening.shtml.

71 Ibid.; IPCC. (2018). Global Warming of 1.5?C. Retrieved from http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/ sr15spm-
final.pdf. 

72 Josh Gabbatiss. (2018). Dangerous Tropical Cyclone slowed down because of Global Warming. Here’s 
Why That’s Bad Thing. Retrieved from https://www.independent.co.uk/environment/tropical-cyclone-global-
warming-weather-hurricane-harvey-storms-climate-change-a8386056.html.  



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

5-28 ความคิดทางการเมืองและสังคม

IPCC SR1.573 ได้ชี้ให้เห็นว่า โลกก�าลังเผชิญกับหายนะอันเกิดจากสภาวะโลกร้อนอันน�ามาซึ่ง
ข้อกังวลต่อประชาคมโลกในหลายประเด็นดังนี้

1.  อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3 องศาเซลเซียสในเวลากลางวันและแม้แต่ในพื้นที่
หนาวเยน็อย่างขัว้โลกจะมอีณุหภมูใินเวลากลางคืนสงูขึน้กว่าเดมิประมาณ 4.5 องศาเซลเซยีส ภาวะเช่นนี ้
จะส่งผลให้หน้าร้อนและวันทีม่อีากาศร้อนโดยเฉลีย่ของโลกเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะในเขตร้อน (tropical area) 
รวมทั้งการเกิดคลื่นความร้อน (heat wave) ในทวีปยุโรปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

2.  สภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดความแห้งแล้งอย่างหนักในหลายพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะเอเชีย 
ตะวันออกและฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ ในขณะที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนเกิดภาวะแห้งแล้งกว่า
ปกติและมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เคย

3. สภาวะอากาศแปรปรวนจะเกดิขึน้ทัว่ไป โดยเฉพาะจ�านวนและความรนุแรงทีเ่พิม่ขึน้ของพายุ
ไซโคลนในเขตร้อน (Tropical cyclone) ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยขนานใหญ่ ก่อให้เกิดความเสียหาย 
ท้ังทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคมอย่างมาก โดยระหว่าง ค.ศ. 1980–2011 อุทกภัยได้สร้างผล 
กระทบต่อผูค้นอย่างน้อย 5.5 ล้านคนและส่งผลกระทบต่อความเสยีหายทางเศรษฐกจิโดยตรงกว่า 90,000 
ล้านยูโร74 อีกทั้ง มีแนวโน้มที่พายุไซโคลนเขตร้อนขยายวงการก่อตัว ขนาด และทิศทางการเคลื่อนตัวใน
วงมากขึ้น75

4. อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการละลายของผืนน�้าแข็งแอนตาร์กติกและแผ่นน�้าแข็ง
กรีนแลนด์ที่มีความเสียหายอย่างรุนแรง การละลายของแผ่นน�้าแข็งน�ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของข้ัวโลก
และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่ส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหว76 นอกจากนี้การละลายของแผ่นน�้าแข็ง
ส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของระดับน�้าทะเลและจากการศึกษาในรายงานคาดว่าระดับน�้า
ทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นในระดับ 0.26–0.77 เมตรก่อนถึง ค.ศ. 2100

5. ปฏิกริยาลูกโซ่ของระดับน�้าทะเลที่เพิ่มข้ึนส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อหลายพื้นที่โดยเฉพาะหมู่
เกาะขนาดเล็ก พื้นที่แถบชายฝั่งทะเล ดินดอนสามเหลี่ยม และพื้นที่ลุ่มต�่าที่ระดับน�้าทะเลท่วมท�าให้พื้นที่
เหล่านี้จมหายไป ตลอดจนผลต่อการสูญเสียแหล่งน�้าจืดตามธรรมชาติเนื่องจากการทะลักเข้าแผ่นดินของ
น�้าทะเล

73 IPCC. (2018). Global Warming of 1.5?C, op.cit.; European Commission. (2018). Climate Change  
Consequences. Retrieved from https://ec.europa.eu/clima/change/consequencesen.

74 Ibid.
75 Peter Hannam. (2018). “Time Bomb.” Tropics Expansion Nudges Cyclone Formation into New Areas. 

Retrieved from https://www.smh.com.au/environment/climate-change/time-bomb-tropics-expansion-nudges-cy-
clone-formation-into-new-areas-20180723-p4zt26.html 

76 Christian Brandes. (2018). Can Climate Change Cause Earthquakes? Retrieved from https://www. 
scientia.global/wp-content/uploads/ChristianBrandes/ChristianBrandes.pdf.  
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6. สภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งส่งผล
เสยีอย่างมากต่อมนษุยชาต ิทัง้ในเรือ่งของความยัง่ยนืทางทรพัยากรและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ความเสีย่งต่อ
สุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่เพื่อการด�ารงชีพ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์ และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของสิ่งแวดล้อมท่ีกลายเป็นภัยทางธรรรมชาติ (environmental 
hazards) ดังกล่าวสมัพนัธ์กบัการย้ายถิน่อย่างไร วกิฤตการณ์ด้านสิง่แวดล้อมนัน้เป็นความท้าทายทีส่�าคญั
ต่อความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากรายงานของ IPCC ได้ชี้ถึงความเสื่อมโทรมลง
ของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และระบบนิเวศของโลกที่ถูกเร่งให้เร็วข้ึนจากการตัดไม้ท�าลายป่า การสะสม
ของความเป็นเกลือในดินจากการท�าการเกษตรเคมี การพังทะลายของดิน และความแห้งแล้งซึ่งสภาวะ
เหล่านีน้�ามาซึง่ความเสีย่งที่เพิม่ขึน้ทั้งต่อการด�ารงชพีของมนษุย์และความสามารถในการผลติ กระทบต่อ
ความมั่นคงทางอาหารและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเชิงแวดล้อมเช่นนี้สัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยง
มิได้กับการย้ายถิ่น โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and  
Agricultural Organisation: FAO) ใน ค.ศ. 201577 พบว่า ระหว่าง ค.ศ. 2008–2015 มีผู้พลัดถิ่นด้วย
สาเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉลี่ยปีละ 26.4 ล้านคน และแนวโน้มที่จะเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น 
ของสภาวะโลกร้อนอาจท�าให้ภายใน ค.ศ. 2050 มีประชาชนทั่วโลกประมาณ 400 ล้านถึงหนึ่งพันล้านคน
ทีจ่�าต้องโยกย้ายถิน่ฐานเน่ืองจากผลกระทบของสภาวะโลกร้อน78 ในระดบัภมิูภาค สภาวะโลกร้อนจะส่งผล
ให้ภายใน ค.ศ. 2100 มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาขอลี้ภัยในยุโรปมาก
ถึงหลายหนึ่งล้านคนต่อป7ี9

ส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายประเทศในภูมิภาคเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่สร้าง
ความเสียหายขนานใหญ่หลายครั้ง ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ค.ศ. 2004 ที่มี 
ผู้เสียชีวิตมากถึง 230,000 คน อีกหลายแสนคนกลายเป็นคนไร้บ้าน ความเสียหายทางเศรษฐกิจอีกเหลือ
คณานับ และจนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูได้เหมือนเดิม80 เหตุการณ์ไซโคลนนากีสถล่มเมียนมา 
บังกลาเทศและประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศใน ค.ศ. 2008 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนและ

77 UNFCCC. (2017). Climate Change is a Key Driver for Migration and Food Insecurity. Retrieved 
https://unfccc.int/news/climate-change-is-a-key-driver-of-migration-and-food-insecurity. 

78 UNFCCC. (2008). Climate Change, Migration and Displacement: Who will be affected? Retrieved 
from https://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/022.pdf; FAO. (2018). Migration, Agriculture and Climate 
Change–Reducing Vulnerabilities and Enhancing Resilience. Retrieved from www.fao.org/3/I8297EN/i8297 
en.pdf. 

79 Fiona Harvey. (2017). Devastating Climate Change could lead to 1m Migrants a Year Entering EU 
by 2100. Retrieved from https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/21/devastating-climate-change-could-
see-one-million-migrants-a-year-entering-eu-by-2100. 

80 Stephen Wright. (2018). Indonesia didn’t Install a Cutting-edge Tsunami Warning System Because of 
Dispute over $69,000 Cost. Retrieved from http://time.com/5411473/indonesia-tsunami-warning-technology-dispute/.
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ประชาชนนับล้านคนได้รับผลกระทบ81 เหตุการณ์น�้าท่วมและดินถล่มในอินโดนีเซีย ค.ศ. 2016 ส่งผลให้มี
ผูป้ระสบภัยประมาณ 948,098 คนต้องไร้ทีอ่ยู่อาศยั82 2 ปีต่อมาเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวและสนึามทิีเ่กดิขึน้
ทีสุ่ลาเวส ีอนิโดนเีซยี ค.ศ. 2018 ทีส่่งผลให้มผีู้เสยีชวีติ 1,600 คนและมากกว่า 70,000 คนไร้ทีอ่ยูอ่าศยั83 
และในปีเดียวกันไต้ฝุ่นมังคุดที่สร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ทางการเกษตรของฟิลิปปินส์คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหายราว 177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ84 ซึ่งก่อนหน้านี้ฟิลิปปินส์ก็ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน
ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อปี 2013 และใน ค.ศ. 2016 ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับไต้ฝุ่นขนาดยักษ์
อย่างไต้ฝุ่นน็อคเทนที่ท�าให้มีผู้พลัดถิ่นเกือบ 2.6 ล้านคน และอีก 2,376,723 คนจากผลกระทบของไต้ฝุ่น
ไห่หม่าในปีเดียวกัน85 ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากที่สุด
ประเทศหนึ่งในภูมิภาค โดยในแต่ละปีฟิลิปปนส์ต้องรับมือกับไต้ฝุ่นจ�านวนไม่น้อยกว่า 20 ลูก86 ซึ่งสร้าง
ความเสยีหายให้แก่ประเทศทีม่ปีระชากร 22 ล้านคนทีม่รีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจนหรอืคดิเป็นสดัส่วน 
1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด87 ภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงยิ่งเป็นการซ�้าเติมคนเหล่านี้ให้เผชิญความยาก
ล�าบากในการด�ารงชีพมากขึ้น

81 Zulfikar Abbany. (2018). The World’s Deadliest Hurricanes, Typhoons and Cyclones. Retrieved from 
https://www.dw.com/en/the-worlds-deadliest-hurricanes-typhoons-and-cyclones/a-45460388. 

82 Sarah Opitz, Rebecca Nadin, Charlene Watson and Jan Kellett. (2017). Climate Change, Migration 
and Displacement–The Need for a Risk–informed and Coherent Approach. Retrieved from https://www. odi.org/
sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11874.pdf.

83 David Gore. (2018). 1,600 Dead, 70,000 Homeless. Why Wouldn’t Tsunami–hit Indonesia Want Aid? 
Retrieved from https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2167138/1400-dead-70000-homeless-why-wouldnt-
tsunami-hit-indonesia-want. 

84 Flood List. (2018). Philippine Farmers Struggle to Rebuild Lives after Typhoon Decimates Crops. 
Retrieved from http://floodlist.com/asia/philippine-farmers-typhoon-mangkhut-decimates-crops. 

85 Opitz, Nadin, Watson and Kellett. op.cit.
86 Flood List. op.cit 
87 World Bank. (2018). Philippine’s Poverty Rate Declines; More Paying Jobs and Opportunities  

Needed. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/05/30/philippines-poverty-rate-
declines-more-well-paying-jobs-and-opportunities-needed. 
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ภำพท่ี 5.6 จ�ำนวนผู้พลัดถิ่นจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติใน ค.ศ. 2016
ท่ีมำ:  Sarah Opitz, Rebecca Nadin, Charlene Watson and Jan Kellett. (2017).

1.  ผู้ย้ำยถ่ินจำกปัญหำสิ่งแวดล้อม (environmental migrants)
เพือ่ให้เกดิความชัดเจนในการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการย้ายถ่ินกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

ภมูอิากาศ องค์การระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องและนกัวชิาการได้มคีวามพยายามในการก�าหนดนยิามเพือ่
อธบิายปรากฏการณ์ โดยเริม่จากการใช้ค�าว่า “ผูล้ีภ้ยัสิง่แวดล้อม” (environmental refugees) ทีป่รากฏ
ในรายงานของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) 
ค.ศ. 1985 หมายถึง บุคคลที่ถูกบีบบังคับให้ต้องละทิ้งที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ด้วย
เหตุของความเสียหายจากส่ิงแวดล้อม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยน�้ามือของมนุษย์) ที่ส่งผล 
กระทบอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้น88 นิยามดังกล่าวได้ถูกใช้อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งมี
การเพ่ิมเตมิค�าอธิบายโดยนอร์แมน ไมเยอร์ส (Norman Myers) และเจนนเิฟอร์ เคนท์ (Jennifer Kent) 
เมือ่ ค.ศ. 1995 โดยขยายความว่า “ผู้ล้ีภัยสิง่แวดล้อม” หมายถึง บคุคลทีไ่ม่สามารถมีความม่ันคงปลอดภยั
ในการด�ารงชีพในบ้านเกิดอันเนื่องมาจากความแห้งแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

88 Frank Biermann and Ingrid Boas. (2010). “Preparing for a Warmer World: Towards a Global Gover-
nance System to Protect Climate Refugees.” Global Environmental Politics. Vol. 10 No. 1, p. 62. 
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ต่างๆ จึงจ�าเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานด้วยไม่มีทางเลือกอื่น89 นอกจากนี้ ยังมีการใช้ค�าว่า “ผู้ลี้ภัยจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ” (climate refugees) ด้วยเช่นกนั เพือ่ใช้อธิบายถึงผูล้ีภ้ยัทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือสภาวะโลกร้อน

การใช้ค�าศพัท์ทีแ่พร่หลายต่างกันไปไม่ว่าผูล้ีภ้ยัสิง่แวดล้อมหรอืผูล้ี้ภยัจากการเปลีย่นแปลงสภาพ-
ภูมิอากาศได้น�ามาสู่ข้อถกเถียงในเรื่องนิยามของค�าว่า “ผู้ล้ีภัย” ซึ่งมีการโต้แย้งจากหลายฝ่ายรวมทั้ง 
UNHCR ต่อการใช้ค�าว่า “ผู้ลี้ภัย” ในหลายประเด็นคือ

ประเด็นแรก เนื่องจากผู้ลี้ภัยตามอนุสนธิสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 นั้นถูกนิยามภายใต้บริบท
ทางการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ให้ความส�าคัญกับภัยคุกคามต่อชีวิตของบุคคลด้วยเหตุผล
ทางการเมืองที่รุนแรงจนบุคคลนั้นต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยของความเสื่อมโทรมทาง
สิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่น90

ประเด็นท่ีสอง การนิยามผู้ล้ีภัยเกี่ยวข้องกับเร่ืองของสิทธิทางกฎหมายและการให้คุ้มครอง 
โดยประเทศผูร้บัตามอนสัุญญาผูล้ี้ภัย ค.ศ. 1951 ทีม่ขีอบเขตกว้างขวางครอบคลมุสทิธริอบด้านซึง่ประเทศ 
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าร่วมในอนุสัญญาฯ ดังกล่าว การนิยามผู้ย้ายถิ่นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ว่า  
“ผู้ล้ีภัย” จึงอาจไม่เป็นผลดีในแง่การยอมรับจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศผู้รับ 
เท่าใดนัก

ประเด็นสุดท้ำย การใช้ค�าว่า “ผู้ลี้ภัย” อาจท�าให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องนักเกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่น
จากปัญหาสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากนิยามของผู้ลี้ภัยโดยด้ังเดิมหมายถึงการโยกย้ายถ่ินข้ามพรมแดนรัฐ  
ในขณะท่ีการย้ายถิน่จากปัญหาสิง่แวดล้อมเกดิขึน้ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ และส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิน่
ภายในประเทศ จึงมีการเสนอให้ใช้ค�าว่า “ผู้ย้ายถ่ิน” (migrants) หรือ “ผู้พลัดถ่ิน” (displaced  
persons) จะมีความหมายครอบคลุมและเหมาะสมกว่า91

อย่างไรก็ดี องค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถ่ินได้นิยาม “ผู้ย้ายถ่ินจากปัญหาสิ่งแวดล้อม” 
(environmental migrants)92 ขึ้น โดยใช้ค�าว่า “ผู้ย้ายถิ่น” ซึ่งมีนัยยะเป็นกลาง (neutral) เพื่ออธิบาย
นัยยะของการย้ายถิ่นอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการย้ายถิ่นให้ความหมายว่า ผู้ย้ายถิ่นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ท่ีถูกบีบบังคับจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่อันส่งผลให้
บคุคลหรอืกลุม่บคุคลนัน้จ�าต้องละทิง้ถิน่ฐานหรอืเลอืกทีจ่ะโยกย้ายถิน่ฐาน ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาชัว่คราว
หรอืถาวร และไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายถิน่ภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ93 ปัจจบุนันยิามขององค์การ

89 Norman Myers and Jennifer Kent. (1995). Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global 
Arena. Retrieved from http://climate.org/archive/PDF/Environmental%20Exodus.pdf. 

90 Opitz, Nadin, Watson and Kellett. op.cit.
91  Biermann and Boas op.cit., p. 66.
92 IOM. (2007). Ninety-fourth Session Discussion Note: Migration and the Environment. Retrieved from 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/aboutiom/en/council/94/MCINF288.pdf.
93 Ibid.; S. Martin. (2010). “Climate Change, Migration, and Governance. Global Governance.” No. 16 

2010, p. 398. 



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

5-33การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

เพื่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับในการใช้อธิบายปรากฏการณ์อย่างเป็นทั่วไปและกว้างขวาง 
ทัง้นีท้ัง้นัน้ ประเดน็ทีส่�าคญัคอื การก�าหนดนยิามของความสมัพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
กับการย้ายถิ่นที่มีข้อถกเถียงและน�าเสนอไปต่างๆ นั้น สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักและยอมรับของ
ประชาคมนานาชาติต่อผลกระทบของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อการย้ายถิ่นอย่างมี 
นัยยะส�าคัญ

2.  กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศในฐำนะปัจจัยที่มีผลต่อกำรย้ำยถ่ิน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์อันเกิดจากภัยพิบัติทาง

กายภาพโดยตรงแล้ว ภยัทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพภมูอิากาศ (climate–related hazards) อาจส่งผลต่อความ
ไม่ม่ันคงของมนษุย์ทีเ่พิม่ขึน้อนัเป็นผลจากความไม่มัน่คงทางอาหาร การเข้าถึงน�า้ดืม่ทีส่ะอาด และสภาพ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม สภาวะโลกร้อนจึงมิใช่ปัจจัยเชิงเดี่ยวที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของ
มนุษย์ แต่ความเส่ียงนั้นยังเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีส่วนสัมพัทธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการ
ย้ายถิ่น อันประกอบไปด้วย94

2.1 ปัจจัยด้ำนกำรเมือง ได้แก่ ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ 
ไร้ประสทิธภิาพก่อให้เกดิปัญหาในการจัดการภยัพบิตัทิัง้ในการประเมนิความเส่ียงในการจดัการปัญหาสภาวะ
โลกร้อน การตอบสนองต่อสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการฟื้นฟูหลังประสบภัยพิบัติ  
รวมทัง้ การไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศในการคุ้มครองสทิธผิูล้ีภ้ยัจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิาจส่งผลให้
คนเหล่านี้ถูกละเมิดสิทธิหรือตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์

2.2 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ การขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการที่บุคคลจะใช้ฟื้นฟูสภาพความ
เป็นอยู่หลังภัยพิบตัอิาจท�าให้เป็นปัจจยัผลกัดนัให้ต้องโยกย้ายถ่ินฐานเพือ่ความอยูร่อด และการขาดแหล่ง
เงนิทนุส�าหรบัผูย้้ายถิน่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภัยพิบตัทิางธรรมชาติในการสร้างชีวิตใหม่ในประเทศปลายทาง
อาจท�าให้ผูย้้ายถิน่ตกอยูใ่นสภาวะเสีย่งต่อความมัน่คงในการด�ารงชพี ปัจจยัด้านสงัคม ได้แก่ ความอ่อนแอ
ของเครือข่ายทางสังคม หรือชุมชนขาดความเข้มแข็ง ปรองดอง ท�าให้ชุมชนไม่มีกลไกการเตือนภัยพิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพหรือกลไกการช่วยเหลือ/ รับมือต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

2.3 ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรม ได้แก่ ความเชือ่ทางศาสนาหรอืวถิทีางวัฒนธรรมทีอ่าจก่อให้เกดิความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นกระบวนการเร่งให้เกิดความรุนแรงของสภาวะโลกร้อน เช่น การท�าไร่
เลื่อนลอย และการเผาป่าโดยเชื่อว่าจะส่งดีต่อการท�าการเกษตร เป็นต้น

2.4 ปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ การใช้ทรัพยากร
อย่างไม่ยัง่ยนื การผลติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีท่�าลายส่ิงแวดล้อม เหล่านีล้้วนส่งผลให้ระดบัของสภาวะ
โลกร้อนรุนแรงและน�าไปสู่การผลักดันผู้คนให้ต้องโยกย้ายถ่ินฐานเพื่อหลบหนีผลจากภัยพิบัติ ในขณะ
เดียวกนั การต้ังถิน่ฐานใหม่ของผูย้้ายถิน่ทีข่าดการบริหารจดัการทีดี่กส็ามารถน�าไปสูปั่ญหาด้านสิง่แวดล้อม
ในทีใ่หม่ได้อกี และก่อให้เกิดความขดัแย้งในเรือ่งการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างผูย้้ายถิน่
กับคนท้องถิ่นได้เช่นกัน

94 Opitz, Nadin, Watson and Kellett. op.cit. 
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อย่างไรก็ดี จากการศึกษาของซาราห์ โอพิทซ์ (Sarah Opitz) รีเบกก้า นาดิน (Rebecca  
Nadin) ชาร์ลีน วัตสัน (Charlene Watson) และเจน เคลเลท (Jan Kellett)95 ที่ได้ท�าการศึกษาระดับ
ความเปราะของบางประเทศต่างๆ ทั่วโลกท่ีมีต่อสภาวะโลกร้อนอันสัมพัทธ์กับการย้ายถ่ินโดยอาศัย 
ตวัชีวั้ด ND–GAIN Country Index96 ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการวดัความสามารถของแต่ละประเทศในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจากสภาวะโลกร้อนโดยประเมินจากความเปราะบางของประเทศนั้น 
ที่มีต่อสภาวะโลกร้อนและความพร้อมในการที่ประเทศนั้นจะสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมโลก คณะผูศึ้กษาได้ท�าการเปรยีบเทยีบข้อมูลจาก ND–GAIN Country Index กบัจ�านวน
ผูพ้ลัดถ่ินจากสภาวะโลกร้อนเพือ่หาความสมัพนัธ์ของปริมาณการย้ายถ่ินกบัความเสีย่งของพืน้ท่ีต่อสภาวะ
โลกร้อน พบว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดถิ่นจากความ
เปราะบางต่อภยัของสภาวะโลกร้อนสงู โดยข้อมูลในการศกึษา ค.ศ. 2016 มีผูพ้ลัดถ่ินจากเอเชียตะวนัออก-
เฉียงใต้มากกว่า 8.5 ล้านคน (ดูตารางที่ 5.3) ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการบ่งชี้ถึงผลกระทบ
ของสภาวะโลกร้อนทีม่ต่ีอการย้ายถิน่ในแต่ละพืน้ทีข่องโลก โดยนอกจากแสดงถงึความสมัพทัธ์ของปัญหา
ความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมโลกที่ก�าลังวิกฤตกับการย้ายถิ่นแล้ว ข้อมูลในการศึกษายังช่วยกระตุ้น
ให้แต่ละประเทศเตรียมการรับมือกับสภาวะโลกร้อนเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีจะมีต่อผู้คนและผลักดันคน
เหล่านี้ให้ต้องเป็นผู้พลัดถิ่นเพราะผลจากสภาวะโลกร้อน

ตำรำงท่ี 5.3 ประเทศที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดถิ่นจำกควำมเปรำะบำงต่อภัยจำกสภำวะโลกร้อน

ประเทศ ภูมิภำค
ระดับควำมเปรำะบำงต่อ

สภำวะโลกร้อน*

จ�ำนวนผู้พลัดถ่ินอันเป็นผล

เกี่ยวข้องกับสภำวะโลกร้อน**

ฟิลิปปินส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 42.9 5,930,000

อินเดีย เอเชียใต้ 42.2 2,400,000

อินโดนีเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 45.3 1,246,000

เมียนมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 34.3 509,000

เอธิโอเปีย แอฟริกาตะวันออก 34.8 347,000

คองโก แอฟริกากลาง 35.3 130,000

ไนจีเรีย แอฟริกาตะวันตก 37.9 78,000

เยเมน ตะวันออกกลาง 33.6 45,000

95 Ibid.
96 Methodology, (2018). University of Notre Dame, Notre Dame Global Adaptation Initiative. Retrieved 

from https://gain.nd.edu/our-work/country-index/methodology/ 
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5-35การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ประเทศ ภูมิภำค
ระดับควำมเปรำะบำงต่อ

สภำวะโลกร้อน*

จ�ำนวนผู้พลัดถ่ินอันเป็นผล

เกี่ยวข้องกับสภำวะโลกร้อน**

โคลัมเบีย อเมริกาใต้ 50.3 31,000

อัฟกานิสถาน เอเชียกลาง 31.3 7,400

หมำยเหตุ: *  ใช้ตวัชีว้ดั ND – GAIN Index ซึง่วัดจากค่าคะแนน 0 – 100 ในการวดัความเปราะบางของแต่ละ
ประเทศต่อสภาวะโลกร้อนร่วมกันการประเมินความพร้อมในการรับมือต่อปัญหา โดยยิ่งค่าคะแนน
ยิ่งต�่าเท่าไหร่แสดงว่าประเทศนั้นมีความอ่อนไหวและความเสี่ยงต่อสภาวะโลกร้อนสูง

  ** ข้อมูล ค.ศ. 2016
ท่ีมำ:   Sarah Opitz, Rebecca Nadin, Charlene Watson and Jan Kellett. (2017); Methodology, (2018). University of 

Notre Dame, Notre Dame Global Adaptation Initiative.

3.   กำรย้ำยถิ่นในฐำนะยุทธศำสตร์ของกำรรับมือและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ
ในการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่รุนแรงน้ัน การปรับตัว (Adaptation)97

และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (disaster risk reduction) เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญต่อการลด 
แนวโน้มของการย้ายถิน่98 ในทางตรงกนัข้าม การย้ายถ่ินกส็ามารถเป็นยทุธศาสตร์เชงิรุกของการปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้น99 การย้ายถ่ินที่มีการจัดการที่ดีสามารถเป็น
ยุทธศาสตร์ในการลดความเสี่ยงของความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและลดอัตราความรุนแรงของ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

รายได้ท่ีแรงงานข้ามชาติส่งกลับมาให้กับครอบครัว รวมทั้ง ความรู้และทักษะที่แรงงานเหล่านี ้
น�ามากลบัมาถ่ายทอดและพัฒนาถิน่ฐานของตนเองสามารถก่อให้เกิดความเข้มแขง็ของครอบครวัและชมุชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้ แนวคิดดังกล่าวในการส่งเสริมให้การย้ายถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ของ

97 การปรับตัว (adaptaion) หมายถึง มาตรการในการลดความเปราะบางของระบบนิเวศทางธรรมชาติและระบบนิเวศ
ของมนุษยต์อ่การคาดการณข์องผลกระทบจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิสว่นการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิหมายถงึ การวเิคราะหแ์ละ
การจดัการปจัจยัทีเ่ปน็สาเหตุของภัยพบิติัทางธรรมชาติและระดบัความรนุแรง การบรรเทาความเปราะบางของบคุคลและทรพัยส์นิที่
จะได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ รวมทั้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัจจัยส่งเสริมความ
รุนแรงของความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (S. Martin. (2010). “Climate Change, Migration, and Governance”. op.cit., 
p. 399.) 

98 Ibid., pp. 399–340. 
99 Opitz, Nadin, Watson and Kellett. op.cit. 

ตำรำงท่ี 5.3 (ต่อ)
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5-36 ความคิดทางการเมืองและสังคม

การพัฒนา (translocal development)100 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการด�ารงชีพและอยู่รอดได้ 
ท่ามกลางสภาวะของการเผชิญกับความรุนแรงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้นั้น คือ แนวคิด
การเชือ่มโยงพ้ืนที1่01 (translocality) ซึง่มแีนวทางในการเชือ่มโยงการย้ายถิน่เข้าสูย่ทุธศาสตร์การพฒันา
ที่นอกจากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นแนวทางการพัฒนาที่ลดปัจจัยเสี่ยงที่เร่งผลกระทบ
เชิงลบต่อสภาวะโลกร้อนและท�าให้ชุมชนอยู่รอดได้กับความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมจากสภาวะ
โลกร้อน

แนวคิดการเชื่อมโยงพื้นที่อธิบายถึงการติดต่อ การเกี่ยวโยง และการสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ 
(translocal connection)102 โดยอาศยับทบาทของการเคลือ่นย้ายของมนษุย์หรอืการย้ายถิน่เป็นตวัเชือ่ม
ระหว่างพื้นที่ทั้งในเรื่องของการก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากร รายได้ ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายทาง
สังคม ทุนทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าและประโยชน์ในระดับที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่103 ด้วยแนวคิดนี้การย้ายถิ่นจึงมิได้เป็นเพียงยุทธศาสตร์ในการสร้างทางเลือกให้แก่มนุษย์
ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจากสภาพแวดล้อมและภัยทางธรรมชาติในแง่ของการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อ
สร้างชีวิตใหม่หรือเพื่อความอยู่รอดเพียงเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน การย้ายถิ่นยังเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก
อกีด้วยในการทีผู่ย้้ายถิน่และชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากการย้ายถิน่ในเรือ่งของการเชือ่มโยงตามแนวคดิ
การข้ามพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนโดยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ท�าให้การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศเลวร้ายลง อกีทัง้ยงัช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กับชมุชนทีเ่ผชญิกบัผลกระทบ
จากสภาวะโลกร้อนให้สามารถรับมือและอยู่รอดต่อไปได้ ส่วนท้ายที่สุดจะน�าไปสู่การโยกย้ายถิ่นฐานเป็น
ยุทธศาสตร์ความอยู่รอดในกระบวนการต่อไปหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพ
แวดล้อมของแต่ละชุมชน

การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติในเมียนมาจากพายุไซโลนนากีสเป็นตัวอย่างหนึ่ง โดยรายงานการศึกษา
ของธนาคารโลก (World Bank)104 ชี้ให้เห็นว่า การย้ายถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ผู้ประสบภัยใช้ในการ
ก่อให้เกิดรายได้ในสภาวะท่ีชุมชนเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผู้ประสบภัยชาวเมียนมา

100 Patrick Sakdapolrak. (2014). Building Resilience through Translocality–Climate Change, Migration 
and Social Resilience of Rural Communities in Thailand. TransRe: Bonn, p. 7. 

101 ผูเ้ขยีนนยิามค�าว่า “การเชือ่มโยงพืน้ที”่ ของ Translocality เนือ่งจากแนวคิดดดงักล่าวเป็นการอธิบายความสัมพันธ์
กันของแห่งที่ (place) และความเป็นพื้นที่ (space) ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันผ่านบทบาทของการย้ายถิ่น มากกว่าการเน้น
ความหมายของพื้นที่ในนัยยะของการเป็นท้องถิ่น (locality) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Katherine Brickell and Ayona Datta 
(eds.). (2011). Translocal Geographies: Spaces, Places, Connections. Ashgate: Surrey. 

102 Katherine Brickell and Ayona Datta. (2011). Introduction: Translocal Geographies. Ashgate: Surrey, 
pp. 4–11. 

103 TransRe. (2018). Migration for Adaptation–A Guidebook for Integrating Migration and Translocality 
into Community–based Adaptation. TransRe: Bonn, p. 18; Patrick Sakdapolrak. op.cit., p. 9. 

104 World Bank. (2018). Meandering to Recovery – Post – Nargis Social Impacts Monitoring Ten Years 
After. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/970811524649784589/pdf/125702-WP-24-4-2018-
14-20-58-SIMPrintversion.pdf.
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จ�านวนมากโยกย้ายไปหางานท�าที่ย่างกุ้งและเมืองต่างๆ ในเมียนมา และจ�านวนไม่น้อยข้ามมาท�างานยัง
ฝั่งไทยโดยเฉพาะที่แม่สอดซึ่งมีพรมแดนใกล้กับภาคอิระวดี (Ayeyarwaddy Region) ประกอบกับมี
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่ให้ความช่วยเหลือในการน�าผู้ประสบภัยข้ามเข้ามารับความช่วยเหลือใน
ประเทศไทย ตลอดจนช่วยเหลือในการหางานให้ท�าตามโรงงานในแม่สอด105 ด้วยปัจจัยผลักดันจากภัย
พบิตัทิางธรรมชาตผินวกกับปัจจยัดึงดูดในเรือ่งของความช่วยเหลอืและโอกาสในการประกอบอาชพีจึงท�าให้
ผูป้ระสบภยัจ�านวนไม่น้อยตดัสนิใจเข้ามาท�างานในประเทศไทย อย่างไรกด็ ีจากการศกึษาของธนาคารโลก
ดังกล่าว พบว่า ผู้ประสบภัยที่ไปเป็นโยกย้ายไปเป็นแรงงานที่อื่นมีบทบาทอย่างมากต่อการฟื้นฟูพื้นที่
ประสบภัย โดยรายได้ทีแ่รงงานย้ายถิน่เหล่านีส่้งกลบัมายงับ้านเกดิได้ช่วยให้ครอบครัวทีย่งัคงอยูใ่นชมุชน
อยูร่อดได้ อกีทัง้ได้ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนจากการจบัจ่ายใช้สอย การปลูกสร้างบ้านเรือนใหม่ 
การลงทุนในการประกอบอาชีพในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายของช�า ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ และร้านขาย
มือถือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังท�าให้ค่าจ้างในชุมชนสูงขึ้นจากการที่แรงงานย้ายถิ่นต้องจ่ายค่าแรงให้กับ
แรงงานรับจ้างที่แรงงานย้ายถิ่นจ้างให้ท�างานในพื้นที่การเกษตรของตนและท�าหน้าที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตรแทน106 รายได้ทีเ่พิม่ขึน้ของชมุชนยงัส่งผลต่อเนือ่งถงึความสามารถในการฟ้ืนฟโูครงสร้าง
พื้นฐาน และโอกาสในการกลับคืนสู่ถิ่นฐานของแรงงานย้ายถิ่นในอนาคต

ภำพที่ 5.7 สภำพควำมเสียหำยจำกพำยุไซโคลนนำกีสในเมียนมำ ค.ศ. 2008
ท่ีมำ:  Polityka. (2013).

105 IRIN. (2008). Cyclone Migrants Face Challenges. Retrieved from http://www.irinnews.org/feature/ 
2008/12/03-0.

106 Ibid. 
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จากตวัอย่างทีย่กมานีจ้ะเหน็ได้ว่า การย้ายถ่ินเป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคญัในการปรับตวัต่อการเผชญิ
กับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเป็นทางเลือกใน อีกทั้งการเชื่อมโยงพ้ืนที่ยังเป็น 
กระบวนการในการเปลีย่นบทบาทของผูย้้ายถิน่จากผู้ประสบภยัให้เป็นผูก่้อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในการ
ฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงสอดคล้องอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนา
ของโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติภายใน ค.ศ. 2030 ในการส่งเสริมให้การ
ย้ายถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในทุกมิติ

4.   กำรย้ำยถ่ินและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ 

ระหว่ำงประเทศ
เนื่องด้วยข้อกังวลต่อความเกี่ยวข้องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการย้ายถ่ินที่

ประชาคมนานาชาติทั้งในระดับรัฐบาลและนักวิชาการ107 ได้ท�าการศึกษาและคาดการณ์ถึงแนวโน้มความ
รุนแรงของวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่สัมพันธ์กับผลกระทบต่อการย้ายถ่ิน ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศทีม่ต่ีอการย้ายถิน่มแีนวโน้มทีจ่ะทวคีวามรนุแรงมากขึน้น�ามาซึง่ความร่วมมือ
ของประชาคมระหว่างประเทศในการหามาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในที่นี้จะกล่าวถึงกรอบความร่วมมือที่ส�าคัญ ดังนี้

4.1  กรอบกำรด�ำเนินกำรของสหประชำชำติตำมอนุสัญญำว่ำด้วยควำมเปล่ียนแปลงสภำพ- 

ภูมิอำกำศ (The United Nations Framework Convention on Climate Change: UFCCC) UFCCC 
เกิดขึ้นจากมติการประชุมในหลายวาระของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1988–1991108  
ในการก�าหนดแนวทางความร่วมมอืระหว่างประชาคมโลกในการเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
โดยใน ค.ศ. 1992 สหประชาชาติได้จัดการประชุมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมข้ึนหรือที่เรียกว่า “Rio 
Earth Summit” ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทสบลาซิล จากการประชุมครั้งนั้น ที่ประชุมสหประชาชาติ
ได้เหน็ชอบในอนสุญัญารโิอ (Rio Convention) ประกอบไปด้วยอนสุญัญาสามฉบบั109 ได้แก่ อนสุญัญา
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Convention on Climate Change: UNFCCC) อนุสัญญา 
 
 

107 อาทิ Essam El-Hinnawi. (1985). Environmental Refugee. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/ 
record/121267?ln=en; Jodi L. Jacobson. (1988). “Environmental Refugees: A Yardstick of Habitability.” Bulletin of 
Science, Technology & Society, Vol. 8 No. 3, pp. 257–258; IPCC. (1992). Climate Change 1992.The Supplementary 
Report to the IPCC Impacts Assessment. Retrieved from https://www.ipcc.ch/ ipccreports/1992%20IPCC%20Supple-
ment/IPCCSupplReport1992wgII/ipccwgII1992supplreportfullreport.pdf; Norman Myers. (1993). “Environmental 
Refugee in a Globally Warmed World”. Bioscience. Vol. 43 (1993), pp. 752–761

108 ดูรายละเอียดใน United Nations. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. 
Retrieved from https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

109 Florent Martin. (2015). Environmental, Climate Change and Green Economy. Retrieved from https://
europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/document/united-nations-framework-convention-climate-
change-rio-1992.



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

5-39การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: UNCBD) และอนสุญัญา
ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (Convention on Combat Desertification: UNCCD) 
โดยอนสุญัญามีผลบงัคบัใช้ใน ค.ศ. 1994 ทัง้นี ้UFCCC มเีป้าหมายในการจ�ากดัการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูิ
เฉลี่ยของโลกและการรับมือต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ110

แม้ในตัวอนุสัญญา UNFCCC ค.ศ. 1992 มิได้มีการระบุถึงมาตรการโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ 
การย้ายถิ่นไว้ แต่ด้วยกรอบการด�าเนินการในความร่วมมือระหว่างประชาคมระหว่างประเทศของ  
UNFCCC นั้นครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกมิติ UNFCCC 
จงึเป็นกรอบความร่วมมอืทีส่�าคญัในการน�ามาซึง่การหารือในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการย้ายถ่ินเพิม่เตมิมา
ภายหลังโดยอาศัยการประชุมภาคี (Conference of Parties: COP) ซึ่งเป็นการประชุมประจ�าปีของ
ประเทศภาคี UFCCC โดยการประชุมครั้งแรกหรือ COP ค.ศ. 1995 เกิดขึ้น ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี รวมถงึการประชุม COP3 อนัน�ามาซึง่การเหน็ชอบในพธิสีารเกยีวโต (Kyoto Protocol) COP11 
ท่ีมีการเห็นชอบในแผนปฏิบัติการมอนทรีออล (Montreal Action Plan) COP15 หรือการประชุม 
ข้อตกลงโคเปนเฮเกน (Copenhagen Accord) และ COP21 หรือการประชุมข้อตกลงปารีส (Paris 
Agreement)111 ซ่ึงเป็นการประชุมที่ส�าคัญมากในความร่วมมือที่ว่าด้วยการย้ายถ่ินกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

4.2  กรอบกำรด�ำเนนิกำรของสหประชำชำตติำมอนสุญัญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปรสภำพเป็น

ทะเลทรำย (The United Nations Framework Convention on Combat Desertification: UNCCD) 

UNCCD เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของความตกลงระหว่างประเทศที่ประชาคมโลกร่วมมือกันในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้านสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะความแห้งแล้งอนัเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการยกระดับของสถานะผู้ย้ายถ่ินจากปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้รับสิทธิและความ
คุม้ครองเท่าเทยีมกนักบัผูล้ีภ้ยัทีต้่องถกูบงัคบัให้ละทิง้ถ่ินฐานด้วยเหตผุลอืน่ อกีนยัหนึง่คอืความเท่าเทยีมกนั
ของสิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลี้ภัยโดยไม่แบ่งแยกตกอยู่ในสภาวะผู้ลี้ภัยด้วยสาเหตุใดก็ตามที

ทั้งนี้ UNCCD เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างประเด็นความร่วมมือด้าน 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาท่ีมีการให้ความส�าคัญกับการโยกย้ายถ่ิน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ สทิธิและความมัน่คงของมนุษย์ และการพฒันาอย่างย่ังยนืเป็นแกนกลางของการขบัเคลือ่น
กรอบความร่วมมือ112 โดยในการประชุม UNCCD COP13 เม่ือเดอืนกนัยายน ค.ศ. 2017 ณ ประเทศจนี 
ภาคี 113 ประเทศเหน็ชอบร่วมกนัในการก�าหนดประเดน็มติคิวามรว่มมือเหล่านีไ้ว้ในกรอบการด�าเนินการ
ยุทธศาสตร์ ค.ศ. 2018-2030 (UNCCD 2018-2030 Strategic Framework)113 ที่มีนัยยะส�าคัญของ
การท่ีประชาคมโลกตระหนักถึงภัยจากความแห้งแล้งในฐานะความท้าทายของโลกท่ีส่งผลให้เกิดปัญหา

110 UFCCC. (2018). History of the Convention. Retrieved from https://unfccc.int/process/the-convention/
history-of-the-convention#eq-1. 

111 COP. (2015). COP–What’s It All About? Retrieved from http://www.cop21paris. org/about/cop21/.
112 Opitz, Nadin, Watson and Kellett. op.cit. 
113 UNCCD. (2017). Countries Agree on a Landmark 2030 Strategy to Save Fertile Lands. Retrieved 

from https://www.unccd.int/news-events/countries-agree-landmark-2030-strategy-save-fertile-lands. 
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ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ความยากจน ปัญหาสุขภาพ การขาดความม่ันคงทาง
อาหาร การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การขาดแคลนน�้า และการบังคับย้ายถิ่น114

กรอบการด�าเนินการยุทธศาสตร์ ค.ศ. 2018-2030 มีเป้าหมายในการก่อให้เกิดความสมดุลของ
การจัดการทรัพยากรดิน (Land Degradation Neutrality: LDN) เพื่อฟื้นฟูผลิตภาพและส่งเสริม 
ความกินดีอยู่ดีของประชากรกว่า 1.3 ล้านคนที่จะได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการ115 ซึ่งยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและเพื่อเป็นการ
ด�าเนนิการเชงิป้องกนัไม่ให้เกดิการบงัคบัย้ายถิน่จากการได้รบัผลกระทบจากความแห้งแล้ง116 นอกจากนี้ 
UNCCD ยังมีมติจากการประชุม UNCCD COP13 ให้ส�านักงานเลขาธิการ UNCCD ท�าการศึกษา
มาตรการในการส่งเสริมบทบาทของ UNCCD ในความร่วมมือเพื่อป้องกันผลกระทบจากการแปรเปลี่ยน
สภาพเป็นทะเลทรายที่เป็นสาเหตุส�าคัญหนึ่งของการย้ายถิ่น ซึ่งจะมีการพิจารณาแผนการศึกษาดังกล่าว
ในการประชุม UNCCD COP14 ที่จะจัดขึ้นใน ค.ศ. 2019117

4.3  ข้อตกลงปำรีส (Paris Agreement) UNFCCC COP21 หรือท่ีรู้จักกันในนามการประชุม
ปารสีว่าด้วยสภาพอากาศ ค.ศ. 2015 (The 2015 Paris Climate Conference) เป็นการประชมุทีม่คีวาม
ส�าคัญมากต่อการแสวงหาข้กตกลงร่วมกันระหว่างประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศภายหลงัความล้มเหลวของพธีิสารเกยีวโตในการทีน่านาชาตไิม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ทั้งนี้ ผลของการประชุม UNFCCC COP21 ได้น�ามา
ซึง่ข้อตกลงปารสีทีเ่ป็นข้อตกลงท่ีมพัีนธะผูก้พันทางกฎหมายโดยมีเป้าหมายในการลดการเพ่ิมของอณุหภมูิ
โลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ในข้อตกลงปารีสยังครอบคลุมถึงการย้ายถิ่นใน 3 ส่วน118 คือ

(1) การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
(2) การเรียกร้องให้รัฐเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน รวมทั้งตระหนักถึงพันธะหน้าที่ใน

การด�าเนินการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(3) การจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจว่าด้วยการย้ายถิ่น (Task Force on Displacement: 

TFD) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากองค์ระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ UNHCR, UNDP, 
IOM, ILO, IFRC, LEG, PDD และ คณะปรึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการย้ายถ่ิน 
 
 

114 UNCCD. (2017). The Positive Role That Measure Taken under the Convention Can Play to Address 
Desertification/Land Degradation and Drought as One of the Drivers That Causes Migration. Retrieved from https://
www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-09/ICCDCOP%2813%29 L.25-1716167E.pdf.

115 UNCCD. (2017). op.cit.
116 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน UNCCD. (2017). The Future Strategic Framework of the Convention. Retrieved 

from https://www.unccd.int/sites/default/files/inline-files/ICCDCOP%2813%29L.18-1716078E1. pdf.
117 UNCCD. (2018). Call for Documented Good Practices That Contributes to Addressing Adverse DLDD 

– related Migration. Retrieved from https://www.unccd.int/news-events/call-documented-good-practices-contrib-
ute-addressing-adverse-dldd-related-migration. 

118 Opitz, Nadin, Watson and Kellett. op.cit.
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แห่งสหประชาชาติ โดย TFD ท�าหน้าที่เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ- 
ภูมิอากาศในเชิงบูรณาการกับการย้ายถิ่นเพื่อลดการพลัดถิ่นอันเป็นผลกระทบจาก/ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.4  ข้อริเริ่มนำนเซน (Nansen Initiative) และวาระเพื่อการปกป้องผู้พลัดถ่ินข้ามพรมแดนใน
บริบทของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Agenda for Protection of Cross–border 
Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change) ข้อริเริ่มนานเซนเป็นกรอบ
การด�าเนินการที่ว่าด้วยการพลัดถิ่นอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (disaster displacement)119 
ซึ่งข้อริเริ่มนานเซนเกิดขึ้นจากข้อตกลงแคนคูนของ UNFCCC COP16 (UNFCCC Cancun Agree-
ment) ปี 2010 ทีก่�าหนดให้มกีารประชุมนานเซนว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการพลดัถิน่ 
ค.ศ. 2011 ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ข้อริเริ่มนานซานมีวัตถุประสงค์ในการลดการย้ายถ่ินอันเป็น 
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการตระหนักและให้ความส�าคัญกับการย้ายถิ่นฐาน
ในฐานะของยุทธศาสตร์การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ120 โดยใช้แนวทางการด�าเนนิการ
แบบล่างข้ึนบนและกระบวนการหารือท่ีรัฐเป็นฝ่ายน�าร่วมกับการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
รอบด้าน121

จากการหารือในกรอบข้อริเริ่มนานซานได้น�ามาสู่วาระเพื่อการปกป้องผู้พลัดถิ่นข้ามพรมแดนใน
บริบทของภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเรียกอย่างย่อ “วาระเพื่อการ
ปกป้องผู้พลัดถิ่น” โดยที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมหารือระดับรัฐบาลใน ค.ศ. 2015 ที่เจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สาระที่ส�าคัญของวาระเพื่อการปกป้องผู้พลัดถิ่นประกอบไปด้วย122

(1) การให้ความส�าคญัต่อการคุม้ครองและช่วยเหลือผูพ้ลัดถ่ินข้ามพรมแดนจากผลของภยัพบิตัิ
(2) การหามาตรการที่เป็นไปได้ในการสนับสนุนให้รัฐรับผู้พลัดถิ่นเหล่านี้โดยค�านึงถึงหลัก

มนุษยธรรมและความปรองดองระหว่างประเทศ
(3) การลดความเปราะบางต่อความเสี่ยงในการพลัดถิ่นอันเป็นผลจากวาระดังกล่าว รวม

ทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้พลัดถิ่นและชุมชนในการปรับตัวต่อสภาพปัญหาภัยพิบัติ
(4) การใช้มาตรการเคลื่อนย้ายผู้คนออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้น
(5) การก�าหนดแผนการโยกย้ายที่มีประสิทธิภาพ
(6) การมีมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือที่ครอบคลุมถึงผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ

119 Martina Grecequet, Jack DeWaard, Jessica J. Hellmann and Guy J. Abel. (2017). “Climate Vulner-
ability and Human Migration in Global Perspective.” Sustainability, Vol. 9 No. 5, 72.

120 The Nansen Initiative. (2015). About Us. Retrieved from https://www.nanseninitiative. org/secretariat/
121 Ibid. 
122 The Nansen Initiative. (2015). Global Consultation. Retrieved from https://www.nanseninitiative. org/

global-consultations/ 



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

5-42 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ในวาระเพื่อการปกป้องผู้พลัดถิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้น�าไปสู่การก�าหนด
เป็นแผนในพื้นที่เสี่ยงทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค/ อนุภูมิภาค และระดับนานชาติเพื่อให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่ดีในสภาวะที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

กิจกรรม 5.2.2

ปัจจัยใดบ้างที่มีส่วนสัมพัทธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการย้ายถิ่น

แนวตอบกิจกรรม 5.2.2

ปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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ตอนที่ 5.3

ธรรมำภิบำลว่ำด้วยกำรย้ำยถิ่นระหว่ำงประเทศ

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 5.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
5.3.1  นิยาม ที่มา และพัฒนาการ
5.3.2  ตัวแบบธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
5.4.3  กรอบการด�าเนินการของธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวคิด
1.   ธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นระบอบระหว่างประเทศ ที่มีขึ้นเพื่อ

ควบคุมพฤตกิรรมของรฐัในการจัดการการย้ายถ่ินโดยเป็นไปในรูปแบบของความร่วมมือ
มากกว่าการใช้อ�านาจบังคับ ธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นจารีต
และโครงสร้างเชิงองค์กรที่ท�าหน้าที่จัดระเบียบและสนับสนุนรัฐและตัวแสดงอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการย้ายถิ่น โดยมีพัฒนาการของการแสวงหาความร่วมมือในการสร้าง
ระบอบการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศร่วมกันของประชาคมโลกตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและมีพัฒนาการเป็นระยะๆ มาจนถึงปัจจุบัน

2.   ตวัแบบธรรมาภบิาลว่าด้วยการย้ายถิน่ระหว่างประเทศทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างแพร่หลาย
คอื ตวัแบบระบอบระหว่างประเทศใหม่เพือ่การย้ายถิน่อย่างเป็นระเบยีบของบมิาล โกช 
และตัวแบบธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของอเล็กซานเดอร์ เบทส์

3.   กรอบการด�าเนินการธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศถูกพัฒนาขึ้นโดย
องค์การระหว่างประเทศเพือ่การย้ายถิน่เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนนิการให้เกดิการย้ายถ่ิน
ที่เป็นระเบียบและปลอดภัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นและเพ่ือให้เกิด
การย้ายถิ่นที่ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขอองสหประชาชาติ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 5.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1.   อธบิายนิยาม ท่ีมา และพัฒนาการของธรรมาภบิาลว่าด้วยการย้ายถ่ินระหว่างประเทศได้
2.  อธิบายตัวแบบธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้
3.  อธิบายกรอบการด�าเนินการของธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้



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

5-44 ความคิดทางการเมืองและสังคม

ควำมน�ำ

วกิฤตการณ์ผูล้ี้ภยัเป็นตวัอย่างหนึง่ทีชั่ดเจนของการพึง่พากนัระหว่างประเทศและแสดงให้เหน็ว่า
ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึง่นัน้ มไิด้เป็นเพยีงปัญหาภายในประเทศแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศอืน่ๆ 
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้นในการจัดการการเกี่ยวกับการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศ (migration governance) ในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เจมส์  
โฮลลิฟีลด์ (James Hollifield) นักวิชาการด้านการย้ายถิ่นศึกษาโดยเฉพาะในมิติทางการเมืองให้ความ
เห็นว่า การย้ายถิ่นนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด โฮลลิฟีลด์โต้แย้งทฤษฎีของส�านักทฤษฎีสาย
เศรษฐศาสตร์ท่ีเชื่อว่า เมื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเกิดความเท่าเทียมกัน และมีดุลยภาพของค่าแรง
ระหว่างประเทศเกิดขึ้น การย้ายถิ่นระหว่างประเทศจะยุติ โดยโฮลลิฟีลด์เห็นว่า ข้อสมมติฐานของส�านัก
เศรษฐศาสตร์นั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เราจ�าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทางการเมืองและปัจจัย 
เชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการย้ายถิ่นควบคู่ไปกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้วย123 ดังนั้น  
การมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้ อีกทั้ง การมี
ทรรศนะต่อการย้ายถิ่นในเชิงของปัญหาที่จะต้องสกัดกั้นหรือท�าให้หมดสิ้นลงก็ไม่ส่งเสริมข้อเท็จจริงของ
ประโยชน์ของการย้ายถิน่ทีน่�ามาสู่การเปล่ียนแปลงเชงิบวกหลายๆ ด้าน ดงัทีไ่ด้กล่าวมาในหน่วยก่อนหน้านี้

แนวคิดต่อการย้ายถิ่นในลักษณะของการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกและเป็นปรากฏการณ์เชิง
สร้างสรรค์มีการแพร่ขยายทางแนวคิดเป็นวงกว้างมากขึ้น แนวคิดต่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในฐานะ
ของประโยชน์สาธารณะ (public good) ทีห่ากมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีการย้ายถิน่จะส่งผลให้เกดิประโยชน์
มากกว่าเป็นปัญหา แนวคิดดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก�าหนดให้การย้ายถ่ินเป็นหนึ่งในเคร่ือง 
ชีว้ดัเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ในวาระการพฒันาของโลกภายในปี 2030 ของสหประชาชาติ 
ในเป้าหมายท่ี 10.7 ทีว่่าด้วยการมนีโยบายทีดี่ในการจดัการการย้ายถิน่124 ก�าหนดให้มกีารกลไกทีเ่กีย่วข้อง
กับการย้ายถิ่นในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นระเบียบและปลอดภัย โดยมีนโยบายการย้ายถ่ินที่มี
การจัดการที่ดี (well-managed migration policy) และมีการน�าแผน/นโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ

123 James F. Hollifield. (2000). “Migration and the New International Order: The Missing Regime.” in 
by Bimal Ghosh (ed.). Managing Migration–Time for a New International Regime? Oxford: Oxford University 
Press, pp. 75–109. 

124 IOM. (2017). Measuring Well-governed Migration: The 2016 Migration Governance Index (MGI). 
Retrieved from https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2017/bangkok--international-migration-
data/Session%209/Session%209%20IOM.pdf. 
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อย่างไรกด็ ีการทีร่ฐัจะสามารถสร้างความร่วมมอืในการจดัการการย้ายถิน่ทีด่ไีด้นัน้ สามารถเกดิ
ขึ้นได้หลายแนวทาง ทั้งในลักษณะของการรวมศูนย์อ�านาจในการก�าหนดระเบียบ (centralisation of 
regulatory power) โดยอาศัยกลไกระดับรัฐเชิงนโยบายตลอดจนการด�าเนินการ และกรอบพหุภาคีที่
อาศยัความร่วมมือในการด�าเนินการร่วมกัน (collective action) เพือ่น�าไปสูก่ารบริหารจดัการการย้ายถ่ิน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อรัฐที่เกี่ยวข้องและต่อผู้ย้ายถ่ิน รวมทั้งป้องกันและควบคุมผลกระทบในเชิงลบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นด้วย

เรื่องท่ี 5.3.1

นิยำม ที่มำ และพัฒนำกำร

ธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิน่ระหว่างประเทศ (Global Migration Governance: GMG) เป็น
ระบอบระหว่างประเทศ125 ท่ีมีขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของรัฐในการจัดการการย้ายถิ่นโดยเป็นไปใน 
รูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการใช้อ�านาจบังคับ ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถ่ินระหว่าง
ประเทศเป็นจารีตและโครงสร้างเชิงองค์กรที่ท�าหน้าที่จัดระเบียบและสนับสนุนรัฐและตัวแสดงอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาแนวทางการด�าเนินการของรัฐร่วมกันให้
เกดิผลดีมากกว่าการด�าเนนิการของรฐัโดยล�าพงั แนวคดิในเร่ืองธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถ่ิน
ระหว่างประเทศมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศจะน�ามาซึ่งการท�าให้รัฐได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและจ�ากัดต้นทุนหรือผลกระทบท่ีเกิดจากการย้ายถ่ินให้น้อยที่สุด รวมทั้งก่อให้เกิดการ
ยอมรับในการด�าเนินการภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชนได้ อีกทั้ง ความร่วมมือระหว่างประเทศในแนวคิด
นี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของรัฐเก่ียวกับความร่วมมือในการจัดการการย้ายถ่ินจาก
มมุมองทีเ่ห็นว่าเป็นเรือ่งของการแทรกแซงและลดทอนอ�านาจอธปิไตยของรฐัไปสูค่วามเข้าใจต่อประโยชน์
ท่ีจะเกิดข้ึนแก่รัฐและพลเมืองของรัฐหากมีความร่วมมือกันในการจัดการการย้ายถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระดับพหุภาค1ี26

125 ระบอบ (regime) หมายถึง หลักการ บรรทัดฐาน กฎระเบียบ และขั้นตอนการตัดสินใจของตัวแสดงที่ส่งผลต่อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระบอบท�าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของตัวแสดงให้เกิดการยอมรับในพันธะร่วมกันโดยอาศัยหลักการ
และบรรทดัฐานเปน็องคป์ระกอบส�าคญั ท่ีส�าคญั ระบอบไม่ใชส่ิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงงา่ยตามการเปลีย่นแปลงของอ�านาจและผลประโยชน์
เหมือนข้อตกลง (agreement) ทีเ่ป็นเพยีงการจดัการเฉพาะเรือ่ง/เฉพาะกจิ (Ad Hoc) Stephen D. Krasner. (1982). “Structural 
Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables.” International Organization, Vol. 36 No. 2, 
pp. 186–187.

126 Alexander Betts and Lena Kainz. (2017). The History of Global Migration Governance. Retrieved 
from https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/the-history-of-global-migration-governance/@@download/file.
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5-46 ความคิดทางการเมืองและสังคม

1.  นิยำม
ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนหลาย

ประการ ประกำรที่หนึ่ง ธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศนีเ้กีย่วข้องกบัตวัแสดง
หลายระดับทั้งระดับรัฐ ปัจเจกบุคคล องค์กรที่มิใช่รัฐ และภาคเอกชน ซึ่งตัวแสดงเหล่านี้ล้วนมีบทบาทใน
การผลกัดนัการก�าหนดยทุธศาสตร์และการสร้างกลไกขึน้มาเพือ่ให้เกดิการจดัการการย้ายถิน่ทีเ่ป็นระบบ127 
ประกำรที่สอง ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการใน
หลายระดับตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติซึ่งด�าเนินการโดยองค์กร/สถาบันที่มีเป้าหมายการ
ด�าเนินการขององค์กร/สถาบันที่ถูกก�ากับโดยวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการของแต่ละองค์กร/สถาบันซ่ึง
มปีระเด็นร่วมในผลประโยชน์ของการจดัการการย้ายถ่ินและอาจมีความขดัแย้งซ่อนอยูภ่ายใต้ความร่วมมอื
ได้ด้วยเช่นกัน ประกำรสุดท้ำย ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศเป็นแนวคิดที่
วางอยูบ่นชดุความคดิของวาทกรรมหนึง่ทีแ่สวงหาการอรรถาธบิายใหม่เกีย่วกับการย้ายถิน่ว่ามนัคืออะไร 
และควรถกูน�าเสนออย่างไรโดยมบีทบาทของตวัแสดงต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการการย้ายถิน่ท�าหน้าที่
เชื่อมโยงวาทกรรมดังกล่าวกับแนวทางการปฏิบัติของการจัดการการย้ายถ่ินเข้าด้วยกัน ท้ังนี้ การสร้าง
วาทกรรมว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ทีเ่กดิขึน้อาจมคีวามแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัการสร้างความชอบธรรม
ในการเข้าไปเก่ียวข้องหรอืด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัการการย้ายถ่ินของแต่ละตวัแสดง รวมทัง้อาจมคีวาม
แตกต่างกันระหว่างตัววาทกรรมที่ก�าหนดโดยตัวแสดงนั้นๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง128

ความซบัซ้อนในการอธบิายของแนวคิดดงักล่าวนีส่้งผลให้มกีารนยิามความหมายของธรรมาภบิาล
ว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในหลายความหมายด้วยเช่นกัน ได้แก่

อเล็กซานเดอร์ เบทส์ (Alexander Betts)129 ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการ
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศในแง่ของบรรทัดฐาน หลักการ ระเบียบ และกระบวนการในการตัดสินใจว่า
ด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่เหนือกว่าระดับรัฐชาติ

ซานดรา ลาเวเนก็ส์ (Sandra Lavenex) และมาเรียน พานิสสอน (marion panizzon)130 อธบิาย
ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศว่าเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน

127 The Economist Intelligence Unit. (2017). Measuring Well–governed Migration: The 2016 Migration 
Governance Index. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrationgovernance index2016.pdf; 
Martin Geiger and Antoine Pecoud. (2010). “The Politics of International Migration Management.” in Martin Geiger 
and Antoine Pecoud (eds.). The Politics of International Migration Management. London: Palgrave Macmillan,  
p. 1. 

128 Ibid., pp. 1–2, 6–10.
129 A. Betts. (2010). Global Migration Governance–the Emergence of a New Debate. Retrieved from 

https://www.geg.ox.ac.uk/sites/geg.bsg.ox.ac.uk/files/Betts%20Global%20Migration%20Governance%20PB.pdf;  
The Economist Intelligence Unit. op.cit. 

130 Sandra Levenex and Marion Panizzon. (2013). Multilayered Migration Governance: The Partnership 
Approach in the EU and Beyond. Retrieved from http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/ (httpAuxPages)/4
8715F908CD99A61C1257D38004ADE29/$file/Lavenex%20and%20PanizzonMultilayered%20Migration%20Gover-
nance%20EU%20and%20Beyond.pdf.  
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5-47การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ระหว่างประเทศในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน (partnership) กันระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
การย้ายถิ่น โดยความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เป็นแบบได้กับได้ (win–win approach) คือการได้ประโยชน์ 
ร่วมกันระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง และแบบได้-ได้-ได้ (win-win-win approach) 
ที่หมายรวมถึงตัวผู้ย้ายถิ่นเองที่ก็จะได้ประโยชน์จากความร่วมมือด้วยนอกเหนือจากการได้ประโยชน์กัน
ระหว่างรัฐ โดยแนวคิดธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเชื่อว่า ผลประโยชน ์
ร่วมกันน้ีจะเกิดข้ึนได้บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบร่วมกนัในการจดัการการย้ายถ่ินทีม่คีวามวางไว้วางใจ
ซึง่กันและกัน การเจรจาพูดคยุ การเสรมิสร้างขดีความสามารถ และความร่วมมอืกนัทางด้านเทคนคิต่างๆ 
อันจะน�าไปสู่การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปิดกว้างต่อตัวแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นยิามต่อธรรมาภิบาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศของลาเวนเนก็ส์และพานสิสอน
ตรงกับการอธิบายของเจฟฟร่ี ซัคส์ (Jeffrey Sachs)131 ซึ่งให้ความส�าคัญกับระบอบระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นในเชิงเป้าหมายของการจัดการเกี่ยวกับการย้ายถ่ินที่มีเป้าหมายในการ 
ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ทีดี่ของโลก (global wellbeing) ในทีน่ีห้มายถึง ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง 
และตัวผู้ย้ายถิ่น โดยระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นจะต้องก่อให้เกิดความสมดุล 
ใน 3 มิติอันประกอบไปด้วย132

1.  มิติของปัจเจกฯ ที่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในอันที่จะมีอิสระในการเลือกที่จะโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อ
การอาศัยและประกอบอาชีพ

2.  มิตขิองรฐัชาตใินเรือ่งของอ�านาจอธปิไตยของรฐัทีจ่ะส่งเสรมิความกนิดีอยูดี่ของประชาชนของตน
ภายใต้ระบบสากลของสังคมระหว่างประเทศ

3.  มิตขิองประชาคมโลกทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ เช่น การลดช่องว่าง
ของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศ และการส่งเสริมผลิตภาพของโลก เป็นต้น

นอกจากการนยิามความหมายของธรรมาภิบาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศโดย
นกัวชิาการดังทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว องค์การระหว่างประเทศหลายองค์การกไ็ด้มกีารให้นยิามไปในแนวทาง
ที่เกี่ยวข้องกับมิติการปฏิบัติงานขององค์การเหล่านี้ อาทิ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ133 อธิบาย 
ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในความหมายที่กว้างว่าเกี่ยวข้องกับนโยบาย
และการด�าเนนิการว่าด้วยการย้ายถิน่ของแต่ละประเทศ ข้อตกลงและการหารอืกนัระหว่างรฐั กระบวนการ
หารือในระดับพหุภาคี กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ กฎหมายและบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
การย้ายถิ่น

131 Jeffrey Sachs. (2016). Towards an International Migration Regime. Retrieved from https://www. 
aeaweb.org/conference/2016/retrieve.php?pdfid=868.

132 Ibid. 
133 The Economist Intelligence Unit. op.cit.  
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ส่วนองค์กรในก�ากบัของสหประชาชาตไิด้ให้นยิามของธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่
ระหว่างประเทศทีเ่น้นไปทีเ่รือ่งของกระบวนการ ยกตวัอย่างเช่น ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชน 
(Office of the High Commissioner for Human Rights)134 อธบิายว่า ธรรมาภบิาลว่าด้วยการจัดการ
การย้ายถิน่ระหว่างประเทศเป็นกระบวนการอย่างหนึง่ทีเ่ป็นทัง้บรรทดัฐานทางกฎหมายและโครงสร้างเชงิ
องค์กรท่ีท�าหน้าที่ในการจัดระเบียบและก�าหนดการด�าเนินการของรัฐที่มีต่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ 
การให้ความส�าคญัต่อสทิธิของผูย้้ายถิน่ รวมทัง้รบัผดิชอบและสนบัสนุนความร่วมมอืระหว่างประเทศทีว่่า
ด้วยการย้ายถิ่น และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Research 
Institute for Social Development)135 ที่อธิบายว่าธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในหลายระดับและตัวแสดงที่หลากหลายทั้งตัวแสดงที่เป็นรัฐและไม่ใช่
รฐัซึง่เข้าไปมีส่วนในกระบวนการต่อรองเพือ่ก�าหนดนโยบาย/ แนวทางการด�าเนนิการเกีย่วกบัการย้ายถ่ิน 
ตลอดจนการน�านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินระเบียบต่างๆ ที่ได้ก�าหนดขึ้น

อย่างไรก็ดี รายงานว่าด้วยการศึกษาตัวชี้วัดการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศขององค์การ
เพื่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (IOM) ได้สรุปความหมายและความส�าคัญของธรรมาภิบาลว่าด้วย 
การจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศในสองประเดน็136 คอื ประกำรทีห่นึง่ ธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการ
การย้ายถิน่ระหว่างประเทศเป็นระบอบการจัดการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัตวัแสดงหลาย
ระดับและมีรูปแบบการด�าเนินการท่ีส่งเสริมความร่วมมือกันของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์การ
ระหว่างประเทศ และองค์กรทีม่ใิช่รฐัในการก่อให้เกดิผลลพัธ์ทีดี่ของการย้ายถิน่ ดงันัน้ ธรรมาภบิาลว่าด้วย
การจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศจึงมิได้จ�ากดัเพยีงเรือ่งของการจดัระเบยีบเท่านัน้ แต่ให้ความส�าคญั
กบัการส่งเสรมิกลไกทีส่นบัสนนุความร่วมมอืกันของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุจาก
การย้ายถิน่ เช่น บทบาทของภาคเอกชนและการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายผูพ้ลดัถิน่ (diaspora networks) 
ในการสนับสนุนการจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ประกำรทีส่อง ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศเป็นกรอบการด�าเนนิการ 
(framework) ที่ครอบคลุมผู้ย้ายถ่ินทุกประเภท การก�าหนดตัวช้ีวัดการจัดการการย้ายถ่ิน (Migration 
Governance Index: MGI) จึงใช้ในความหมายเชงิกว้างของการย้ายถ่ินเพือ่ให้ครอบคลุมผูย้้ายถ่ินทกุกลุ่ม 
โดยให้ความส�าคัญต่อมิติความเป็นมนุษย์ (Humanitarian Aspect) ของการย้ายถิ่นเป็นประเด็นหลัก 
ในการก�าหนดกรอบการด�าเนินการ

134 Ibid.
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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2.  ที่มำของแนวคิด
แนวคิดธรรมาภบิาลว่าด้วยการย้ายถิน่ระหว่างประเทศมีทีม่าจากการเสนอแนวคดิในเร่ืองระบอบ

ระหว่างประเทศใหม่เพื่อการย้ายถิ่นอย่างเป็นระเบียบ (New International Regime for Orderly 
Movement of People: NIROMP) โดยบิมาล โกช (Bimal Ghosh)137 ซึ่งได้น�าเสนอเอกสารวิชาการ
ในหัวข้อ “The Movement of People: The Search for a New International Regime” ในการ
ประชมุคณะกรรมาธกิารธรรมาภบิาลโลก (Commission on Global Governance) เมือ่ ค.ศ. 1993 โดย
ชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นของการมีระบอบระหว่างประเทศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการก่อให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายผูค้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง และต่อตวัผูย้้ายถ่ิน รวมทัง้วางระบบ
ทีท่�าให้การย้ายถิน่เป็นส่ิงทีส่ามารถคาดการณ์และจดัการได้138 แนวคดิดงักล่าวของโกชได้รับการตอบสนอง
เป็นอย่างดี โดยมีการน�าไปหารอืและขยายแนวคิดต่อในเวทกีารหารือระหว่างประเทศโดยสมชัชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติได้ออกมติที่ 48/113 ในปีเดียวกันให้มีการจัดการประชุมว่าด้วยการย้ายถิ่นและการพัฒนา
เพือ่แสวงหาความร่วมมอืและแนวทางในการบริหารจดัการการย้ายถิน่ร่วมกนั139 นอกจากนี ้ในการประชมุ
รอบอุรุกวัยที่ว่าด้วยข้อตกลงทั่วไปด้านการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: 
GATS) ทีป่ระชมุได้มกีารก�าหนดข้อตกลงเก่ียวกับการค้าบรกิารในหมวด 4 ทีว่่าด้วยการเคลือ่นย้ายบคุคล 
(movement of natural persons) ซึ่งแม้จะจ�ากัดอยู่เพียงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานระดับผู้จัดการ
และแรงงานเทคนิค กับนักธุรกิจเท่านั้น140 แต่ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นคร้ังแรกที่มีการหารือในเร่ือง 
การก�าหนดระเบียบและการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายแรงงานในแนวทางความตกลงแบบพหุภาคี

แนวคดิเรือ่งระบอบการจดัการการย้ายถิน่ได้มกีารกล่าวถึงในวงวชิาการและสร้างผลกระทบในการ
ขยายทางความคิดต่อประเดน็ดงักล่าวมากพอสมควร อาท ิการน�าเสนอในเรือ่งข้อตกลงทัว่ไปเกีย่วกบัการ
เคลื่อนย้ายบุคคล (General Agreement on Movements of People: GAMP) โดยนักเศรษฐศาสตร์
อย่างโทมัส สตราวบาร์ (Thomas Straubhaar)141 และคลาวส์ ซิมเมอร์มาน (Klaus Zimmermann)142

และการพัฒนาตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ของระบอบระหว่างประเทศใหม่เพื่อการย้ายถิ่นอย่างเป็นระเบียบ 

137 Mark J. Miller. (2000). “International Migration in Post–Cold War International Relations.” in Bimal 
Ghosh (ed.). Managing Migration: Time for a New International Regime? Oxford: Oxford University Press, p. 
42; Martin Geiger and Antoine P?coud. (2010). “The Politics of International Migration Management.” in Martin 
Geiger and Antoine P?coud (eds.). The Politics of International Migration Management, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, UK. p. 2.

138 Bimal Ghosh. (2000). “Introduction.” in Bimal Ghosh (ed.). Managing Migration: Time for a New 
International Regime? Oxford: Oxford University Press, p. 1. 

139 Ibid., p. 3. 
140 WTO. (2008). Movement of Natural Persons. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratope/ 

serve/mouvementpersonse/mouvementpersonse.htm#top. 
141 Thomas Straubhaar. (2000). Why do We Need a General Agreement on Movement of People (GAMP)? 

in Ghosh (ed.). op.cit., pp. 110–136.
142 Ghosh. op.cit., p. 2. 
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(NIROMP) โดยเจมส์ โฮลลิฟีลด์143 รวมทั้งกรอบความร่วมมือพหุภาคีในเร่ืองธรรมาภิบาลว่าด้วยการ
ย้ายถิน่ระหว่างประเทศ (global migration governance) โดยอเลก็ซานเดอร์ เบทส์ ซึง่มอีทิธิพลอย่างมาก
ต่อการที่สหประชาชาติและองค์การเพื่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้พัฒนาเป็นแนวทางความร่วมมือ 
ในเรื่องการย้ายถิ่นกับการพัฒนา โดยเฉพาะในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs)

3.  พัฒนำกำรของธรรมำภิบำลว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรย้ำยถ่ินระหว่ำงประเทศ
จากการศึกษาของอเล็กซานเดอร์ เบทส์ และลีน่า ไคนซ์ (Lena Kainz)144 พบว่าความร่วมมือ

ระหว่างประเทศในการจัดการการย้ายถ่ินมีพัฒนาการของความร่วมมือมายาวนานพอสมควร โดยเร่ิมข้ึน
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1910 และสามารถแบ่งช่วงเวลาของการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการการย้ายถิ่น
หรือธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ดังนี้145

3.1 ช่วงที่หนึ่ง ระหว่ำง ค.ศ. 1919-1989: กำรแสวงหำควำมร่วมมือในกำรก�ำหนดระบอบ 

กำรจัดกำรกำรย้ำยถิ่นระหว่ำงประเทศ ถือเป็นช่วงต้นของระบอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จดัการการย้ายถิน่ทีเ่กดิขึน้ภายใต้สนันบิาตชาต ิ(League of Nations) โดยเริม่จากการยอมรบัในเอกสาร 
การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างรัฐในรูปแบบของหนังสือเดินทาง (passport regime) รวมทั้งการสร้าง
ระบอบการจัดการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่ส�าคัญต่อเสถียรภาพของโลกหลังสงครามโลกครั้งที่
หนึง่ กรอบความร่วมมอืเชงิสถาบนัทีเ่กดิขึน้ในช่วงต้นนีค้อื คณะกรรมาธกิารใหญ่เพือ่ผู้ลีภ้ยัของสนันบิาต
ชาติ (League of Nations High Commissioner for Refugees: LNHCR) ซึ่งท�าหน้าที่ในการรับรอง
สถานะผู้ลี้ภัยในลักษณะกลุ่ม (มิใช่การรับรองสถานะผู้ลี้ภัยแบบรายบุคคล) และออกเอกสารการเดินทาง
ที่เรียกว่า “เอกสารเดินทางแนนเซน” (Nansen Travel Document) ให้แก่ผู้ลี้ภัยเพื่อใช้ในการเดินทาง
ข้ามยุโรป ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งองค์การแรงงานสากล (Internaional Labour Organisation: ILO) ใน 
ค.ศ. 1919 ตามข้อตกลงของสนธิสัญญาแวร์ซาย (Treaty of Versailles)146องค์การแรงงานสากลได้เข้า
มามบีทบาทอย่างมากในการก่อให้เกดิข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยเรือ่งของสทิธิแรงงาน ตลอดจนการ
ย้ายถิ่นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือองค์การแรงงานระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด�าเนินการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยภายใต้เอกสารการเดินทางแนนเซนระหว่าง ค.ศ. 1925–1929 โดยการท�า
หน้าทีเ่ป็นตวักลางในการเชือ่มระหว่างผูล้ีภ้ยักบัประเทศผูร้บัทีม่คีวามต้องการแรงงานทัง้ในและนอกยโุรป 

143 Hollifield. op.cit., pp. 75–109.  
144 A. Betts and L. Kainz. (2017). The History of Global Migration Governance. Retrieved from https://

www.rsc.ox.ac.uk/publications/the-history-of-global-migration-governance/@@download/ file
145 ผู้เขียนปรับจาก Alexander Betts and Lena Kainz. The History of Global Migration Governance. โดย

พจิารณาตามช่วงเวลาของการเกดิความตกลงและกลไกอนัน�าไปสู่การสร้างระบอบการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศท่ีเป็นข้อมลู
ปัจจุบันมากที่สุด โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางการของกลไกความร่วมมือภายใต้ระบอบธรรมาภิบาลการย้ายถิ่น

146  ILO. (2018). Origins and History. Retrieved from https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/
lang--en/index.htm. 
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ท้ังน้ีในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 ผูล้ี้ภยัถกูพิจารณาเป็นเร่ืองของประเดน็แรงงานโดยผูล้ีภ้ยัจดัเป็นกลุม่
พิเศษในประเภทของผู้ย้ายถิ่นทางเศรษฐกิจ ดังนั้น มุมมองของรัฐและการรับรู้ในเรื่องสิทธิของผู้ลี้ภัยจึง
เป็นไปในลักษณะของการให้ความคุ้มครองต่อสิทธิทางเศรษฐกิจและเป็นส่วนหน่ึงของประเด็นการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจมากกว่าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม147

หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นยังคง
ด�าเนินการภายใต้รูปแบบเชิงสถาบันทางการ โดยมีบทบาทของสหประชาชาติเข้ามาเป็นสถาบันหลัก ใน
ประเด็นเก่ียวกับผูล้ีภ้ยัได้มกีารจดัตัง้คณะท�างานเพือ่ผูล้ีภ้ยัปาเลสไนต์ในแถบตะวนัออกของสหประชาชาติ 
(UNRWA) ใน ค.ศ. 1949 และส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ข้ึนในปีถัดมา
ซึ่งขณะนั้นภารกิจของ UNHCR เป็นการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ล้ีภัยในยุโรป148 จนกระทั่งมีข้อตกลง
สนธิสัญญาผู้ลี้ภัย ค.ศ. 1951 ภารกิจของ UNHCR จึงได้ขยายขึ้นเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติใน
การรับผิดชอบต่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยท่ัวโลก พร้อมกันนี้ ได้มีองค์กรย่อยเพื่อท�างานสนับสนุน
กจิการเก่ียวกบัผูพ้ลดัถิน่เกดิขึน้ใน ค.ศ. 1951 ด้วยเช่นกนั นัน่คือคณะกรรมาธกิารระหว่างประเทศว่าด้วย
ผู้ย้ายถิ่นจากยุโรป (Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants 
from Europe: PICMME) ต่อมาได้พัฒนาเป็นคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถ่ิน  
(Intergovernmental Committee for Migration: ICM) ใน ค.ศ. 1980 และองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการย้ายถิน่ (IOM) ใน ค.ศ. 1989149 ซ่ึงเป็นกลไกระหว่างประเทศทีส่�าคญัในการท�างานเก่ียวกบัผูย้้าย
ถิ่นทั้งในลักษณะของการด�าเนินการร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนทิศทาง 
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิในมติขิองการย้ายถิน่ในทกุระดบั นอกจากนี ้ยงัได้มกีารจดัตัง้คณะทีป่รึกษา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการย้ายถิ่น การขอลี้ภัย และผู้ลี้ภัย (Intergovernmental Consultations on 
Migration, Asylum and Refugees: IGC) ใน ค.ศ. 1985 มี 17 ประเทศเข้าร่วม โดย IGC เป็นองค์กร
ความร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการที่เป็นเวทีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการลี้ภัย การ
จัดการชายแดน การเข้าเมอืง ความเป็นพลเมอืง และการคนืถิน่ โดยมสีหภาพยโุรป IOM และ UNHCR 
เป็นองค์การภาคีของ IGC ด้วย150

3.2  ช่วงที่สอง ระหว่ำง ค.ศ. 1990-2006: กำรพัฒนำกลไกบนฐำนควำมร่วมมือของสหประชำ-

ชำติและตัวแบบควำมร่วมมือระดับภูมิภำค หลงัสิน้สดุสงครามเยน็ ความคบืหน้าในความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการย้ายถิน่ปรากฏในรปูของข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยเริม่จากความตกลงในอนสุญัญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว (International  

147 Betts and Kainz. op.cit.  
148 UNHCR. (2018). History of UNHCR. Rtrieved from http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html.
149 IOM. (2018). IOM History. Retrieved from https://www.iom.int/iom-history.
150 IOM. (2018). IGC. Retrieved from https://www.iom.int/igc. 
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Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families: ICRMW) ค.ศ. 1990 รับรองโดยมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาติที่ 45/158 เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม ค.ศ. 1990 และมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2003151 อันน�ามาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วย 
การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว (Committee on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families: CMW) ที่เป็นองค์กรอิสระท�า
หน้าท่ีในการติดตามประเมินผลการด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ ของประเทศท่ีเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุ
สัญญาฯ152 ทัง้น้ีมเีพยีง 39 ประเทศเท่านัน้ทีล่งนามในอนสุญัญาดงักล่าวและล้วนเป็นประเทศก�าลงัพฒันา
ทัง้ส้ิน ในขณะทีป่ระเทศพัฒนาแล้วหรอืประเทศยากจนมิได้ให้การรับรองในอนสุญัญา ICRMW153 รวมทัง้
การที่อนุสัญญาดังกล่าวมีผลสู่การบังคับใช้ยังใช้เวลายาวนานกว่าทศวรรษหลังการบรรลุข้อตกลงใน
อนุสัญญาอีกด้วย ประเด็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของระบอบการจัดการการย้ายถิ่นที่ยังไม่ได้รับ
การสนบัสนนุมากนกัจากประชาคมระหว่างประเทศในประเด็นเร่ืองการรับรองสทิธขิองผูย้้ายถ่ินผดิกฎหมาย 
ซึ่งอนุสัญญา ICRMW มิได้ก�าหนดชัดเจนในเร่ืองสิทธิของผู้ย้ายถ่ินอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย  
ส่งผลให้หลายประเทศลังเลทีจ่ะเข้าร่วม ด้วยเกรงจะต้องถกูบงัคบัในการให้สทิธคิุม้ครองแก่บคุคลทีม่สีถานะ
ผิดกฎหมายโดยการให้สิทธินั้นขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐ154 ความขัดแย้งในมุมมองเรื่องฐานสิทธิ (Right 
– based Approach) ของส�านักเสรีนิยม (Liberalism) กับรัฐนิยม (Statism) ของสายสัจนิยม (Real-
ism) ที่ขัดแย้งกันนี้จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้อนุสัญญา ICRMW ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมรัฐ
มากนัก

อย่างไรก็ดี สหประชาชาตยิงัคงพยายามสร้างความร่วมมือเกีย่วกบัการย้ายถ่ินโดยมีมตขิองสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ RES/48/113 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993 ให้มีการจัดการประชุมว่าด้วย
ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และผู้ย้ายถิ่น อันน�ามาซึ่งการประชุมไคโรว่าด้วยประชากรและการพัฒนา (Cairo  
Conference on Population and Development) ในปีถัดมา โดยเป็นการประชุมที่มีการหารือทิศทาง
ความร่วมมือระหว่างประชาคมโลกในประเดน็ด้านการพฒันาทีมุ่ง่เน้นให้สทิธแิละความเป็นมนษุย์เป็นแกน
กลางของทิศทางการพัฒนา วาระของการประชุมจึงประกอบไปด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ประชากร 

151 UNTC. (2018). Chapter IV Human Rights 13. International Convention on the Protection of the Rights 
of All Migrant Workers and Members of Their Families. Retrieved from https://treaties.un.org/pages/ ViewDetails.
aspx?src=IND&mtdsgno=IV-13&chapter=4&clang=en. 

152 OHCHR. (2018). Committee on Migrant Workers–CMW. Retrieved from https://www.ohchr.org/en/ 
hrbodies/cmw/pages/cmwindex.aspx. 

153 ดูรายละเอียดใน Chapter IV Human Rights 13. International Convention on the Protection of the Rights 
of All Migrant Workers and Members of Their Families. 

154 Directorate–General for External Policies–Policy Department, European Parliament. (2013). Current 
Challenges in the Implementation of the UN International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Members of Their Families. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/
etudes/join/2013/433715/EXPO-DROIET(2013)433715EN.pdf. 
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สุขภาพและการเจริญพันธุ์ ความเท่าเทียมทางเพศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน155 ทั้งนี้ในประเด็นของการ
จัดการการย้ายถิ่นนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบในกรอบความตกลงในการพิจารณาเร่ืองการย้ายถ่ินควบคู่ไป
กับการพัฒนาโดยเฉพาะความยากจนที่เป็นสาเหตุของการย้ายถ่ิน ตลอดจนการวางยุทธศาสตร์ในการ
ท�าให้การย้ายถิน่น�าไปสูก่ารพฒันาและการส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสรมิบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและค�าแนะน�าในการจัดการการ
ย้ายถิน่แก่ประเทศก�าลงัพฒันา รวมทัง้สนบัสนนุความร่วมมอืระหว่างรฐับาลทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหภุาคี
ในการก�าหนดแนวทางการจัดการการย้ายถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน156

ถัดมาเกือบสิบปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติที่ 58/208 ค.ศ. 2003 ให้มีการประชุมใหญ่
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการย้ายถิ่นและการพัฒนาระหว่างประเทศ (UN High–level Dialogue on 
International Migration and Development: HLD) ใน ค.ศ. 2006 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการ
หารอืกันของประชาคมระหว่างประเทศในประเดน็ของการย้ายถ่ินระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างรอบ
ด้าน โดยเฉพาะแนวทางท่ีจะให้เกดิประโยชน์สงูสดุของการย้ายถ่ินและจ�ากดัผลกระทบเชงิลบให้น้อยทีส่ดุ 
ซึ่งเนื้อหาการประชุมครอบคลุมประเด็นของสิทธิผู้ย้ายถ่ิน การค้ามนุษย์ การส่งเงินกลับของแรงงานข้าม
ชาติ และความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค157 ผลจากการประชุมได้น�าไปสู่การจัดตั้งเวทีการ
ประชุมโลกว่าด้วยการย้ายถิ่นและการพัฒนา (Global Forum on Migration and Development: 
GFMD) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือและการเจรจากันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐและองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวข้องในการท�างานด้านการย้ายถิน่และการพฒันา อกีทัง้ยังมกีารจดัตัง้กลุม่การย้ายถ่ินสากล 
(Global Migration Group: GMG) ขึ้นตามข้อเสนอของเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย
องค์กรในก�ากับของสหประชาชาติ 15 องค์กรร่วมกับ IOM ในการท�าหน้าที่ส่งเสริมการมีการน�าข้อตกลง
และบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ว ่าด้วยการย้ายถ่ินที่ได้มีการตกลงกันไปบังคับใช้ให้เกิดผล158 
ปรากฏการณ์เหล่านี้ถือเป็นอีกก้าวส�าคัญของการพัฒนากรอบความร่วมมือและกลไกระหว่างประเทศใน
การบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี ช่วงทศวรรษที่ 1990–2000 นับเป็นช่วงเวลาแห่งความงอกงามของความร่วมมือ 
ธรรมาภิบาลการย้ายถิน่ในระดบัภมูภิาคเป็นอย่างมาก ปัจจยัส�าคญัของการขยายกรอบความร่วมมอืระดบั
ภมูภิาคนีเ้กดิจากบทบาทของ IOM และ IGC ในการสนบัสนนุตวัแบบกระบวนการการหารอืระดบัภมูภิาค 
(Regional Consultative Process: RCP) ให้เกดิขึน้ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่โลก โดยอาศยัหลกัการของ RCP 

155 UNFPA. (2018). International Conference on Population and Development. Retrieved from https://
www.unfpa.org/icpd. 

156 United Nations. (1994). Report of the International Conference on Population and Development. 
Retrieved from http://www.un.org/en/development/desa/population/events/pdf/expert/27/SupportingDocuments/ 
ACONF.17113Rev.1.pdf. 

157 United Nations. (2016). United Nations High–level Dialogue on International Migration and Develop-
ment (HLD). Retrieved from https://www.iom.int/united-nations-high-level-dialogue-international-migration-
and-development-hld.

158 Ibid. 
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ในลักษณะของการรวมกลุ่มระหว่างรัฐที่ไม่จ�าเป็นต้องเช่ือมโยงกันด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์แต่เน้นสร้าง
ความร่วมมือเชิงหารือว่าด้วยการย้ายถิ่นอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาแผนต้นแบบการปฏิบัติ (best practices) การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการมีมาตรฐานร่วมกันในการ
จัดการการย้ายถิน่159 ความยดืหยุน่และเน้นความร่วมมือเชงิหารอืกนัในตวัแบบเช่นนีน้�าไปสูก่ารสร้างกลไก
ระดับภูมิภาคขึ้นหลายพื้นที่160 ได้แก่ กลไกการหารือระดับภูมิภาคของอเมริกากลาง เม็กซิโก และ
สหรฐัอเมรกิา กระบวนการบดูาเปสส�าหรบัยโุรปตะวันออก กระบวนการบาหลีส�าหรับเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้
และออสเตรเลีย กระบวนการโคลัมเบีย กระบวนการอาบูดาบี กระบวนการบวก 5 ของกลุ่มประเทศแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน การประชุมว่าด้วยการย้ายถิ่นในแอฟริกาตะวันตก และการประชุมว่าด้วยการย้ายถิ่น 
ในแอฟริกาใต้ เป็นต้น

3.3  ช่วงท่ีสำม ระหว่ำงปี 2007–2018: กำรพัฒนำระบอบกำรจัดกำรแบบหุ้นส่วนและนโยบำย

เชิงยุทธศำสตร์ ภายหลังการจัดตั้ง GFMD ใน ค.ศ. 2006 การประชุม GFMD กลายเป็นกลไกส�าคัญ
ในการพูดคุยระดบัพหภุาคท่ีีแต่ละรฐัจะได้หารอืและแลกเปลีย่นข้อมลูในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการย้ายถ่ิน
และการพฒันา เริม่มกีารประชุมเป็นครัง้แรกใน ค.ศ. 2007 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยยีม โดยเป็นการ
ประชมุทีต่่อเนือ่งมาจากการประชมุ HLD ใน ค.ศ. 2006 การประชมุของ GFMD นัน้ ยงัได้มกีารจดัเวที
ส�าหรับภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการเจรจา GFMD ด้วยโดยจัดให้มี
การประชมุของภาคประชาสงัคมหนึง่วันก่อนการประชมุระดบัรฐับาลซึง่จดัต่อเนือ่งจากเวทภีาคประชาสังคม
ไปอีกสองวัน เจตนารมณ์ของการจัดให้มีการประชุมภาคประชาสังคมข้ึนก่อนน้ีก็เพ่ือให้ภาคประชาสังคม
ได้มีโอกาสเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพื่อการพิจารณาในระดับนโยบายของการประชุม
ระหว่างรัฐบาลต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีองค์กรภาคประชาสังคมราว 200 องค์กร และรัฐบาลจาก 
156 ประเทศเข้าร่วม161 การประชุม GFMD นั้นมีความส�าคัญในแง่ของการก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ต่อการ
ย้ายถิ่นโดยเป็นการปรับทัศนคติของรัฐและสังคมที่มีต่อการย้ายถิ่นในแง่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางสังคมไปสู่การส่งเสริมให้การย้ายถิ่นที่ถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศ
ต้นทางและปลายทางผ่านการเชื่อมแนวคิดการพัฒนาเข้ากับการย้ายถิ่น162 ภายหลังการประชุม GFMD 
ครัง้นัน้กไ็ด้มกีารจดัประชุมอย่างต่อเนือ่งทกุปี163 จนถงึการประชมุครัง้ที ่10 ใน ค.ศ. 2017 ณ เมืองเบอร์ลนิ 
ประเทศเยอรมันนแีละครัง้ที ่11 ค.ศ. 2018 ทีเ่มอืงมาร์ราเกช ประเทศโมรอ็กโก โดยมเียอรมนแีละโมร็อกโก
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ164

159 Betts and Kainz. op.cit.
160 Ibid. 
161 Global Forum on Migration and Development. (2017). First Meeting of the Global Forum on Migra-

tion and Development. Retrieved from https://gfmd.org/meetings/belgium2007. 
162 Ibid. 
163 ดูรายละเอียดการประชุมครั้งที่ 1–9 ได้จาก Global Forum on Migration and Development. (2017). Annual 

GFMD Themes. Retrieved from https://gfmd.org/process/annual-themes.
164 Global Forum on Migration and Development. (2017). Eleventh GFMD Summit Meeting 2017.  

Retrieved from https://gfmd.org/eleventh-gfmd-summit-meeting-registration-landing.  
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ภำพที่ 5.8 กำรประชุมโลกว่ำด้วยกำรย้ำยถิ่นและกำรพัฒนำ

 ครั้งท่ี 1 ค.ศ. 2007 ณ กรุงบรัสเซลส์
ท่ีมำ:  GFMD. (2017).

การประชุม GFMD ครั้งที่ 10 และต่อเนื่องสู่ครั้งที่ 11 นี้ มีวาระการประชุมที่ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในการเห็นชอบต่อปฏิญญานิวยอร์กเพื่อผู้ลี้ภัยและ 
ผู้ย้ายถิ่น (New York Declaration for Refugees and Migrants) เมื่อ ค.ศ. 2016 ในการพัฒนาข้อ
ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการย้ายถิน่ทีป่ลอดภยั เป็นระเบยีบ และปกต ิ(Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration หรือเรียกสั้นๆ ว่า Global Compact for Migration: GCM) ซึ่ง
ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการการย้ายถิ่นให้ดีขึ้นตั้งแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการคือ165

1.  การบรรเทาปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ารงชีพและความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพของบุคคลในถิ่นฐานบ้านเกิด

2.  การลดความเสีย่งและความยากล�าบากต่างๆ ทีผู่ย้้ายถ่ินต้องเผชญิในกระบวนการย้ายถ่ินโดย
มุ่งเน้นไปที่การปกป้องสิทธิมนุษยชนและการดูแลช่วยเหลือ

3.  การกระตุ้นให้รัฐและประชาคมระหว่างประเทศเกิดความรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อมท่ีมีต่อการย้ายถ่ิน เพ่ือแสวงหาความร่วมมือ
ในการรับมือต่อสิ่งท้าทายเหล่านั้น

4.  การก่อให้เกิดบริบทท่ีส่งเสริมให้ผู้ย้ายถ่ินสามารถใช้ศักยภาพของตนในการก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมทุกระดับ

165 United Nations. (2018). Global Compact for Migration. Retrieved from https://refugeesmigrants.un. 
org/migration-compact. 
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นอกจากการขับเคลื่อนความร่วมมือตามเป้าหมายภายใต้การน�าของสหประชาชาติแล้ว สิ่งที่เป็น
ผลเชิงปฏิบัติของ GFMD ยังปรากฏในรูปของคลังนโยบายและแผนต้นแบบการปฏิบัติโดย GFMD  
เห็นชอบในการสร้างฐานความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Platform for Partnership: PfP) ขึ้นในการประชุม
ครั้งที่ 4 ค.ศ. 2010 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและรัฐบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มิใช่รัฐ 
(องค์กรภาคประชาสังคมและภาคธรุกิจ) ในการแลกเปล่ียนข้อมูล นโยบาย และแผนปฏบิตัด้ิานการย้ายถ่ิน
และการพัฒนาท่ีมาจากการหารอืในเวทกีารประชุมของ GFMD ซึง่จดัท�าในรูปของคลงันโยบายและข้อมลู 
ปัจจุบันมีถึง 1,095 นโยบาย/ตัวแบบแผนปฏิบัติการ และเครื่องมือเชิงนโยบายการย้ายถิ่นกับการพัฒนา
อีก 4 อย่าง166 ได้แก่ การอบรมประจ�าปีว่าด้วยประเด็นของเพศกับการย้ายถิ่น ชุดฐานข้อมูลการย้ายถิ่น 
คู่มือว่าด้วยผู้พลัดถิ่นกับการพัฒนา และคู่มือเชิงยุทธศาสตร์ในการท�าให้การย้ายถ่ินเป็นแกนหลักของ 
การขับเคลื่อนการพัฒนา

นอกเหนอืจาก GFMD แล้วอกีกลไกหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อระบอบระหว่างประเทศในการจัดการ
การย้ายถิ่นคือ GMG ซึ่งท�าหน้าที่เป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการ
ย้ายถิ่นระหว่างประเทศทั้งในลักษณะของการประสานแนวทางการด�าเนินการตามกรอบการหารือต่างๆ 
ได้แก่ HLD, GFMD และ GCM โดย GMG ประกอบไปด้วยองค์กรในก�ากับของสหประชาชาติที่
เกีย่วข้องกบัการย้ายถิน่โดยคณะกรรมาธกิารว่าด้วยการย้ายถิน่ของสหประชาชาต ิ(Global Commission 
on International Migration) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการเสนอแนะการจัดต้ัง GMG ต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติมีเป้าหมายให้ GMG เป็นเครื่องมือเชิงสถาบันระหว่างประเทศในการด�าเนินการต่อกิจการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น167 ปัจจุบัน GMG ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 22 องค์กรซ่ึงล้วน
เป็นองค์กรในก�ากับของสหประชาชาติทั้งสิ้น168 ได้แก่ IOM, ILO, OHCHR, UNHCR, UN-DESA, 
FAO, UNDP, UNFPA, WFP, WHO, IFAD, UNCTAD, UNEP, UNESCO, UN Regional 
Commissions และ World Bank เป็นต้น

กิจกรรม 5.3.1

จงอธิบายนิยามของธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

166 Global Forum on Migration and Development. (2017). Platform for Partnership. Retrieved from https://
gfmd.org/pfp; From M&D Policy Tools, by Global Forum on Migration and Development, 2017, Retrieved from 
https://gfmd.org/pfp/policy-tools.

167 Global Migration Group. (2016). About. Retrieved from http://www.globalmigrationgroup. org/what-
is-the-gmg.

168 Global Migration Group. (2017). Members. Retrieved from http://www.globalmigrationgroup.org/ 
gmg-members.



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

5-57การเมืองโลกาภิวัตน์ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

แนวตอบกิจกรรม 5.3.1

ธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ เป็นระบอบระหว่างประเทศ ที่มีขึ้นเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของรัฐในการจัดการการย้ายถิ่นโดยเป็นไปในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการใช้อ�านาจ
บังคับ ธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นจารีตและโครงสร้างเชิงองค์กรท่ีท�า
หน้าที่จัดระเบียบและสนับสนุนรัฐและตัวแสดงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น

เรื่องท่ี 5.3.2

ตัวแบบธรรมำภิบำลว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรย้ำยถิ่นระหว่ำงประเทศ

ภายใต้กรอบใหญ่ของการพฒันาธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศทีก่ล่าว
ไว้เบื้องต้น อเล็กซานเดอร์ เบทส์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีบทบาทอย่าง
ส�าคญัในการเสนอแนวคดิในเรือ่งธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศได้ตัง้ข้อสงัเกต
เกี่ยวกับการการจัดการการย้ายถิ่นไว้ว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 3 ประการ169 คือ เรื่องของสิทธิ ความ 
มัน่คง และเศรษฐกิจ ซ่ึงในการทีร่ฐัจะก�าหนดนโยบายว่าด้วยการบริการจดัการการย้ายถ่ินนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องค�านึงถึง รวมท้ังผู้ก�าหนดนโยบายต้องเข้าใจถึงธรรมชาติในการก�าหนดนโยบายที่มีแนวโน้มของ
การยอมเสียบางอย่างเพื่อแลกกับสิ่งอื่น (trade-off ) ซึ่งประโยชน์ในเป้าหมายเชิงนโยบายขึ้นอยู่กับทาง
เลือกในนโยบายที่ผู้ก�าหนดนโยบายตัดสินใจเลือก เช่น ทางเลือกในการให้ความส�าคัญกับเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจเป็นหลักอาจน�ามาซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อเป้าหมายด้านอ่ืน หรือการใช้นโยบายจัดการการย้าย
ถิ่นอย่างเข้มงวดโดยเน้นที่เป้าหมายด้านความมั่นคงก็อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายในเรื่องของสิทธิได้ 
เป็นต้น

169 Alexander Betts. (2010). Global Migration Governance–the Emergence of a New Debate. Retrieved 
from https://www.geg.ox.ac.uk/sites/geg.bsg.ox.ac.uk/files/Betts%20Global%20Migration%20
Governance%20PB.pdf 
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สิทธิ

ความมั่นคง เศรษฐกิจ

ภำพที่ 5.9 เป้ำหมำยในกำรก�ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรกำรย้ำยถิ่น

 ตำมแนวคิดของอเล็กซำนเดอร์ เบทส์
ท่ีมำ:  ผู้เขียน

การมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะการเปิดเสรีและผ่อนคลายเงื่อนไขในการเข้าเมือง
อาจท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการยากในการที่รัฐจะ
ควบคุมคัดกรองนักท่องเท่ียวเหล่านี้ที่อาจเข้ามาด�าเนินการผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการลักลอบอาศัยอยู่
ในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย โดยเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวหรือได้รับการยกเว้นวีซ่าแต่ได้รับ
อนญุาตให้อยู่ภายในประเทศเป็นเวลาระยะสัน้ตามก�าหนดแต่อยูเ่กนิระยะเวลาอนญุาต และลกัลอบท�างาน
อย่างผิดกฎหมาย กระทบต่อมิติด้านความม่ันคงและสิทธิของพลเมืองของรัฐนั้นๆ อย่างเช่นกรณีผีน้อย 
หรือคนไทยที่ลักลอบเข้าไปท�างานยังประเทศเกาหลีใต้ซ่ึงมีจ�านวนมากกว่าแสนคน170 โดยอาศัยช่องว่าง
ของนโยบายส่งเสรมิการท่องเทีย่วของเกาหลใีต้แฝงตวัเข้าประเทศแบบนกัท่องเทีย่วแล้วเข้าไปท�างานโดย
ไม่ได้รบัอนญุาตในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้การขายบริการทางเพศ171 จากการลักลอบเข้าเมือง
ผดิกฎหมายของคนไทยในลกัษณะนีส่้งผลให้กระทรวงยตุธิรรมของเกาหลีใต้เสนอให้รัฐบาลยกเลิกการเข้าเมือง
โดยไม่ต้องขอวซ่ีาของคนไทย รวมทัง้การใช้มาตรการจบักมุลงโทษอย่างเข้มงวดต่อการกระท�าผดิเพือ่แก้ไข
ปัญหา172 ทัง้นีก้ารด�าเนนิการอย่างเข้มงวดของรฐับาลเกาหลีใต้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสทิธขิองนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยที่เดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยสุจริต อีกทั้งยังกระทบต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่อาจตัดสินใจไม่เดินทางไปเกาหลีใต้เนื่องจากเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธเข้าเมือง

170 บีบีซี. (2561). สนทนากับผีน้อย: ประสบการณ์คนงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ สืนค้นจาก https://www.bbc.
com/thai/thailand-45369383.

171 ข่าวสด. (2561). แฉผีน้อยนวดเกาหลี! ฟุ้งเงินเดือนเป็นล้าน. สืบค้นจาก https://www.khaosod. co.th/special-
stories/news1498282. 

172 บีบีซี. อ้างแล้ว. 
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ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยเองก็มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นโดยผ่อนปรนการ
เข้าเมอืงด้วยการยกเว้นวซ่ีาและการอนญุาตให้ท�าวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมอืง (Visa–on–Arrival) ให้
แก่หลายประเทศ การมุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวได้กลายเป็นช่องว่างให้อาชญากรจากที่ต่างๆ 
หลบหนีคดีเข้ามายังประเทศไทย อกีทัง้ยงัได้รวมกลุม่ก่อคดอีาชญากรรมขึน้ในประเทศอย่างเป็นขบวนการ
จนกระทัง่ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็น “สวรรค์ของอาชญากรข้ามชาต”ิ เนือ่งจากเข้ามาได้ง่ายและเมือ่กระท�า
ความผิดก็ได้รับโทษไม่มากด้วยกฎหมายไทยก�าหนดโทษไม่รุนแรง173 ดังนั้นผู้ก�าหนดนโยบายของไทย
ต้องพิจารณาให้ดีถึงทางเลือกและผลได้ผลเสียในทางเลือกของนโยบายระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
ความม่ันคง และสทิธใิห้เกดิความสมดลุเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ รวมถึงพจิารณามาตรการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ควบคมุ
และป้องปรามผลกระทบจากทางเลือกของนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ตำรำงท่ี 5.4 กลุ่มอำชญำกรต่ำงชำติที่เข้ำมำกระท�ำควำมผิดในประเทศไทย

กลุ่มอำชญำกรรม สัญชำติ ลักษณะกำรกระท�ำควำมผิด

แก๊งค์สกิมเมอร์ มาเลเซีย เยอรมัน อังกฤษ 
ฝรั่งเศส รัสเซีย ยูเครน โรมาเนีย 
ไต้หวัน และจีน

ปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต 
บัตรเงินสด และขโมยข้อมูลการท�า
ธุรกรรมธนาคารเพื่อกดเงินใน
ประเทศไทย

แก๊งค์คอลเซนเตอร์ ไต้หวัน และจีน การตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์โดยเช่า
คอนโดมิเนียมหรือบ้านเช่าในไทยแล้ว
หลอกลวงเงินจากเหยื่อในจีนและไต้หวัน
ผ่านทางโทรศัพท์ให้โอนเงินเข้าบัญชี 
ของตน

แก๊งค์พนันออนไลน์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รับพนันทุกชนิดทางอินเทอร์เน็ต

แก๊งค์ปลอมแปลง
หนังสือเดินทาง/แก๊งค์ลูกแพะ

ปากีสถาน อินเดีย และอิหร่าน ปลอมหนังสือเดินทางโดยการขโมย 
หรือรับซื้อมาปลอมแปลง

แก๊งค์เงินด�า/แก๊งค์แบล็คมันนี่ ไนจีเรีย ไลบีเรีย คองโก กาน่า
แคมารูน อิหร่าน อิรัก และ
แซมเบีย

หลอกลวงค้าธนบัตรดอลลาร์ปลอม

173 อินทรชัย พาณิชกุล. (2557). 2557 “อาชญากรต่างชาติ” ครองเมือง? สืบค้นจาก https://www. posttoday.com/
politic/report/323321. 
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กลุ่มอำชญำกรรม สัญชำติ ลักษณะกำรกระท�ำควำมผิด

แก๊งค์ค้ามนุษย์ เมียนมา อินเดีย ปากีสถาน 
บังกลาเทศ ศรีลังกา มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย ซูดาน โมร็อกโก 
และอิหร่าน

ขบวนการค้าคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อ
เป็นแรงงานเถื่อนและค้าประเวณี รวมทั้ง
ลักลอบขนคนไปประเทศที่สาม

แก๊งค์ค้ายาเสพติด ไนจีเรีย กาน่า ไอวอรี่โคสต์ 
อิหร่าน อิรัก และปากีสถาน

ลักลอบน�าเข้า–ส่งออกยาเสพติดประเภท
โคเคน ยาอี และยาไอซ์

แก๊งค์ลักทรัพย์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย โคลัมเบีย 
เปรู เวเนซุเอลา และเม็กซิโก

ล้วงกระเป๋า ฉกชิงวิ่งราว ขโมย 
มอร์เตอร์ไซต์ งัดแงะลักทรัพย์สินตาม
หมู่บ้าน ร้านค้า โรงแรม ธนาคาร และ
สถานที่ท่องเที่ยว

แก๊งค์มาเฟีย รัสเซีย เยอรมัน อังกฤษ 
ออสเตรเลีย เดนมาร์ก อิสราเอล 
อิหร่าน ปากีสถาน และเวียดนาม

บังคับข่มขู่รีดไถเงินจากเจ้าของธุรกิจที่
เป็นคนสัญชาติเดียวกัน ขนของหนีภาษี 
เปิดบ่อนการพนัน ค้าประเวณี  
ค้ายาเสพติด คุมกิจการบาร์เบียร์  
ปลอมแปลงวีซ่าพาสปอร์ต และสังหาร
เหยื่อตามใบสั่ง

แก๊งค์เม็กซิกัน โคลัมเบีย เม็กซิโก กัวเตมาลา 
และเปรู

ฉกเพชรตามงานแสดงอัญมณี ขโมย 
ตามร้านเครื่องเพชร และเจาะตู้เซฟบ้าน
คนรวยตามหมู่บ้านจัดสรร

ท่ีมำ:  ก้องเกียรติ อภัยวงศ์. (2546); คมชัดลึก. (2557); อินทรชัย พาณิชกุล. (2557); ไทยรัฐ. (2561); เดลินิวส์. (2561a; 2561b).

ตัวแบบของธรรมำภิบำลว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรย้ำยถ่ินระหว่ำงประเทศ
เนื่องจากการย้ายถิ่นมิได้เป็นประโยชน์สาธารณะ (public good) เสมอไป ในบางกรณีหาก 

การย้ายถิน่นัน้สร้างผลกระทบเชงิลบกอ็าจเป็นโทษต่อสาธารณะ (public bad) ได้ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ
ในรปูแบบต่างๆ และการก่อการร้าย เป็นต้น การบรหิารจดัการการย้ายถิน่เพือ่ให้เป็นประโยชน์สาธารณะ
จงึเป็นส่ิงท่ีส�าคญัและจ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างประเทศและตวัแสดงท่ีหลากหลายในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการการย้ายถ่ินอันน�ามาซึ่งการสร้างตัวแบบในการ
จัดการการย้ายถิ่นดังต่อไปนี้

ตำรำงท่ี 5.4 (ต่อ)
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1.  ตัวแบบระบอบระหว่ำงประเทศใหม่เพื่อกำรย้ำยถิ่นอย่ำงเป็นระเบียบ (New International 

Regime for Orderly Movements of People: NIROMP) จากรายงาน Managing Migration: 
Whither the Missing Regime? ที่บิมาล โกชเสนอต่อ UNESCO ใน ค.ศ. 2005 นั้น โกชเสนอว่าใน
การสร้างตัวแบบการจัดการการย้ายถิ่นนั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 เสาหลัก (Three Pillars)174 
คือ การมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน กรอบเชิงปทัสถาน และความร่วมมือเชิงสถาบัน โดยเฉพาะเสาของการมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันและกรอบเชิงปทัสถานนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากและมีความส�าคัญในอันที่จะท�าให ้
ธรรมาภิบาลการย้ายถ่ินประสบผลในเชิงปฏบิติัอนัได้แก่ความร่วมมือเชงิสถาบนัทีเ่กดิข้ึนเพือ่รองรับเสาแรก
และเสาที่สอง การมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อน�าไปสู่ NIROMP นั้นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง 
ประเทศทางผ่าน และตัวผู้ย้ายถิ่นจ�าเป็นต้องสร้างความสมดุลของความต้องการและประสานประโยชน์ 
ร่วมกันในการสร้างระบอบที่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นที่มีระเบียบ สามารถคาดการณ์ได้ จัดการได้ และก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมิใช่คนกลุ่มใดกลุ่มเดียว175 ส่วนกรอบเชิงปทัสถาน คือ 
การยอมรับร่วมกันในหลักการของการเปิดเสรีอย่างมีระเบียบ (regulated openness) และการมีความ 
ร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชิด ยัง่ยนื ระหว่างรฐั176 ทัง้นีก้รอบเชิงปทสัถานไม่อาจสมัฤทธิผ์ลได้หากขาดการด�าเนนิการ
บนพื้นฐานของความร่วมมือเชิงสถาบันในการส่งเสริมการด�าเนินการด้านนโยบาย การให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนแก่รัฐบาล กลุ่มผู้ย้ายถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด�าเนินการ
ตามข้อตกลง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคืบหน้าเชิงรูปธรรมและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

NIROMP

Institutional
Arrangement

Normative
Framework

Shared
Objectives

ภำพที่ 5.10 สำมเสำหลักในตัวแบบ NIROMP ของบิมำล โกช
ท่ีมำ:  ผู้เขียน

174 Bimal Ghosh. (2005). Managing Migration: Whither the Missing Regime? Retrieved from http://
unesdoc.unesco.org/images/0013/001391/139149e.pdf.

175 Ibid. 
176 Ibid.  
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ส่วนเจมส์ โฮลลิฟีลด์นั้นให้ความสนใจตัวแบบ NIROMP โดยพิจารณารูปแบบของการด�าเนิน
การในการจัดการการย้ายถิ่นจากประเภทของผู้ย้ายถิ่นท่ีจ�าเป็นต้องมีระบบเข้าไปรองรับการจัดการ 
โดยเฉพาะ โดยการจัดการการย้ายถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับระบอบในการจัดการการย้ายถ่ินที่แตกต่างกัน 2 
ระบอบคือ การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับการบริหารจัดการผู้ลี้ภัย177 โฮลลิฟีลด์จึงแบ่งการจัดการ 
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ178 คือ รูปแบบเชิงสถาบัน (institutionalised regime) 
และรูปแบบกรอบความร่วมมือพหุภาคี (multilateralism)

1.1 รูปแบบเชิงสถาบัน (institutionalised regime) เป็นการพัฒนากลไกการด�าเนินการ
เกีย่วกับการย้ายถิน่โดยอาศยับทบาทขององค์การระหว่างประเทศเป็นหลกั ซึง่หมายความรวมทัง้องค์การ
ระหว่างประเทศที่เป็นรัฐ (Intergovernmental Organisations: IGOs) และที่มิใช่รัฐ (Inter-nongov-
ernmental Organisations: INGOs) เช่น UNHCR, IOM และ ILO เป็นต้น

1.2 รูปแบบกรอบความร่วมมือพหุภาคี (multilateralism) เป็นกรอบความร่วมมือที่วาง
แนวทางและรับรองหลักการที่รัฐภาคีเห็นชอบร่วมกันในการควบคุมและจัดการการย้ายถ่ิน โดยให้ความ
ส�าคญักับการสร้างระบอบการจดัการระดบัโลกเพือ่ให้เกดิมาตรฐานเดยีวกนั อาท ิข้อตกลงว่าด้วยแรงงาน
ข้ามชาติภายใต้ GATT/ WTO-General Agreement on Trade in Service (GATS) ที่ประเทศภาคี
ร่วม 100 ประเทศต่างเห็นชอบในความตกลงการรับแรงงานข้ามชาติ แต่ข้อตกลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการรับ
แรงงานในเง่ือนไขช่ัวคราว อกีทัง้ยงัจ�ากัดเพยีงการรับแรงงานทักษะสงู กลุม่ธรุกจิ และแรงงานทีถู่กส่งจาก
บริษัทไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศ (intracompany transfers) ในระยะเวลา 2–5 ปีเท่านั้น ข้อตกลงใน
เร่ืองแรงงานข้ามชาติของ GATS จึงเป็นการสร้างบรรทัดฐานในการจัดการแรงงานข้ามชาติและการเปิด
เสรด้ีานแรงงานอย่างเป็นสากลกจ็รงิอยู ่แต่กเ็ป็นเพยีงการจ�ากดัขอบเขตไว้เฉพาะแรงงานทกัษะสงูและการ
รับแรงงานชั่วคราวเท่านั้น179

ทั้งนี้ความส�าเร็จของระบอบการจัดการการย้ายถิ่นที่มีอยู่ในแต่ละรูปแบบนั้นจะประสบผลอย่างไร
หรือไม่ ขึ้นอยู่กัยปัจจัยความแตกต่างของกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่มีผลต่อการยอมรับตามอาณัติ (mandate) ที่รัฐ
ภาคมีีต่อกรอบความร่วมมือ จากงานศึกษาหลายชิน้180 พบว่าการจดัการการย้ายถ่ินต่อผูล้ี้ภยันัน้ประสบผล
มากกว่าประเด็นเรื่องของการจัดการแรงงานข้ามชาติ การอาศัยบทบาทเชิงสถาบันขององค์การระหว่าง
ประเทศอย่างสหประชาชาติและองค์กรในก�ากับที่มีกลไกการด�าเนินการที่ชัดเจน การมีกรอบการจัดการ

177 Hollifield. op.cit., p. 98.
178 Ibid., pp. 98–100.
179 Rey Koslowski. (2009). Global Mobility and the Quest for an International Migration Regime.  

Retrieved from http://publications.iom.int/system/files/pdf/internationalmigrationdevelopment.pdf. 
180 เช่น Migration and the New International Order: The Missing Regime; Global Mobility and the Quest 

for an International Migration Regime; Managing Migration: Whither the Missing Regime?; International Migra-
tion and Development–Continuing the Dialogues: Legal and Policy Perspectives; Globalisation, Sovereignty, and 
Transnational Regulation: Reshaping the Governance of International Migration เป็นต้น 
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ผ่านเครื่องมือทางกฎหมายท�าให้การบริหารจัดการความเป็นระเบียบของการย้ายถิ่นในกลุ่มผู้ลี้ภัยมี
ประสิทธิภาพและเป็นผลมากกว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติ ตัวอย่างเช่น บทบาทของ UNHCR และ ILO 
ส�าหรับระบอบการจัดการในระดับโลก ระดับภูมิภาคที่โดดเด่นคือ ระบอบเชงเกน (Schengen Regime) 
ของสหภาพยุโรปทีถ่กูออกแบบมาเพือ่การควบคมุการเดนิทางข้ามพรมแดนในกลุม่ประเทศภายใต้ระบอบ
เชงเกน โดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถควบคุมการย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยและป้องกันการที ่
ผูข้อลีภ้ยัจะขอเข้าไปลีภั้ยในหลายประเทศสมาชิกตามอ�าเภอใจ เนือ่งจากระบอบเชงเกนก�าหนดให้ผูข้อล้ีภยั
ต้องสมัครรับสิทธิการขอลี้ภัยจากประเทศแรกในกลุ่มเชงเกนที่เดินทางเข้ามาถึงก่อนจึงจะสามารถขอลี้ภัย
ไปประเทศทีส่ามได้181 ทัง้นีก้ารด�าเนนิการในระบอบเชงเกนมปีระสทิธภิาพในการสกดักัน้และบริหารจดัการ
ผู้ลี้ภัยตั้งแต่เริ่มเข้าสู่พรมแดนรัฐในกลุ่มก็จริงอยู่ แต่ระบอบดังกล่าวได้ท�าให้รัฐสมาชิกบางประเทศต้อง
กลายเป็นรัฐกันชน (buffer state) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยทะลักเข้าสู่รัฐสมาชิกที่อยู่ชั้นใน หากรัฐกันชน
เหล่าน้ีต้องรับมือกับผู้ลี้ภัยจ�านวนมหาศาลก็อาจไม่สามารถควบคุมหรือรองรับผู้ล้ีภัยได้ดังที่เกิดในกรณี
วิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรปที่ได้กล่าวไปแล้ว

ส่วนระบอบการจัดการแรงงานข้ามชาตินั้น บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและกรอบความ
ร่วมมือเชิงสถาบันค่อนข้างอ่อนแอ182 ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของ
แรงงานข้ามชาติซึง่มอีทิธพิลเกนิกว่าการควบคุมจดัการโดยรัฐหรือแม้แต่ภายใต้กรอบความร่วมมอืพหภุาคี 
เนือ่งจากการทีร่ฐัยดึโยงอยูกั่บผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิทีร่บัจะได้รบัจากการเคลือ่นย้ายแรงงานท้ังในส่วน
ของประเทศต้นทางที่มีอุปสงค์ของแรงงานมากและพึ่งพารายได้จากเงินที่แรงงานส่งกลับมาเป็นปัจจัยใน
การพัฒนาประเทศ ในขณะทีป่ระเทศปลายทางซึง่เป็นประเทศร�า่รวยต้องการได้ประโยชน์จากแรงงานราคา
ถูก การขึ้นทะเบียนและรับรองสิทธิของแรงงานย่อมส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น กระทบต่อความสามารถ
ด้านการแข่งขัน ภาวะที่ไม่สอดคล้องกันเช่นนี้ ท�าให้เป็นการยากในการจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นอย่าง
มาก แม้จะมีความพยายามในการบริหารจัดการแรงงานในหลายกรอบความร่วมมือ อาทิ GATS และ 
MRA (Mutual Recognition Arrangement) แต่ก็เป็นการด�าเนินการเฉพาะกลุ่มแรงงานวิชาชีพและ
แรงงานทกัษะสงู ซึง่เป็นแรงงานส่วนน้อย ประกอบกบัในแง่การปฏบิตักิย็งัมปัีญหาของการรบัรองมาตรฐาน
แรงงานเดยีวกนั เช่น กรณี MRA ทีน่�ามาใช้ส�าหรบัเปิดเสรแีรงงานวชิาชพีของประชาคมอาเซยีนทีม่ปัีญหา
ในการปรับมาตรฐานการรับรองวิชาชีพแรงงานให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียน
มีความแตกต่างของมาตรฐานการศึกษาและการรับรองวิชาชีพระหว่างกันมาก183 อีกทั้งในความเป็นจริง 
แต่ละประเทศยังมีการกีดกันการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติอยู่แม้จะพยายามผลักดันความเป็นภูมิภาค
ระหว่างสมาชิกที่สลายพรมแดนเพื่อเปิดเสรีแรงงานระหว่างกันแล้วก็ตามที

181 Hollifield. op.cit., p. 98.
182 Ibid., p. 99. 
183 พิพัฒน์ ธนากิจ, ธ�ารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, อุษามาศ เสียมภักดี, อักษราภัค ชัยปะละ และพิมพ์สิริ เพชรร�้ารอบ. 

อาเซียนไร้พรมแดน ใน ชาญวิทย์ เกษตรสิริ และกาญจนี ละอองศรี (บรรณาธิการ). อาเซียน: สยาม–ไทย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษศาสตร์. น. 118–131.  
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อย่างไรก็ดี โฮลลิฟีลด์ตั้งข้อสังเกตว่า การสร้างระบอบการจัดการการย้ายถ่ินจะเกิดข้ึนได้อย่าง
เป็นผลสัมฤทธ์ิต้องอาศัยยุทธศาสตร์การชี้น�า (dominant strategy)184ที่รัฐมหาอ�านาจซึ่งเป็นประเทศ 
ปลายทางอาศัยองค์การระหว่างประเทศในการชักชวนหรือบังคับรัฐเล็กและรัฐที่อ่อนแอซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประเทศต้นทางให้ปฏิบัติตามระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการการย้ายถ่ินอย่างเป็นระเบียบ  
(NIROMP) ควบคู่ไปกับการเคารพหลกักฎหมายระหว่างประเทศและอ�านาจอธิปไตยรัฐ โดยรัฐมหาอ�านาจ
ซึง่มกัตกอยูใ่นฐานะของประเทศรบั/ ประเทศปลายทางคววรด�าเนนิการกดดนัผ่านกระบวนการแบบพหภุาคี
มากกว่าการใช้มาตรการฝ่ายเดยีวหรอืการต่อรองแบบทวภิาค ี เพือ่ให้เกดิการยอมรับในมาตรการทีผ่ลกัดนั
ได้มากกว่า รวมทั้งจะน�าไปสู่การสร้างมาตรฐานร่วมกันในการจัดการการย้ายถิ่นได้ ทั้งนี้ ในกระบวนการ
น�ามาสูก่ารก�าหนดกรอบการจดัการการย้ายถิน่อาจเป็นการใช้ประเดน็ทีม่คีวามเกีย่วโยงกนัระหว่างรฐัหรอื
มีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งมิใช่ประเด็นที่ว่าด้วยการย้ายถ่ินโดยตรงเป็นเคร่ืองมือในการเจรจาเพื่อน�าไปสู่
ความร่วมมือในการจัดการย้ายถิ่น ซ่ึงกระบวนการในลักษณะนี้ซึ่งโฮลลิฟีลด์เรียกว่า “International  
Logroll”185 จะเป็นการโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือกันได้เมื่อรัฐภาคีเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ข้อตกลงในเวทเีจรจา ตัวอย่างเช่น NAFTA ซึง่เป็นข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนอืท่ีเป็นกรอบการหารือ
ในการเปิดเสรทีางการค้าแบบรอบด้าน โดยมกีารสอดแทรกข้อตกลงในการจดัการการย้ายถิน่ในการน�าเข้า
แรงงานผ่านเงื่อนไขการจัดการที่ตกลงกันระหว่างรัฐภาคี เป็นต้น

2. ตัวแบบธรรมำภิบำลว่ำด้วยกำรย้ำยถิ่นระหว่ำงประเทศ (Global Migration Governance: 

GMG) ของอเล็กซำนเดอร์ เบทส์ ตัวแบบธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ 
ของอเล็กซานเดอร์ เบทส์ เป็นตัวแบบของการเสนอแนวคิดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
จัดการการย้ายถิ่นที่พิจารณาจากรูปแบบของความร่วมมือซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ186 คือ

2.1  ความร่วมมือแบบพหุภาคี (institutional multilateralism) เป็นความร่วมมือในการ
จัดการการย้ายถิ่นที่เป็นทางการหรือปรากฏในรูปความร่วมมือเชิงสถาบัน เช่น องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) และการประชุมระดับสูงว่าด้วยการย้ายถิ่นและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN High 
– level Dialogue on Migration and Development) เป็นต้น

2.2  ความเชือ่มโยงหลายฝ่าย (coherent plurilateralism/embeddedness) ได้แก่ กฎหมาย
และข้อตกลงระหว่างประเทศที่ว่าด้วยการย้ายถิ่นหรือเกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น ซึ่งรวมทั้งกฎหมายและข้อ
ตกลงที่ผูกพันรัฐภาคีที่ว่าด้วยการย้ายถิ่นโดยตรง และกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องโดยหลักการหรือ
แนวทางปฏบิตั ิ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธมินษุยชน กฎหมาย/ข้อตกลงขององค์การการค้า
ระหว่างประเทศ (WTO) และกฎหมายทะเล เป็นต้น

184 Hollifield. op.cit., pp. 101–103. 
185 Ibid., p. 101. 
186 Hollifield. op.cit.
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2.3  เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ (informal networks) เป็นการสร้างเครือข่ายความ 
ร่วมมือขององค์กรระดับต่างๆ รวมทั้งผู้ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการย้ายถิ่น และองค์กร
ท่ีมใิช่รฐัทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระบวนการหารอืระดับภูมิภาค (regional consultative process) ซึง่เป็นเครือข่าย
ของผู้ก�าหนดนโยบายระดับรัฐบาลที่ไม่มีพันธะผูกมัดในข้อเสนอหรือการหารือ เน้นความร่วมมือแบบ
ยืดหยุ่น การแบ่งปันข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล คณะหารือระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการขอลี้ภัย  
ผู้ลี้ภัย และการย้ายถิ่น (Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugees and Migration: 
IGC) และเวทีการประชุมว่าด้วยการย้ายถิ่นและการพัฒนา (Global Forum on Migration and  
Development: GFMD) เป็นต้น

นอกเหนอืจากตัวแบบ NIROMP และ GMG ทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ยงัมีความพยายามในการน�าเสนอ
ตัวแบบการจัดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ตัวแบบความตกลงทั่วไปในการย้ายถิ่น 
(General Agreement on Movement of People: GAMP) โดยโทมัส สตราวบาร1์87 ซึ่งสร้างตัวแบบ
การจัดการตามวัตถุประสงค์การจ�าแนกผลกระทบจากการย้ายถิ่นเป็นสองด้านคือ เศรษฐกิจและการเมือง 
เป็นต้น อย่างไรก็ดีตัวแบบ GMG ของเบทส์นั้นนับว่าได้รับการยอมรับมากที่สุด เนื่องจากเป็นแนวทาง
ความร่วมมือในการบรหิารจดัการการย้ายถิน่ทีค่รอบคลมุทกุระดบัและตวัแสดงทกุกลุม่ โดยสหประชาชาติ
และองค์การระหว่างประเทศอืน่ๆ อาท ิองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการย้ายถิน่ได้มกีารน�าไปพฒันาต่อ
และใช้เป็นกรอบแนวทางการด�าเนินการธรรมาภิบาลการย้ายถิ่น (migration governance framework) 
เพื่อก่อให้เกิดการด�าเนินการในการจัดการย้ายถ่ินที่เป็นประโยชน์สาธารณะตามเป้าหมายที่ 10.7 ของ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

กิจกรรม 5.3.2

ตัวแบบธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นของอเล็กซานเดอร์ เบทส์มีกี่แบบ อะไรบ้าง

แนวตอบกิจกรรม 5.3.2

ตัวแบบธรรมาภบิาลการย้ายถ่ินของอเลก็ซานเดอร์ เบทส์ม ี3 แบบ คอื ความร่วมมือแบบพหภุาคี 
ความเชื่อมโยงหลายฝ่าย และเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ

187 ดูรายละเอียดใน Thomas Straubhaar. (2000). Why do We need a General Agreement on Movement of 
People (GAMP)? pp. 110–136. 
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เรื่องท่ี 5.3.3

กรอบกำรด�ำเนินกำรของธรรมำภิบำลว่ำด้วยกำรย้ำยถิ่น 

ระหว่ำงประเทศ

ใน ค.ศ. 2015 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นพัฒนากรอบการด�าเนินการธรรมาภิบาล
ว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (Global Migration Governance Framework: MiGOF) ขึ้นเป็น
แนวทางการด�าเนนิการเพือ่ตอบสนองสภาพความท้าทายของการย้านถิน่ทีจ่�าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิให้เกดิ
การย้ายถิ่นที่เป็นระเบียบและปลอดภัย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติตามเป้าหมายที่ 10.7 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้มีการย้ายถ่ินอย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย  
ถูกกฎหมาย และสอดคล้องกับสภาวการณ์ย้ายถ่ินที่เกิดข้ึนโดยอาศัยนโยบายการจัดการการย้ายถ่ินที่ดี
และมีการน�านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามเป้าหมาย188 ในการก�าหนดกรอบการ
ด�าเนนิการของธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศนัน้ องค์การระหว่างประเทศเพือ่
การย้ายถิ่นได้นิยาม “ธรรมาภิบาล” (governance) ว่าหมายถึง จารีตและสถาบันที่มีอ�านาจบังคับที่
เกีย่วข้องกับการย้ายถิน่ โดยหมายความรวมถงึความสามารถของรัฐบาลในการก�าหนดนโยบายและการน�า
นโยบายไปปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง189

เม่ือพิจารณาตามนิยามของธรรมาภิบาลขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นข้างต้นจะ
เหน็ได้ว่า กรอบการด�าเนนิการของธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศเกีย่วข้องกบั
ตัวแสดงสองระดับที่มีบทบาทในการด�าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการจัดการการย้ายถิ่นที่ดี นั่นคือ190

1. รัฐ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแสดงหลักในกรอบการด�าเนินการของธรรมาภิบาลฯ โดยรัฐมีหน้าที่ในการ
ธ�ารงรักษาอ�านาจอธิปไตยโดยเป็นผู้ก�าหนดการเข้าออกพรมแดนรัฐและให้สิทธิแก่การพ�านักอาศัยอยู่ใน
ดินแดนของรัฐนั้นภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายของรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศ

2. ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ ได้แก่ พลเมืองของรัฐ ผู้ย้ายถิ่น ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การ
ระหว่างประเทศ องค์กรศาสนา สหภาพและกลุ่มสังคมต่างๆ ซึ่งมีบทบาทต่อธรรมาภิบาลการย้ายถ่ิน 
ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับรัฐและกับตัวแสดงที่มิใช่รัฐอื่นๆ

188 ตัวชี้วัดที่มีการก�าหนดในการด�าเนินการตามเป้าหมายที่ 10.7 คือ การลดต้นทุนการโอนเงินรายได้ที่แรงงานข้ามชาติ
สง่กลับไปยงัประเทศตน้ทางใหเ้หลอืต�า่กวา่รอ้ยละ 3 และขจดัชอ่งทางการโอนเงนิทีม่ต้ีนทนุสงูกวา่รอ้ยละ 5 ใหไ้ดภ้ายใน ค.ศ. 2030 
(IOM’s GMDAC. (2018). SDG 10: Reduced Inequality. Retrieved from https://migrationdataportal.org/sdgs#10. 

189 IOM. (2015). Council 106th Session, Migration Governance Framework. Retrieved from https://gov-
erningbodies.iom.int/system/files/en/council/106/C-106-40-Migration-Governance-Framework.pdf. 

190 Ibid. 
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อย่างไรก็ดี กรอบการด�าเนินการธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศมิได้
ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใหม่ที่ว่าด้วยการย้ายถิ่น แต่ถือเป็นกลไกในการจัดการ
เก่ียวกับการย้ายถิน่โดยมุง่เน้นทีบ่ทบาทของรฐับนพืน้ฐานของการเป็นตวัแบบร่วมกนัส�าหรับรัฐในการจดัการ
การย้ายถิ่นท่ีเหมาะสมกับการที่รัฐจะน�าไปใช้ด�าเนินการให้ตรงกับสถานการณ์ ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม และภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นในอันที่จะก่อให้เกิดการจัดการการย้ายถิ่นที่ดี

หลักการ

วัตถุประสงค

ยึดมั่นมาตรฐานสากลและสิทธิของผูยายถิ่น
การใชขอมูลและขอเท็จจริงจากภาครัฐ
ความเปนหุนสวนที่เขมแข็ง

การสงเสริมความกินดีอยูดีทางสังคมและเศรษฐกิจ
การตอบสนองตอวิกฤตอยางมีประสิทธิภาพ
การอำนวยใหเกิดการยายถิ่นที่ปลอดภัย อยางเปน
ระเบียบ และเคารพในศักดิ์ศรีของผูยายถิ่น

ภำพท่ี 5.11 Migration Governance Framework
ท่ีมำ:  IOM. (2016).

กรอบการด�าเนินการธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถ่ินระหว่างประเทศประกอบด้วย 3 
หลักการ และ 3 วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1.  หลักกำร 3 ข้อซ่ึงประกอบไปด้วย191

1.1 หลักกำรว่ำด้วยกำรยึดม่ันในมำตรฐำนสำกลและกำรส่งเสริมสิทธิของผู้ย้ำยถิ่น

1.1.1 การย้ายถิ่นอย่างเป็นระเบียบและเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของผู้ย้ายถิ่นนั้นต้องเป็น
ไปอย่างสอดคล้องกบักฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในหลกัการของการเคารพต่อสทิธขิองบคุคลและ 
 

191 IOM. (2016). The Migration Governance Framework–Defining and Measuring SDG Target 10.7.  
Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/migrationgovernanceindex2016.pdf; Council 106th  
Session. op.cit.
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การปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเป็นหัวใจหลักของการจัดการการย้ายถิ่นที่รัฐจะไม่เลือกปฏิบัติด้วยเงื่อนไข
ของสญัชาตหิรอืสถานะของการย้ายถิน่ รวมทัง้การต่อต้านการใช้ลทัธเิกลยีดชงัต่อเชือ้ชาตแิละการเหยยีดผวิ

1.1.2 การคุม้ครองความอ่อนไหวในเรือ่งอตัลกัษณ์บคุคลและสถานะทางกฎหมายทีส่่งผลต่อ
ความยากล�าบากในการย้ายถิน่และการกลบัคนืถิน่ ธรรมาภบิาลการย้ายถ่ินมส่ีวนส�าคญัในการด�าเนนิการ
ในเรือ่งดังกล่าวโดยค�านงึถงึความอ่อนไหวในเรือ่งเพศ การให้ความส�าคญัแก่เดก็เป็นหลกั และมมุมองทาง
วฒันธรรมเป็นแนวทางการด�าเนนิการอย่างเหมาะสม ในกรณขีองการปฏบัิตขิองรัฐต่อผูย้้ายถ่ินทีถู่กบงัคบั
ให้ต้องย้ายถิน่ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต้็องให้ความช่วยเหลอืและคุม้ครองสทิธขิองบคุคลเหล่านีต้ามหลกัสทิธิ
มนุษยชนและมนุษยธรรม

1.1.3 การท�าให้การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานเป็นอาชญากรรม โดยจะต้องไม่ท�าให้
ผู ้ตกเป็นเหย่ือของกระบวนการเหล่านี้ต้องกลายเป็นอาชญากรหรือถูกปฏิบัติในฐานะคนเข้าเมือง 
ผิดกฎหมาย แต่ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นเหยื่อนั้นควรสามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจากประเทศทางผ่านหรือประเทศปลายทาง และมีสิทธิในการเดินทางออกจากประเทศใดๆ ที่ 
รวมถึงประเทศที่เป็นถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่น ตลอดจนสิทธิในการกลับสู่ถิ่นฐานของตนเมื่อต้องการ

1.2  หลกักำรว่ำกำรก�ำหนดนโยบำยย้ำยถิน่และนโยบำยทีเ่กีย่วข้องโดยอำศยัข้อมลูและหลกัฐำน 

รวมทั้งกำรใช้มุมมองภำพรวมของภำครัฐในกำรด�ำเนินกำร

1.2.1 การเปลีย่นแปลงแนวทางการก�าหนดนโยบายการย้ายถิน่ทีม่กัขึน้อยูก่บัความอ่อนไหว
ทางสังคมและปัจจัยทางการเมืองมาสู่การใช้ข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์โดยค�านึงถึงประโยชน์และ 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นเป็นหลัก นอกจากนี้ รัฐ/ผู้เกี่ยวข้องในการก�าหนดนโยบายจ�าเป็นต้อง
มคีวามเข้าใจต่อแนวโน้มของการย้ายถิน่และบริบทการเปลีย่นแปลงของโลกทีเ่กีย่วข้องกบัการย้ายถิน่ อาทิ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ก�าหนดนโยบายการย้ายถิ่นที่เหมาะสม

1.2.2 นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นต้องไม่จ�ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แต่ต้องครอบคลุมถึงการย้ายถิ่นชั่วคราว การย้ายเข้า การย้ายออก เรื่องของสัญชาติ ตลาดแรงงาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สาธารณสุช การศึกษา นโยบายต่างประเทศ นโยบายการค้า นโยบายด้าน
มนุษยธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นย่อมมี
ผลกระทบต่อประเดน็เหล่านี ้ดงันัน้ธรรมาภบิาลการย้ายถ่ินจงึจ�าเป็นต้องอาศยัมุมมองของภาครัฐแบบรอบด้าน
โดยการมีส่วนร่วมกันของทุกกระทรวงทบวงกรมเพื่อให้นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

1.3  หลักกำรว่ำด้วยควำมเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งในกำรก่อให้เกิดธรรมำภิบำลกำรย้ำยถิ่น

1.3.1 ธรรมาภบิาลการย้ายถิน่สามารถเป็นได้ทัง้แบบบนลงล่าง (Top–down) หรือแบบล่าง
ขึ้นบน (Bottom–up)192 โดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดจ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส�าคัญ

192 Kathleen Newland. (2005). The Governance of International Migration: Mechanisms, Processes and 
Institutions. Retrieved from https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/GCIMTS208b.pdf. 
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1.3.2 เนือ่งจากการย้ายถิน่เกีย่วข้องกบัตวัแสดงจ�านวนมาก การเป็นหุน้ส่วนในธรรมาภบิาล
การย้ายถิ่นจึงมีความจ�าเป็นในการก่อให้เกิดความเข้าใจต่อการย้ายถิ่นในวงกว้างและการพัฒนาแนวทาง
การจัดการการย้ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกมิติของการย้ายถิ่น เนื่องจากมาจากการมีส่วนร่วม
ของตัวแสดงต่างๆ และความร่วมมือในทุกระดับ

1.3.3 การอาศยักลไกความร่วมมอืต่างๆ ในการส่งเสรมิความสมัพนัธ์และสร้างความเข้มแขง็
ให้แก่ความเป็นหุ้นส่วน เช่น GFMD, GMG และกรอบการเจรจาต่างๆ ของ IOM เป็นต้น

2.  วัตถุประสงค์ 3 ประกำร ได้แก่193

2.1 ธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นและนโยบายที่เกี่ยวข้องควรก่อให้เกิดการพัฒนาความกินดีอยู่ดีทาง
สังคมและเศรษฐกิจทัง้ต่อผูย้้ายถ่ินและสงัคม โดยการส่งเสริมให้เกดิเสถียรภาพทางสังคม เศรษฐกจิ ก่อให้
เกิดโอกาสในการจ้างงานและการศึกษา ตลอดจนช่วยลดปัจจัยผลักดันในการบังคับย้ายถิ่น

2.2 ธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นต้องน�าไปสู่การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อวิกฤตการณ์ต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิรอืทีเ่กิดขึน้จากน�า้มอืของมนษุย์ ซึง่ภยัหล่านีส่้งผลระยะยาวต่อผูย้้ายถิน่
และมีผลก่อให้เกิดการย้ายถิ่นของกลุ่มคนจ�านวนมากเนื่องจากผลกระทบของวิกฤตเกิดข้ึนในวงกว้าง  
ดังนั้น การด�าเนินการในการตอบสนองของประชาคมระหว่างประเทศจ�าเป็นต้องอาศัยแนวทางหลายด้าน
ประกอบกัน ได้แก่ การป้องกันและเตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤต การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้พลัดถิ่นที่
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโดยยึดหลักมนุษยธรรม และการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
เพื่อยุติการย้ายถิ่นจากผลกระทบของภัยพิบัติ

2.3 การย้ายถิ่นควรเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความปลอดภัย ความมีระเบียบ และเคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ของผูย้้ายถิน่ นโยบายและระบบการย้ายถ่ินต้องน�าไปสูก่ารเข้าถึงช่องทางการย้ายถ่ินอย่าง
ถูกต้อง ถูกกฎหมาย และสิทธิในการพ�านักระยะยาวหรือแม้แต่สิทธิความเป็นพลเมืองของผู้ย้ายถิ่น โดย
ไม่เลอืกปฏิบัตโิดยเหตขุองเพศ อายุ หรอืความแตกต่างอืน่ใด นอกจากนี้ยังรวมถึงระบบการจัดการที่ดีใน
เร่ืองเอกสารการเดนิทางและเอกสารการเข้าออก การจดัการเรือ่งอตัลกัษณ์บคุคลอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
การรับบุคคลในสัญชาติคืนถิ่นด้วย

ท้ังน้ีท้ังนัน้เพือ่ให้กรอบการด�าเนนิการธรรมาภบิาลว่าด้วยการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ น�าไปสูก่าร
ปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่นจึงมีการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการ
ย้ายถิ่น (Migration Governance Indicators: MGI) ข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินการของกรอบการ
ด�าเนินการธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โดย MGI เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อ

193 193 IOM. (2016). op.cit.
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ให้เกิดความชดัเจนต่อเป้าหมายในเรือ่งนโยบายการจดัการย้ายถิน่ทีด่ใีนเชงิรปูธรรม194 ซึง่ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 6 ด้าน 23 ตัวชี้วัดหลัก และอีก 73 ตัวชี้วัดรอง195

องค์ประกอบ 6 ด้านของตวัช้ีวดัธรรมาภบิาลการย้ายถ่ินมคีวามส�าคัญในการเป็นแนวทางส�าหรับ
กรอบการด�าเนินการธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศและการก�าหนดตัวชี้วัด 
ธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นเป็นอย่างมาก โดยแต่ละด้านประกอบไปด้วย196

1.  ด้ำนสิทธิแรงงำน (migrant's rights) ตัวช้ีวัดในด้านนี้ใช้ในการประเมินการเข้าถึงสิทธิข้ัน 
พื้นฐานต่างๆ เช่น สาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการสังคม ของผู้ย้ายถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับพลเมือง
ของรฐัผู้รบัแล้วมีความเท่าเทยีมหรอืแตกต่างกนัอย่างไร รวมทัง้ การพจิารณาถึงสิทธใินการอยูร่่วมกนัเป็น
ครอบครัว สิทธิในการท�างาน สิทธิในการพ�านักอาศัยในดินแดนรัฐ และสิทธิความเป็นพลเมือง ตลอดจน
การพิจารณาถึงการเข้าร่วมในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

2.  มุมมองภำพรวมของภำครัฐ (whole of government approach) ตัวชี้วัดในด้านนี้ให้ความ
ส�าคัญกับการประเมินกลไกในการจัดการของรัฐต่อการย้ายถิ่นไม่ว่าจะเป็นสถาบันและหน่วยงานภาครัฐ 
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการย้ายถิ่น นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นกับนโยบายการพัฒนาแห่งชาติ ความโปร่งใสและน่าเชื่อถือของ
สถาบันภาครัฐในการบริหารจัดการการย้ายถิ่น รวมทั้ง วิธีการจัดเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ย้ายถิ่น

3.  ด้ำนกำรเป็นหุ้นส่วน (partnerships) ตัวชี้วัดด้านนี้เป็นการประเมินความร่วมมือของรัฐใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการย้ายถิน่ทัง้ในกรอบความร่วมมอืระดบัรับและความร่วมมอืกบัองค์กรท่ีมใิช่รัฐ ซึง่
ความร่วมมอืเป็นกญุแจส�าคัญของการน�าไปสูก่ารสนับสนนุและยกระดบัมาตราการระหว่างประเทศเกีย่วกบั
ข้อตกลงที่ว่าด้วยการย้ายถิ่น ตลอดจนก่อให้เกิดการปรึกษาหารือและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

4.  ด้ำนควำมกินดีอยู่ดีของผู้ย้ำยถิ่น (well-being of migrants) ตัวชี้วัดด้านนี้เกี่ยวข้องกับ
นโยบายรัฐที่มีผลต่อความกินดีอยู่ดีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่น โดยพิจารณาจากการยอมรับ
ในคณุสมบตัด้ิานการศกึษาและวชิาชพีของผูย้้ายถิน่ รวมทัง้นโยบายและยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการส่ง
เงินกลับถิ่นฐานและการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่น

194 Leo Abruzzese. (2016). Measuring Well–managed Migration: the Migration Governance Index.  
Retrieved from https://gmdac.iom.int/sites/default/files/presentations/Abruzzesse.pdf; IOM’s GMDAC. (2018). 
Migration Governance Indicators. Retrieved from https://gmdac.iom.int/ migration-governance-indicators.

1951 ดูรายละเอียดใน The Economist Intelligence Unit. (2017). Measuring Well–governed Migration: The 
2016 Migration Governance Index. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration governance 
index2016.pdf. 

196 IOM. (2018). Migration Governance Indicators. Retrieved from https://gmdac.iom.int/migration-
governance-indicators. 
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5.  ด้ำนกำรรับมือต่อภำวะวิกฤต (mobility dimension of crises) ตัวช้ีวัดด้านนี้พิจารณาถึง 
วิธีการและระดับในการเตรียมพร้อมรับมือต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทาง
ธรรมชาตหิรอืภัยทีเ่กดิขึน้จากความขดัแย้ง โดยเป็นการประเมนิกระบวนการของรฐัในการจดัการระหว่าง
และหลังภัยพิบัติจบสิ้นลง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนต่อพลเมืองและต่อผู้ย้ายถิ่นมีความ
เท่าเทียมกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

6.  ด้ำนควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบ และเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของผู้ย้ำยถิ่น 

(safe, orderly and dignified migration) ตัวชี้วัดด้านสุดท้ายนี้วิเคราะห์การจัดการการย้ายถิ่นของรัฐ
โดยพิจารณาจากการควบคุมพรมแดน การบังคับใช้กฎหมาย เงื่อนไขการรับผู้ย้ายถ่ินแต่ละประเภท 
มาตรการในการรับมือต่อการย้ายถิ่นท่ีไม่ได้คาดคิด การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการบู
รณาการพลเมืองที่เป็นพลเมืองคืนถิ่นในเชิงมาตรการและแรงจูงใจ

องค์ประกอบทั้ง 6 ด้านที่กล่าวมานี้จะถูกประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินการตามกรอบการ
ด�าเนินการธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการการย้ายถิ่นระหว่างประเทศโดยก�าหนดตัวชี้วัดหลัก 23 ตัว 
ซึ่งถูกแยกย่อยเป็นตัวช้ีวัดรองอีก 73 ตัวและมีการประเมินเชิงปริมาณด้วยการให้ค่าคะแนน (score)  
ตามความส�าเรจ็ของตวัช้ีวัดแต่ละตวัและท�าการศกึษาตวัช้ีวัดแยกการประเมินออกเป็นรายประเทศ197 จาก
รายงานการศึกษาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการย้ายถิ่น ค.ศ. 2016198 พบว่าประเทศส่วนใหญ่มีระดับของด้าน
การด�าเนินการด้านความสามารถเชิงสถาบันและด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้ง
ความเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมอืต่อการจดัการย้ายถ่ินในระดบัสงู ในขณะทีด้่านการย้ายถิน่อย่างปลอดภยั
และเป็นระเบียบและด้านสิทธิของผู้ย้ายถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติอยู่
ในระดับต�่าสุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบทุกด้าน

แม้การใช้การตวัช้ิวัดธรรมาภบิาลการย้ายถิน่ในระยะแรกเป็นการเริม่ศกึษาการด�าเนนิการของ 15 
ประเทศ199 แต่ปัจจุบันมี 39 ประเทศเข้าร่วมในการใช้ตัวชิ้วัดธรรมาภิบาลการย้ายถิ่นเป็นเครื่องมือการ
ประเมินการจัดการการย้ายถิน่เพือ่พฒันาปรับปรงุธรรมาภบิาลการย้ายถ่ินและมแีนวโน้มทีจ่ะมปีระเทศเข้า
ร่วมมากข้ึน200 ทัง้นี ้การด�าเนนิการธรรมาภบิาลว่าด้วยการจดัการการย้ายถิน่ระหว่างประเทศและตวัช้ิวดั
ธรรมาภิบาลการย้ายถิน่ถอืเป็นเครือ่งมือทีส่�าคญัในการชีใ้ห้เหน็ถึงสถานการณ์การย้ายถ่ินทีรั่ฐและผู้มส่ีวน
เกี่ยวข้องสามารถน�าไปเป็นแนวทางการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถ่ินไป
สู่การปฏบิตัทิีดี่ (good practice) อกีทัง้ รฐัและตวัแสดงทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าไปใช้พฒันาการด�าเนนิการ
และนโยบายการย้ายถิน่ทีด่เีพือ่ตอบสนองต่อพลวัตของการย้ายถ่ินทีท้่าทายต่อทัง้รัฐ สงัคม และประชาคม
โลกได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

197 Ibid.
198 Ibid.
199 ดูรายละเอียดใน The Economist Intelligence Unit (2017). Measuring Well–governed Migration: The 

2016 Migration Governance Index. op.cit.
200 IOM. (2018). Data Bulletin–Informing a Global Compact for Migration. Retrieved from https://

publications.iom.int/system/files/pdf/globalmigrationtrendsmigrationpoliciesissue3.pdf.  
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กิจกรรม 5.3.3

ธรรมาภิบาลว่าด้วยการย้ายถิน่ระหว่างประเทศการย้ายถิน่เป็นเครือ่งมอืในการส่งเสรมิเป้าหมาย
การพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ในวาระการพัฒนาของโลกภายใน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาตเิป้าหมายใด

แนวตอบกิจกรรม 5.3.3

เป้าหมายที่ 10.7 การมีนโยบายที่ดีในการจัดการการย้ายถิ่น
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