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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถ่ินและการพัฒนานำาเสนอคุณูปการของ

การย้ายถ่ินทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศอันนำามาซึ่งเงิน

สง่กลบับา้นทีช่ว่ยเลือ่นชัน้ทางสงัคม (upward mobility) ทัง้ของตวัผู้ยา้ย

ถิน่ในฐานะผูท้ีมี่ความสามารถในการเคลือ่นยา้ยไปสูพ่ืน้ทีท่ีพั่ฒนากว่าถิน่

เดมิ สามารถหารายไดท้ีจ่ะชว่ยยกระดบัทางเศรษฐกจิของครัวเรือนตน้ทาง

และยังเป็นส่วนหน่ึงในสังคมเศรษฐกิจท่ีทันสมัย อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศสามารถนำามาสู่การเล่ือนชั้นทางสังคมที่ต่ำาลง 

(downward mobility) หรอืเลือ่นสงูขึน้ไดด้ว้ย ซึง่ในการอธบิายการเล่ือน

ช้ันทางสังคมโดยมากเป็นการอธิบายผ่านกรอบคู่ตรงข้ามระหว่างการย้ายถ่ิน

ท่ีทำาให้เกิดการเล่ือนช้ันข้ึนและลง แต่ในบทความน้ี ผู้เขียนเสนอให้มองการ

ยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศทีม่พีลวตั บางมติสิามารถทีจ่ะทำาใหผู้้ยา้ยถ่ินเลือ่น

ช้ันทางสังคมข้ึนหรือลง หรืออยู่ระหว่างกลางสลับไปมาซ่ึงเป็นบริบทข้ามพ้ืนท่ี

ผู้เขียนศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอก สาร 

ติดตามและสัมภาษณ์คนไทยท่ีมีสถานภาพเป็นแรงงานในมหานครซิดนีย์ 

ประเทศออสเตรเลีย จำานวน 10 ราย ซึ่งในจำานวนน้ี สองรายเป็นผู้ย้าย

ถิ่นเข้ามาระหวา่งทศวรรษ 1970 และ 1990 ในขณะที่ผู้ให้ขอ้มูลราย อื่นๆ 

เป็นผู้ย้ายถิ่นเข้ามาหลังปี 2000 บทความมุ่งวิเคราะห์ชนชั้นทางสังคม 

(social class) ชีวิตการทำางานและชีวิตทางสังคม ซ่ึงแม้สภาวะโลกาภิวัตน์

ทำาใหแ้รงงานสามารถเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวกมากขึน้ แตค่วามสามารถในการ

เล่ือนช้ันทางสังคมของผู้ย้ายถ่ินกลับไม่ได้เท่าเทียมกัน เน่ืองมาจากช่วงเวลา

การยา้ยถิน่และนโยบายรฐัในแตล่ะยคุสมยั ผูเ้ขยีนสะทอ้นประเดน็ดงักลา่ว

ผา่นตวัอยา่งท่ีแสดงใหเ้หน็ถงึปรากฏการณก์ารยา้ยถิน่ทีอ่าจไมไ่ดจ้บสิน้ลง

เพียงแค่การเดินทางไปถึงประเทศปลายทาง และความพยายามของแรงงาน
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ในการตอ่รองเพือ่ทีจ่ะเคลือ่นยา้ย (mobility) ดว้ยวธิกีารตา่งๆ รวมไปถงึ

ความพยายามที่จะหยุดเคลื่อนที่ (dwelling) เพื่อท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึ้นใน

ประเทศที่มีระดับการพัฒนามากกว่าด้วย

บทน�า

งานวิชาการในกลุ่มการย้ายถิ่นระหว่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการ

เคลือ่นยา้ยของผูค้นและความเชือ่มโยงทีไ่มไ่ดม้เีพยีงการเชือ่มโยงเชงิพ้ืนที่

ทางภูมศิาสตรร์ะหวา่งตน้ทางกบัปลายทางในเชงิพืน้ที ่ (spatial mobility) 

แต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อการเล่ือนช้ันทางสังคม (social mobility) โดยเฉพาะ

กรณทีีผู่ย้า้ยถิน่ประสบความสำาเร็จสามารถยกระดบัฐานะทางเศรษฐกจิใน

ครวัเรอืนตน้ทางได ้ประเดน็ดังกลา่วถกูเนน้ย้ำาในรายงานการพัฒนามนุษย์

ป ี2009 (Human Development Report, 2009) ซึง่กลา่วถงึความสมัพนัธ์

ของการเคลือ่นยา้ยกบัการพฒันา (human mobility and development) 

และยังช้ีว่าหากมนุษย์สามารถเคล่ือนย้ายตามความปรารถนาของตนเองได้

ก็มักจะไปในท่ีท่ีดีกว่าเดิม รายงานช้ีว่ากว่า 3 ใน 4 ของผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติน้ัน

จะย้ายไปยังที่ที่มีระดับการพัฒนาคนที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ในประเทศต้นทาง 

(UNDP, 2009, p. 21) งานวชิาการเกีย่วกบัการยา้ยถิน่ในประเทศ ไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้านต่างช้ี ให้เห็นคุณูปการของการย้ายถิ่นเช่นเดียว กัน โดย

เฉพาะในเรื่องการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต การเปล่ียนแปลงแหล่งราย ได้ที่ไม่

ได้มีเพียงภาคเกษตรกรรมแต่ยังมีเงินส่งกลับบ้าน (remittances) ท่ีเป็น

ส่วนประกอบสำาคัญของรายได้ (พัฒนา กิตติอาษา, 2557; Keyes, 2012; 

Kelly, 2012a) นอกจากนี ้การยา้ยถิน่ยงัทำาใหผู้ห้ญงิเปลีย่นบทบาทตนเอง

ใหก้ลายเปน็ผูห้ารายได้ให้กบัครวัเรอืนตน้ทางซึง่ตวัชีว้ดัความสำาเร็จอาจจะ
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เป็นบ้านหลังใหม่ที่ทันสมัย (Mills, 1999; Rigg, 2005)

อย่างไรก็ตาม งานท่ีศึกษาการเล่ือนชั้นทางสังคมของตัวผู้ย้ายถิ่นใน

การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรณีของแรงงานย้ายถิ่นไทย

ในตา่งประเทศยังมคีอ่นขา้งจำากดั โดยมากจะเนน้ไปทีว่ถิชีวีติความเปน็อยู่

และความสัมพันธ์กับครัวเรือนต้นทาง (พัฒนา, 2553; Kaminer, 2005) 

หรอืเนน้ท่ีการเลือ่นชัน้ทางสงัคมของผูห้ญงิทีแ่ตง่งานข้ามวฒันธรรมกบัชาย

ชาวตะวนัตก ซึง่งานวจิยัของ อเล็กซานเดอร ์ทรูป๊ และโฆษติา บุตรรตัน ์

(Alexander Trupp & Kosita Butratana, 2015) พบวา่กลุม่ผู้ใหข้อ้มลูซ่ึง

เปน็ผูห้ญิงไทยทีส่มรสกบัคนออสเตรยีสว่นใหญจ่ะประสบความสำาเร็จทาง

เศรษฐกิจหลังการย้ายถิ่นมาประเทศออสเตรีย ซึ่งผู้หญิงโดยส่วนใหญ่จบ

การศกึษาภาคบังคบัทำาใหห้างานนอกบ้านทีไ่มใ่ชง่านแรงงานไมไ่ด ้แต่โดย

ภาพรวม พวกเธอมชีวีติความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้และมรีายไดส้ง่กลบับ้านโดยมา

จากการพึ่งพาคู่สมรส

เพื่อที่จะทำาความเข้าใจการเล่ือนชั้นทางสังคมท่ีเปล่ียนผ่านจากการ

ยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศ บทความนี้ ใชก้รณศีกึษาการยา้ยถิน่ของคนไทยใน

ออสเตรเลีย โดยรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารนโยบายการอพยพ

และงานวจิยั นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนไดส้มัภาษณค์นไทยทีอ่ยูอ่าศยัในมหานคร

ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียจำานวน 10 ราย ในจำานวนน้ี สองรายเป็นผู้ย้าย

ถิน่เขา้มาในออสเตรเลยีในทศวรรษ 1970 และ 1990 ในขณะทีผู่้ใหข้อ้มลู

รายอื่นๆ เป็นผู้ย้ายถ่ินเข้ามาหลังปี 2000 โดยท้ังหมดจบการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาจากประเทศไทย ใช้วีซ่านักเรียนและมีจุดประสงค์เรียนภาษาและ

ทำางานไปพร้อมกัน บทความแบ่งการนำาเสนอออกเป็นสี่ส่วน ส่วนแรก 

เปน็การทบทวนกรอบแนวคดิเรือ่งพืน้ทีก่บัการเลือ่นชัน้ทางสงัคมซึง่ผูเ้ขยีน

เรยีกวา่ “การเลือ่นยา้ยเชงิพืน้ทีท่างสงัคม” (socio-spatial mobility) สว่น

ที่สอง เป็นประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นของคนไทยในออสเตรเลียและการ
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เลื่อน ชั้นทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นไทยรุ่นแรก ส่วนที่สาม เป็นการวิเคราะห์

การเล่ือน ช้ันทางสังคมของผู้ย้ายถ่ินรุ่นปัจจุบัน และส่วนสุดท้าย เป็นบทสรุป

เน้นย้ำาถึงความสามารถในการเลื่อนชั้นทางสังคมที่ไม่เท่ากันของผู้ย้ายถ่ิน

อันเนื่องมาจากช่วงเวลาการย้ายถิ่นและนโยบายรัฐ

การเลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility) 
การเคลื่อนย้ายเชิงพ้ืนที่ (Spatial Mobility) 
และการเลื่อนย้ายเชิงพ้ืนที่ทางสังคม 
(Socio-spatial Mobility)

การเลื่อนชั้นทางสังคม (social mobility) เป็นประเด็นที่นักสังคม-

วิทยาสนใจมาช้านานว่าการกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมจะทำาให้ปัจเจกชน

ส่วนหนึ่งที่มีความสามารถ มีความพยายาม หรือโชคดี สามารถเลื่อนชั้น

ทางสงัคมได ้กอ่ให้เกดิความไมเ่ทา่เทยีมและลำาดบัชัน้ทางสงัคมจากคนรุน่

หนึ่งสู่อีกรุ่น (Favell & Recchi, 2011) หรือเป็นการเปลี่ยนผ่านของการ

จัดสรรทรัพยากรและตำาแหน่งทางสังคมของปัจเจก ครอบครัว หรือกลุ่มคน

ภายใตโ้ครงสรา้งสงัคมหรอืเครอืขา่ยทีถ่กูกำาหนดไวแ้ลว้ (Kaufman et al., 

2004, p. 747) แตใ่นยคุโลกาภวิตัน ์การเคลือ่นยา้ยเชงิพืน้ที ่ (spatial mo-

bility) เชน่ การยา้ยถิน่ การเดนิทางระยะยาว รวมถงึการเคลือ่นทีข่องทัง้

ผู้คน สิ่งของ บริการข้ามพื้นท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึง

สงัคมทีถ่กูเชือ่มโยงเปน็เครอืขา่ยในยคุปจัจบุนั นกัวชิาการกลุม่การเคลือ่น

ยา้ย ศกึษา (mobility turn) จงึนำาเสนอกรอบแนวคดิเพือ่อธบิายมติคิวาม

สัมพันธ์ระหว่าง “ส่ิงท่ีเคล่ือน” กับ “พื้นท่ี” ซึ่งในทีน้ีการเคลื่อนย้ายเชิง

พื้นที่มีความหมายมากกว่าการเคลื่อนระหว่างจุดเร่ิมต้นไปยังจุดหมาย
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ปลายทางเป็นเส้นตรง ในท่ีนี้ การเคล่ือนย้ายเชิงพ้ืนที่ของสิ่ง (entities) 

อาจจะส่งอิทธิพลต่อจุดออกตัว ช่วงเวลาของการเดินทาง และจุดหมาย

ปลายทางดว้ย และการเปลีย่นรปูแบบการเคลือ่นยา้ยกอ็าจจะเปน็พืน้ฐาน

ของการเปลีย่นแปลงทางสงัคมดว้ย ยิง่ไปกวา่นัน้ แนวคดิเรือ่งการเคลือ่น

ย้ายศึกษายังเสนอให้พิจารณาความไม่ต่อเนื่องของการเคลื่อนย้ายหลาย

ลกัษณะ เชน่  ประกอบไปดว้ย การหยดุนิง่ในพืน้ที ่ (spatial fixity) การ

อยู่อาศัย (dwelling) การหยุดนิ่งชั่วขณะ (mooring) เป็นต้น ซึ่งลักษณะ

ดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากตัว “สิ่ง” นั้นเองก็ได้ แต่อาจเป็นเงื่อนไขทาง

โครงสร้างเชิงอำานาจ เช่น ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำากับการเคล่ือน (Cress-

well, 2006; Urry, 2000) ซึง่ภายใตก้รอบคดิการเคลือ่นยา้ยศกึษาดงักล่าว 

คำาถามสำาคัญที่บทความนี้ต้องการพิจารณาคือการเคลื่อนย้ายเชิงพ้ืนท่ีซึ่ง

เปน็การเคลือ่นยา้ยเชงิกายภาพมคีวามเกีย่วขอ้งหรอืสง่ผลตอ่มติิการเลือ่น

ชัน้ทางสงัคมอยา่งไร ซึง่ในทีน่ี ้ผูเ้ขยีนขอเรยีกการปรับใชแ้นวคิดการเคลือ่น

ย้ายเชิงพื้นที่ที่สัม พันธ์กับมิติการเคล่ือนย้ายทางสังคมว่า “การเลื่อนย้าย

เชิงพื้นที่ทางสังคม” (socio-spatial mobility)

ฟลิิป เอฟ เคลล ี (Philip F. Kelly, 2012b) ตัง้ขอ้สงัเกตวา่การศกึษา

เร่ืองการเลือ่นชัน้ทางสงัคมหรอืการเปลีย่นแปลงชนชัน้ (class) ของปจัเจก

ชนจากชั้นหนึ่งไปสู่ช้ันอื่นในสังคมไม่ว่าจะพิจารณาตามกรอบมาร์กซิสต์ 

(Marxist) ในเรื่องการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต หรือตามกรอบมักซ์ 

เวเบอร์ (Max Weber) ทีใ่ชอ้ำานาจทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงเปน็

ตัววัดก็ตาม การเล่ือนชั้นทางสังคมมักถูกทำาความเข้าใจบนฐานของภูมิ-

ศาสตร์ระดบัชาติ (national scale) มากกว่าทีจ่ะขา้มพรมแดน ดังนัน้ เรา

จึงมักเห็นการตั้งคำาถามในพื้นที่ขนาดย่อย เช่น การผลิตซ้ำาทางชนช้ันใน

พื้นที่ที่กลายเป็นเมือง และสภาพของชนชั้นแรงงานเมือง และพื้นที่ทาง

เศรษฐกิจในฐานะพื้นท่ีพิเศษท่ีกักแรงงานเอาไว้ (Pratt, 1989) หรือใน
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ประเทศไทย (ปกรฒ์ เช้ือแก้วจิญดา, 2559) ใช้แนวคิดการจัดช่วงชั้นทาง

สังคมศึกษาประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติของคนกวาดถนนสังกัด

กรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่ต่ำาต้อยในสังคม การวิเคราะห์ชนชัน้

ดังกล่าวราวกับว่าชนชั้นทางสังคมเป็นลักษณะท่ีเกิดในพื้นที่แห่งหนึ่งที่

บรรจุกระบวนการทางชนชั้นเอาไว้ (Kelly, 2012b, p. 163)

ในสถานการณท์ีม่กีารเคล่ือนยา้ยประชากรระดบัโลกจำานวนมากดงัยุค

ปจัจบัุน การยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศได้นำามาซึง่การเปลีย่นแปลงการกอ่ตวั

ทางชนช้ันและการเล่ือนช้ันทางสังคมท้ังท่ีสังคมต้นทางและปลายทาง ใน

พื้นที่ต้นทาง อาจมีเพียงครัวเรือนท่ีมีฐานะท่ีสามารถระดมทรัพยากรใน

การจ่ายค่าเดินทางไปทำางานในต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง (Barney, 

2011; Kelly, 2011) ในขณะท่ีเงินส่งกลับบ้านในกรณีที่แรงงานประสบ

ความสำาเร็จอาจทำาให้ครัวเรือนปลายทางสามารถยกระดับและสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้ ถ้าเราพิจารณาชนชั้นทางสังคมแบบเป็น 

กระบวนการ (process) ในการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ เราอาจพบความ

ซบัซอ้นของกระบวนการดงักลา่ว เช่น กรณแีรงงานฟลิปิปนิสท์ีย่า้ยถิน่ไป

เปน็คนรบัใช้ในบา้นในประเทศแคนาดา พวกเขามกีารศึกษาทีด่แีต่ตอ้งลด

สถานะทางสงัคมลงสูก่ารเปน็ชนชัน้แรงงาน แตป่จัจยัในเรือ่งเครอืขา่ยทาง

สังคมของแรงงานในประเทศต้นทางและปลายทางและโครงสร้างสังคม

ในฟิลิปปินส์ที่การเลื่อนช้ันทางสังคมสูงขึ้นทำาได้ค่อนข้างยาก แรงงาน

ฟลิปิปนิสท์ีมี่ทกัษะจำานวนมากจงึตอ้งการออกจากการเลือ่นชัน้แบบปดิใน

ประเทศตนเองสู่การแสวงโชคในประเทศพัฒนาแล้ว (Kelly, 2012b) 

เจอรัลดีน แพรตต์ (Geraldine Pratt, 1999) ศึกษาการย้ายถิ่นของ

แรงงานฟิลิปปินส์เช่นกัน และตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายถิ่นได้ทำาให้ผู้ย้ายถิ่น

เคลือ่นจากสถานการณภ์ายในประเทศตน้ทางทีส่ถานะของพวกเขาอาจจะ

สามารถเป็นนายจ้างหรือผู้จ้าง ให้กลายสถานะสู่การเป็นคนรับใช้ ใน
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ประเทศอืน่ ในกรณีการยา้ยถ่ินของแรงงานฟิลปิปนิส ์แรงงานจำานวนมาก

ที่สามารถอยู่ในสถานะชนช้ันกลางในประเทศต้นทางได้กลายเป็นแรงงาน

ระดบัลา่งในประเทศปลายทาง งานของ สร้อยมาศ รุง่มณ ี (Rungmanee, 

2014) กล่าวถงึการเปล่ียนสถานภาพทางชนชัน้ในการยา้ยถิน่ขา้มแดนของ

แรงงานโดยศึกษาการเคล่ือนย้ายของแรงงานลาวในประเทศไทย พบว่าการ

จัดชนชั้นทางสังคมบนฐานของการครอบครองปัจจัยการผลิตอาจใช้ไม่ได้

ในกรณีน้ี เน่ืองจากแรงงานลาวเม่ืออยู่ท่ีหมู่บ้านต้นทางต่างเป็นเจ้าของท่ีดิน

และต่างสามารถจ้างแรงงานรับจ้างในหมู่บ้านมาเป็นแรงงานในฤดูเพาะปลูก 

แต่เม่ือพวกเขาเดินทางข้ามแดนมาเป็นแรงงานในประเทศไทย พวกเขากลาย

เป็นชนชัน้แรงงานและยงัถูกกดทบัดว้ยสถานภาพความเปน็ต่างดา้ว ซึง่การ

เลือ่นชัน้ทางสงัคมต่ำาลงของแรงงานลาวในไทยในกรณนีี้ ไดท้ำาใหค้รวัเรอืน

ในหมูบ้่านตน้ทางสามารถเลือ่นชัน้สงูขึน้ผา่นการมบ้ีานหลงัใหม ่ผา่นวฒัน-

ธรรมการบริโภคแบบเมืองและความสามารถในการซื้อที่ดินได้เพิ่มขึ้น 

บทความน้ีใช้แนวคดิการเคลือ่นยา้ยเชงิพ้ืนทีก่บัการเลือ่นชัน้ทางสงัคม

บนฐานของงานวจิยัขา้งตน้ในการพจิารณาผูย้า้ยถิน่คนไทยในออสเตรเลยี

โดยจะพิจารณาความซับซ้อนของการเล่ือนช้ันทางสังคมข้ามพ้ืนท่ี และช้ีให้

เหน็วา่ในบางกรณกีารยา้ยถิน่ระหวา่งประเทศสามารถนำามาสูก่ารเลือ่นชัน้

ทางสังคมต่ำาลงหรืออาจจะเลื่อนสูงขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงสลับไปมาได้ ซึ่ง

ในการอธิบายการเลื่อนช้ันทางสังคมโดยมากเป็นการอธิบายผ่านกรอบคู่

ตรงข้ามระหว่างการย้ายถ่ินท่ีทำาให้เกิดการเล่ือนช้ันข้ึนและลง อย่างไรก็ตาม 

ผู้เขียนเสนอให้มองการย้ายถ่ินระหว่างประเทศท่ีมีพลวัต โดยชี้ ให้เห็นว่า

โอกาสในการเลือ่นชัน้ทางสงัคมระหวา่งผูย้า้ยถิน่เขา้มาในยคุแรก (ทศวรรษ 

1970–1990) และผู้ย้ายถ่ินในยุคต่อมามีความแตกต่างกันท้ังน้ีเน่ืองจาก

กฎระเบียบการยา้ยถ่ิน สถานการณท์างเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลง 

และปริมาณการย้ายถิ่นของคนไทยสู่ออสเตรเลียมีมากขึ้นกว่าเดิมหลาย
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ร้อยเทา่ แตก่ไ็ม่ใชว่า่ผูย้า้ยถิน่เหลา่นีจ้ะตอ้งตดิอยูก่บัสถานะทางสงัคมโดย

เลื่อนชั้นขึ้นหรือลงที่เป็นความสัมพันธ์แนวตั้งนี้ ไปตลอด ในส่วนต่อไปจะ

กล่าวถงึบริบททางประวัตศิาสตรก์ารยา้ยถ่ินของคนไทยในออสเตรเลยีและ

การเลื่อนชั้นทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นไทยรุ่นแรก

ประวตัศิาสตรก์ารยา้ยถิน่ของคนไทยในออสเตรเลยี
และการเลื่อนชั้นทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นรุ่นแรก

ออสเตรเลยีเปน็ประเทศทีก่ำาเนดิขึน้จากการอพยพของผู้ยา้ยถิน่ตัง้แต่

อดตีจนปจัจบัุน หลงัจากคน้พบทวปีออสเตรเลยี ระหวา่ง ค.ศ. 1788–1848 

สหราชอาณาจกัรซึง่ยดึครองออสเตรเลยีในฐานะอาณานคิมได้ใชด้นิแดนนี้

เปน็อาณานิคมสำาหรบันกัโทษ ผูต้ัง้ถ่ินฐานในยคุแรกโดยมากจงึเปน็นกัโทษ

และครอบครัวของทหารทีถ่กูสง่มาจากประเทศเจ้าอาณานคิม จนศตวรรษ

ที่ 19 เกิดปรากฏการณ์ต่ืนทอง (Gold Rush) ส่งผลให้ผู้ที่มิใช่นักโทษ

อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปออสเตรเลียมากขึ้นเรื่อยๆ ในจำานวนน้ีมี

ประชากรจีนและมองโกลรวมอยู่ราวร้อยละ 3.3 ของจำานวนประชากรท้ังหมด 

(Australian Government, 2015) หลังการสถาปนาเครือรัฐออสเตรเลีย 

(Commonwealth of Australia) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 1901 พระราช

บัญญัติเกี่ยวกับการอพยพโยกย้ายฉบับแรกมีจุดประสงค์เพ่ือจำากัดการ

อพยพย้ายถ่ินไว้เฉพาะชาวยุโรปโดยกำาเนิดเพ่ือท่ีจะสร้างออสเตรเลียให้เป็น

ดนิแดนของคนผวิขาว (White Australia Policy)1 เพือ่ลดการแขง่ขนัทาง

1 ในท่ีน้ีหมายรวมถึงท้ังเป็นดินแดนของประชากรผิวขาวและเป็นดินแดนท่ีมีความบริสุทธ์ิ
ทางเชื้อชาติ พระราชบัญญัตินี้ยังกำาหนดลักษณะผู้ย้ายถิ่นท่ีไม่เป็นท่ีต้องการ เช่น 
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เศรษฐกิจระหว่างผู้ตั้งรกรากจากยุโรปกับผู้อพยพที่มาจากทวีปเอเชีย

แตใ่นทีสุ่ดรัฐบาลออสเตรเลยีกจ็ำาเปน็จะตอ้งเปลีย่นทิศทางและยกเลกิ

การจำากัดการย้ายถ่ินเม่ือสถานการณ์การเมืองโลกเปล่ียนแปลง หลังสงคราม 

โลกคร้ังท่ีสอง (ปี 1949 เป็นต้นมา) ความจำาเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม

และเพิ่มศักยภาพทางการทหารจึงทำาให้รัฐบาลเน้นรับผู้อพยพและผู้พลัด

ถ่ินหลังสงครามจากประเทศในทวีปยุโรป2 นอกจากน้ี ช่วงสงครามอินโดจีน 

รัฐบาลเริ่มคำานึงถึงผลประโยชน์ของออสเตรเลียที่จะเป็นผู้นำาในเอเชีย

แปซิฟิก และยอมรับหลักการการรับผู้ล้ีภัยโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Immigra-

tion without discrimination) (Jupp, 1995) โดยสรุป รัฐบาลออสเตรเลีย

รับผู้ล้ีภัยระหว่างปี 1975 ถึง 1997 รวมท้ังส้ิน 185,700 ราย แบ่งเป็นผู้ล้ีภัย

จากเวียดนาม (157,863 ราย) กัมพูชา (17,605 ราย) และลาว (10,239 

ราย) (UNHCR, 2000, p. 98) ซึ่งผู้ย้ายถ่ินจากประเทศเหล่าน้ีจำานวนมาก

อาศัยอยู่ตามค่ายผู้ล้ีภัยบริเวณชายแดนไทยหรือเกิดที่ชายแดนไทยใน

ระ หวา่งรอการอพยพไปประเทศทีส่าม3 ทำาใหพ้บวา่ผูย้า้ยถิน่ไทยรุน่แรกๆ 

มีอาการทางจิต เป็นโรคติดต่อ โสเภณี เป็นบุคคลจัดว่าอันตราย เช่น อาชญากร 
ผู้ใช้แรงงานหนัก และต้องผ่านแบบทดสอบที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาตระกูลยุโรป 
ดงันัน้จึงจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งรูห้นงัสือ (Department of Immigration and Border Protec-

tion, 2017) 
2 ประเทศดังกล่าว ได้แก่ อิตาลี กรีซ โปแลนด์ ยูโกสลาเวีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอส โตเนีย 
ยูเครน เชโกสโลวาเกีย และฮังการี 
3 ดังน้ันเม่ือรัฐบาลสำารวจสำามะโนประชากรซ่ึงจะมีคำาถามถึงประเทศท่ีเกิด (country of 
birth) จึงมีประชากรจำานวนหน่ึงระบุว่าเป็นผู้เกิดในแผ่นดินไทย ข้อมูลปี 1986 ระบุว่า
ประชากรทีเ่กิดในประเทศไทยท่ีอยูอ่าศยัในออสเตรเลยีมจีำานวน 6,998 คน แตม่เีพยีง
แค่ครึ่งเดียวในจำานวนนี้ท่ีมีเชื้อชาติไทย (Department of Immigration and Citizen-

ship 2011).
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ในออสเตรเลียที่มีภูมิลำาเนาในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้บาง

สว่นจงึยา้ย ถิน่เขา้มายงัออสเตรเลยีพรอ้มกบัเครอืญาตทิีล่ีภ้ยัจากประเทศ

สงครามเหล่านี้เช่นกัน 

ในยุคเปิดรับการย้ายถ่ินยุคแรก ประชากรของออสเตรเลียยังเบาบาง 

และกระบวนการให้สัญชาติของรัฐยังทำาได้โดยง่าย ผู้เขียนมีโอกาสได้พบ

กับ คุณเฉลียว ทองศรีนุ่น นายกสมาคมร้านอาหารไทยในออสเตรเลีย 

ปัจจุบันอายุ 70 ปี หนึ่งในคนไทยที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียในปี 

1973 จากการแนะนำาของอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยท่ีผู้เขียน

ศกึษาในออสเตรเลยี คณุเฉลยีว (หรือท่ีคนรุน่หลงัเรยีกวา่ “คณุลงุเฉลยีว”) 

ใหข้อ้มลูว่าตนเป็นคนจังหวดัพทัลงุ จบการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาแล้วได้

งานเป็นคนดูแลบ้านของเจ้าหน้าท่ีสถานทูต เม่ือได้รับการชักชวนให้เดินทาง

มาท่องเท่ียวในออสเตรเลีย คุณเฉลียวซ่ึงในเวลาน้ันเห็นว่าประเทศไทยกำาลัง

มีความวุ่นวายทางการเมืองและเศรษฐกิจตกต่ำาจึงเดินทางเข้าออสเตรเลีย

ด้วยวีซ่าท่องเท่ียวแล้วตัดสินใจอยู่หางานทำาในเมืองซิดนีย์เพราะมีรายได้และ

โอกาสท่ีดี ขณะท่ีคนไทยจำานวนมากในยุคน้ันมุ่งไปสหรัฐอเมริกา คุณเฉลียว

เลือกที่จะมาออสเตรเลียแม้จะแทบไม่รู้จักเลยว่าออสเตรเลียมีสภาพเป็น

อย่างไร เม่ือมาถึงแล้วพบว่าแรงงานเป็นท่ีต้องการจนเรียกว่าสามารถเปล่ียน

งานไดต้ลอดเวลา “วันนีท้ำางานหนึง่ พรุง่น้ีหางานใหมก่ไ็ด ้ถา้ไมช่อบ บา้น

เมืองก็ปลอดภัย ขับรถมาจอดเสียบกุญแจท้ิงไว้ก็ไม่หาย อาชญากรรมก็

ไม่มี หมาตายตัวหนึ่งนี่ลงหนังสือพิมพ์แล้วเพราะไม่มีข่าวจะลง” (เฉลียว 

ทองศรีนุ่น, สัมภาษณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2014)

ในยุคของคุณเฉลียว การย้ายถ่ินมาทำางานต่างประเทศคือการเดิน

ทางออกจากประเทศต้นทางในระยะยาว มาแล้วไม่ได้กลับจนเกือบสิบปี

ผ่านไป นอกจากนี้ หนทางการกลายเป็นพลเมืองไม่ใช่เร่ืองยากลำาบาก

ดังเช่นยุคปัจจุบันเพราะเพียงไปรายงานตัวกับรัฐก็สามารถขอสัญชาติได้
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โดยไม่ยุ่งยาก เม่ือมีประสบการณ์ทำางานระยะหนึ่งและพอมีเงินทุนแล้ว 

คุณเฉลียวจึงเป็นผู้ตั้งร้านอาหารไทยร้านแรกในซิดนีย์และประกอบธุรกิจ

ร้านอาหารเรื่อยมาจนในปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยใจกลางเมือง

ซิดนีย์ขายอาหารปักษ์ใต้และเป็นนักธุรกิจคนไทยที่ได้รับการยอมรับ

ประสบการณ์ของคุณลุงเฉลียวคล้ายคลึงกับประสบการณ์ของคุณ

เพชรา นาสตีส้ ์ เจา้ของร้านอาหารไทยซ่ึงผูเ้ขยีนเคยไปทำางานเปน็พนกังาน

เสิร์ฟ คุณเพชรามีภูมิลำาเนาอยู่จังหวัดหนองคาย ในปี 1986 ขณะท่ีคุณ

เพชรากำาลังศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรกท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ญาติ

ซึง่ยา้ยไปอยูเ่มืองโอ๊คแลนด ์นวิซแีลนด ์ชกัชวนใหม้าเยีย่มเยยีน ญาตขิอง

คุณเพชราเดินทางมากับคนลาวอพยพท่ีหนีสงครามในลาวเข้ามาจังหวัด

หนองคาย คุณเพชราจึงเดินทางไปโอ๊คแลนด์โดยการรับรองของญาติและ

อยู่ทำางานในโรงงานอาหารทะเลท่ีน่ัน และยังพยายามสร้างธุรกิจของตนเอง 

เชน่ เคยพยายามจะเปดิร้านขายเสือ้ผา้ แตก่จิการขาดทนุ จนป ี1993 ได้

พบกับสามีซึ่งย้ายมาจากประเทศอังกฤษ จึงชวนกันย้ายมาต้ังรกรากใน

เมืองซิดนีย์และเปิดร้านอาหารร่วมกันเพราะเห็นว่าเป็นเมืองที่เศรษฐกิจดี

กวา่ทีโ่อค๊แลนด ์คณุเพชราทำางานอยา่งหนกัและยงัเปน็ผูรั้บรองพีส่าวของ

ตนเองสองคนให้ย้ายถิ่นเข้ามาในออสเตรเลียเพื่อเป็นแม่ครัวท่ีร้านอาหาร

ด้วย “สมัยก่อนมันทำาได้ เราไม่มีแรงงานเราก็สปอนเซอร์คนไทยด้วยกัน

มาทำางานครัวได้ รัฐบาลเขาให้ แต่ตอนน้ีทำาได้ยาก แล้วก็แพงมากด้วย” 

เมื่อให้เปรียบเทียบเส้นทางชีวิตของตนเองกับคนรุ่นปัจจุบันที่เข้ามาอยู่ที่

ซิดนีย์ คุณเพชรากล่าวว่า “มันไม่เหมือนกันนะ เด๋ียวน้ีจะมาก็ยาก ค่าใช้

จา่ยมนัสงู อะไรๆ กแ็พง มนัไมใ่ชจ่ะลงทนุแลว้ตัง้ตวัไดแ้บบเมือ่กอ่น รา้น

อาหารไทยก็มีเยอะแล้ว” (เพชรา นาสต้ีส์, สัมภาษณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2014)

ปัจจุบันคุณเพชราเป็นเจ้าของร้านอาหารขนาด 100 ท่ีน่ังในย่านการค้า

ขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ ร้านอาหารแห่งนี้ยังเป็นแหล่งงานของนักเรียน
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ไทยและผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นจากการแต่งงานกับคนออสเตรเลียด้วย 

นอกจากนี ้คณุเพชรายงัคงเดนิทางกลับบา้นทีห่นองคายทกุปเีพือ่ไปเยีย่ม

ครอบครัว และไปทำาบุญในวัดประจำาตำาบลซึ่งแม้ไม่ได้คิดจะกลับไปอยู่ท่ี

ประเทศไทยแล้ว แต่ก็คิดว่าตนเองยังผูกพันกับแผ่นดินเกิด

คุณเฉลียวและคุณเพชราเป็นตัวอย่างผู้ย้ายถิ่นคนไทยในออสเตรเลีย

รุน่บกุเบกิทีส่ามารถสรา้งฐานะทางเศรษฐกจิโดยอยู่ในชว่งเวลาทีไ่ดเ้ปรียบ

ในเรื่องของนโยบายการรับผู้ย้ายถ่ินของประเทศออสเตรเลียในขณะนั้น 

และยังมีโอกาสจากการทำางานท่ียังมีการแข่งขันไม่สูง ในปัจจุบันเจ้าของ

ธุรกิจร้านอาหารไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีการรวมตัวกันในรูปแบบสมาคม

ร้านอาหาร และรวมตัวกันเองโดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของร้านอาหารรุ่นแรกๆ 

ทีย่า้ยถิน่เข้ามาในยคุ 1980–1990 ซึง่ตา่งสามารถพฒันาร้านอาหารจนเปน็

กจิการขนาดกลางถงึใหญ ่บางรายมหีลายสาขา และอาหารไทยกลายเปน็

อาหารที่เป็นที่รู้จักจนแทบจะพบร้านอาหารไทยทุกมุมถนนในเมืองซิดนีย์ 

ในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงประสบการณ์และลักษณะการย้ายถิ่นของ

ผู้ย้ายถิ่นคนไทยรุ่นต่อมาซึ่งมีความแตกต่างกับผู้ย้ายถิ่นรุ่นแรกในเรื่อง

กฎ เกณฑก์ารยา้ยถิน่ เงือ่นไขและคา่ใชจ้า่ยซึง่แมว่้าผูย้า้ยถิน่รุน่ตอ่มาจะมี

การศกึษาระดบัมหาวทิยาลยัทัง้หมด แต่การจะเลือ่นชัน้ทางสงัคมสู่เจา้ของ

ธรุกจิหรอืการอยูอ่าศยัในออสเตรเลยีในระยะยาวเปน็เรือ่งยากและตอ้งใช้

ความพยายามดิ้นรนมากกว่า
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นโยบายการย้ายถิ่นหลังปี 2000 จนถึงปัจจุบัน
และการเลื่อนชั้นทางสังคมต�่าลงของ
ผู้ย้ายถิ่นคนไทยในออสเตรเลีย

นโยบายเกี่ยวกับการย้ายถ่ินหลังปี 2000 และปรากฏการณ์การย้าย

ถ่ินในออสเตรเลียมีความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ ในขณะท่ีการอพยพ

ในยุคก่อนๆ เป็นการเคลื่อนที่เพื่อมาตั้งรกรากถาวร หลังปี 2000 เป็นต้น

มาพบวา่ มกีารเพิม่ขึน้ของการอพยพทีไ่มถ่าวร (non-permanent migra-

tion) การไหลบ่าของผู้ย้ายถิ่นในยุคก่อนและปัญหาการก่อการร้ายทำาให้

รฐัหนัมาสนบัสนุนการใหว้ซีา่ระยะส้ันๆ และเปดิรบัการยา้ยถิน่น้อยลง รัฐ

ออกนโยบายจำากัดการอนุญาตการย้ายถ่ินแบบถาวรไว้ที่แรงงานมีทักษะ

บางสาขาซึง่จะไดร้บัวซีา่ช่ัวคราวเปน็เวลา 4 ป ีและสามารถเปลีย่นสถาน-

ภาพเป็นผู้พำานักถาวรได้4 การสมรสกับคนสัญชาติออสเตรเลีย และผู้ที่มี

แนวโน้มจะทำาประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับออสเตรเลียโดยลงทุน 5 ล้าน

ดอลลารอ์อสเตรเลียขึน้ไปเปน็ระยะเวลาสีป่ ี ไมว่า่จะในธรุกจิใดๆ หรอืซือ้

อสงัหารมิทรพัย์ในออสเตรเลยีและพำานกัอาศยัในออสเตรเลยีเกิน 180 วนั 

สามารถได้สิทธิพำานักถาวรจนเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนโยบายดึงดูด

นักลงทุนผู้ร่ำารวยโดยเฉพาะจากประเทศจีน 

ประเภทวีซ่าระยะส้ันท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดหลังปี 2000 ได้แก่ วีซ่า

4 งานของ เลสลีย์แอน ฮอว์ธอร์น (Lesleyanne Hawthorne, 2010) ชี้ว่าระหว่างปี 
2001–2006 มแีรงงานมทีกัษะท่ีเปลีย่นสถานะจากผูพ้ำานกัชัว่คราวเป็นผูพ้ำานกัถาวรโดย
พบว่า ผู้ที่ทำางานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศจำานวนถึง ร้อยละ 57 วิศวกร
จำานวน ร้อยละ 52 แพทย์ ร้อยละ 45 และนักบัญชี ร้อยละ 41 ท่ีอยู่ในออสเตรเลีย
เป็นผู้ที่เกิดในประเทศอื่น
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นักเรียน และวีซ่าประเภท Woking and Holiday Makers (WHM) สำาหรับ

เยาวชนในประเทศพฒันาแลว้ทีอ่ายรุะหวา่ง 18–30 ป ีซึง่ในแตล่ะปมีผีูย้ืน่

ขอวีซ่าประเภทน้ีมากกว่าหนึ่งแสนราย ระหว่างปี 2004–2005 พบว่ามีผู้

ย้ายถิ่นเพื่อตั้งรกรากในออสเตรเลียเพียง 123,424 ราย ในขณะที่มีผู้ที่ถือ

วีซ่าพำานักระยะสั้น 371,373 ราย [Department of Immigration and 

Multicultural and Indigenous Affairs (DIMIA), 2006 cited in Hugo, 

2006, p. 110] นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลียยังสนับสนุนการให้วีซ่ากับ

นักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาต่อในออสเตรเลียและยังอนุญาตให้

นักศกึษาทำางานนอกเวลาได้ไมเ่กนิ 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์ระบบการศกึษา

ของออสเตรเลยีมทีัง้การเรยีนในระดับมหาวทิยาลยั วทิยาลยั โรงเรียนฝึก

อาชีพ (vocational training school) ซ่ึงเรียนเป็นประกาศนียบัตรระยะส้ัน

และได้รับความนิยมอย่างยิ่ง วีซ่าสำาหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้

ตามระยะเวลาการศกึษา แตส่ำาหรบัประกาศนยีบตัรระยะสัน้นัน้มตีัง้แต ่3 

เดอืน 6 เดอืน ไปจนถงึ 1 ป ีซึง่ผูย้้ายถิน่เขามาพำานกัชัว่คราวดว้ยการขอ

เข้ามาเรียนหลักสูตรเหล่านี้จะอยู่ได้ไม่เกิน 8 ปีเท่านั้น

ผลกระทบของนโยบายการย้ายถิ่นส่งผลต่อลักษณะการเคลื่อนย้าย

ของประชากรไทยในออสเตรเลียด้วย แม้จำานวนประชากรไทยในออสเตรเลีย

เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็หลงัป ี20005 แตจ่ากการวเิคราะห์ฐานขอ้มลูประชากร

ทีเ่กดิในประเทศไทยและอาศยัอยูใ่นออสเตรเลยีในป ี2011 ของ แทเมอร์

เลน บีสลีย์ และคณะ (Tamerlaine Beasley et al., 2014) พบว่าโดย

5 ข้อมูลสำามะโนประชากรของรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าก่อนปี 2000 มีผู้ที่เกิดใน
ประเทศไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียจำานวนเพียง 19,000 คน แต่ในปี 2011 ประเทศ 
ไทยติดอันดับที่ 10 จาก 15 อันดับประเทศต้นทางที่มีอัตราการเพิ่มของผู้ย้ายถิ่นเข้า
ออสเตรเลยีมากทีส่ดุ และมจีำานวนผูท้ีเ่กดิในประเทศไทยทีอ่ยูอ่าศยัในออสเตรเลยีเพ่ิม
ขึ้นเป็น 61,910 คน (Australian Bureau of Statistics, 2015)
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เฉล่ียแล้วประชากรไทยมีระดับการศึกษาดีกว่าประชากรในออสเตรเลียท่ัวไป 

กล่าวคอื มสัีดส่วนของผูจ้บการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ประชากร

โดยรวมของออสเตรเลยีถงึเกอืบสองเทา่ (ด ูแผนภมิู 1) แตก่ลบัประกอบ

อาชีพในกจิการใชแ้รงงาน และยงัมรีายไดเ้ฉลีย่นอ้ยกวา่พลเมอืงกลุม่อืน่ๆ 

ในออสเตรเลียด้วย (ดู แผนภูมิ 2) 

ในกรณนีี ้กรอบความคดิเร่ืองการเลือ่นสถานภาพทางสงัคมและชนชัน้

ขา้มพรมแดนชว่ยให้เราเขา้ใจปรากฏการณ์ไดด้ขีึน้ ผูเ้ขยีนจะนำาขอ้มลูภาค

สนามจากกลุม่คนไทยในซดินยีท์ีผู่เ้ขยีนเคยรว่มงานในร้านอาหารไทย ร้าน

อาหารตะวันตก และร้านนวดแผนไทยจำานวน 8 ราย ที่ย้ายถิ่นเข้ามาใน

ช่วงหลังปี 2009 ท้ังหมดอายุระหว่าง 24–33 ปี แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน 

เพศหญิง 5 คน โดยผู้เขียนจะแบ่งลักษณะทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นไทยใน

ออสเตรเลียรุ่นใหม่ ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

การลดความเชี่ยวชาญ (deprofessionalisation) 
และการลดทักษะ (deskilling)

ผู้ย้ายถิ่นชาวไทยซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลทุกรายในท่ีน้ีเป็นผู้มีการศึกษาไม่

ต่ำากว่าปริญญาตรี 2 ใน 8 รายจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากมหา-

วิทยาลัยเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 2 รายจบด้านบริหารธุรกิจ

และเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัเอกชน 3 รายจบจากมหาวทิยาลัยของ

รฐัในสาขาศลิปศาสตรแ์ละวศิวกรรมศาสตร ์และรายสดุทา้ยจบการศกึษา

ด้านบริหาร ธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเปิด ทุกรายสมัครวีซ่านักเรียนเข้า

ประเทศออสเตรเลียเพือ่ลงเรียนภาษาองักฤษหรอืหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 

และมีลักษณะก้ำากึ่งระหว่างความต้องการเข้ามาทำางานหารายได้ การหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ  และความต้องการในการเข้ามาศึกษาต่อ อย่างไร
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

Labourers

M
achinery 

operators 
and drivers

Sales

C
lerical and 

adm
inistrative

C
om

m
unity and 

personal service

Technicians 
and trades

Professionals

M
anagers

Occupation

P
re

ce
nt

 o
f p

op
ul

at
io

n

�ai Born

Total Population
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ที่มา: Beasley et al. (2014)
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กต็าม เมือ่เขา้มาหางานทำาในออสเตรเลยี พวกเขามโีอกาสทำางานแรงงาน

เท่านั้น ผู้ให้ข้อมูลส่ีรายเป็นพนักงานเสิร์ฟและเป็นพ่อครัวในร้านอาหาร 

สองรายทำางานในร้านนวดแผนไทย หน่ึงรายเป็นช่างทำาผม และรายสุดท้าย

ทำาอาชพีขบัรถเกบ็ของเกา่และขบัรถสง่อาหาร ยิง่ออสเตรเลยีเปน็ประเทศ

ทีมี่คนไทยอาศยัอยูเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ เครอืขา่ยทัง้ทางเศรษฐกจิสงัคมของคน

ไทยยิง่กวา้งขวาง มกีารสรา้งพืน้ทีป่ระกาศรบัสมคัรงานในเวบ็ไซตค์นไทย

รวมถึงบริษัทรับทำาวีซ่าท่ีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ที่ย้ายมาใหม่เมื่อมา

ถงึแลว้สามารถจะหางานทำาในธรุกจิของคนไทยได ้มทีีอ่ยูอ่าศยัในหอ้งเชา่

ของคนไทย และมีเพ่ือนท่ีมีประสบการณ์ให้คำาแนะนำา เครือข่ายของนักเรียน

ไทยที่กลายเป็นแรงงานในออสเตรเลียมีอยู่อย่างกว้างขวาง6 และแม้กฎ-

หมายจะกำาหนดใหผู้ถ้อืวซีา่นกัเรยีนทำางานได้ไมเ่กนิ 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์

แต่งานใช้แรงงานทุกประเภทเป็นงานเหมาจ่ายด้วยเงินสด ทำาให้นักเรียน

ไทยส่วนใหญ่ทำางานเกินชั่วโมงที่กำาหนดได้

ระหว่างปี 2012–2013 ผู้เขียนทำางานเป็นประชาสัมพันธ์ในร้านนวดแผน

ไทยทำาให้ไดรู้จ้กักบัพนักงานในรา้นกวา่สบิคนซึง่ย้ายถิน่เขา้มาออสเตรเลยี

ด้วยวีซ่านักเรียน พวกเขาลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละสองวัน 

ทกุคนจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรแีตไ่ปฝกึนวดแผนไทยเพือ่จะมาทำางาน

รา้นนวด วันละเกอืบ 10 ชัว่โมง (เวลาทำางาน 10.00 น. จนถงึ 21.30 น.) 

ซึ่งสร้างรายได้ให้อย่างต่ำาวันละ 120 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือสามารถ

มากกว่าวันละ 300 ดอลลาร์ออสเตรเลียในวันท่ีลูกค้าเยอะ) ในแต่ละวัน

จะมีพนักงานนวดประจำาร้าน 7–8 คน ข้าว (นามสมมติ) เป็นหนึ่งใน

เพื่อนร่วมงานที่ผู้เขียนได้พบและยังติดต่ออยู่จนปัจจุบัน 

6 ดูงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคมของแรงงานนักเรียนไทยในออสเตรเลียได้
ใน ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2559) 
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ข้าว (ปัจจุบันอายุ 30 ปี) เรียนจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เล่าว่ามีคนชักชวนให้มาออส-

เตรเลยีโดยเฉพาะใหม้าทำางานรา้นนวดเพราะรายไดด้ ีขา้วจงึกูเ้งนิและเขา้

มาออสเตรเลยีไดส้องปแีลว้ เนือ่งจากตอ้งทำาเอกสารและหลกัฐานการ เงนิ 

ทำาใหต้อ้งใชบ้รษิทัทำาใหโ้ดยจา่ยคา่ทำาหลกัแสนซึง่จะตอ้งผอ่นคนืเมือ่มาถงึ

และได้งานทำาแล้ว ข้าวยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะได้มาทำางาน “ต่างประเทศ” 

และเพือ่เกบ็เงินเรยีนหลกัสูตรเบเกอรี ่ งานทีข่า้วทำาในร้านนวดแผนไทยไม่

เกีย่วขอ้งกบัวฒิุการศกึษาของขา้ว แตข่า้วกท็ำาเพือ่ทีจ่ะเกบ็เงิน “ไมรู่จ้ะหา

งานอะไรทำานะพี ่ถา้ไมน่วดกม็แีตง่านรา้นอาหาร งานทำาความสะอาด หนู

ว่าทำางานร้านอาหารเหนื่อยกว่างานนวดอีก ต้องว่ิงเสิร์ฟตลอด งานนวด

นี่เวลาไม่มีลูกค้าก็ยังได้น่ังเฉยๆ บ้าง” (ข้าว, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 

2016) ในมมุมองของข้าว คนไทยในออสเตรเลียจำานวนมากเดนิทางมาเพือ่

ทำางานหารายไดแ้ละหาประสบการณม์ากกวา่มาเรยีนหนงัสอื ดว้ยคา่แรง

ขั้นต่ำาที่สูงกว่าประเทศไทยถึงสิบเท่าทำาให้คนจำานวนมากที่เข้ามาทำางาน

เพียงระยะเวลาห้าปีและกินอยู่อย่างประหยัดสามารถตั้งตัวได้ และชีวิต

ความเปน็อยูใ่นออสเตรเลยีกม็คุีณภาพกวา่ประเทศไทย ซึง่สำาหรบับณัฑิต

จากมหาวทิยาลยัเอกชนอยา่งขา้วคงไมส่ามารถหางานบริษทัในไทยทีม่รีาย

ได้เท่ากับร้านนวด นอกจากน้ี ผู้ให้ข้อมูลรายอ่ืนต่างกล่าวไปในทางเดียวกัน

ในเรือ่งโอกาสทางเศรษฐกจิในประเทศไทยทีแ่มจ้ะหาอาชพีแบบชนชัน้กลาง

ไม่ต้องทำางานแรงงาน แต่คงจะเป็นเรื่องยากท่ีจะมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ

ในออสเตรเลียซึ่งรายได้ที่ผู้ย้ายถิ่นไทยได้รับนั้นเป็นระดับต่ำาเทียบกับผู้ที่

เกิดในออสเตรเลียแต่พวกเขาก็เห็นว่าอยู่ในระดับพอรับได้เทียบกับรายได้

ขั้นต่ำาในประเทศไทย

พีไ่ก่เปน็ผู้ใหข้อ้มลูทีเ่หน็วา่รายได้ในออสเตรเลยีเปน็องคป์ระกอบหน่ึง

ที่ทำาให้ผู้ย้ายถิ่นจากประเทศไทยยอมทำางานแรงงาน แต่คุณภาพชีวิตท่ีดี
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กว่าในกรุงเทพฯ ก็มีส่วนสำาคัญ ผู้เขียนได้รู้จักกับพี่ไก่ (นามสมมติ) ผ่าน

การแนะนำาของเพื่อนคนไทย พี่ไก่เป็นบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จากมหา-

วิทยาลัยรัฐ เคยทำางานบริษัทในประเทศไทยมา 3 ปี ก่อนจะตัดสินใจลา

ออกและสมัครมาเรยีนภาษาองักฤษทีอ่อสเตรเลยีเพือ่หาประสบการณ์ใหม ่

พีไ่กอ่ยูใ่นออสเตรเลยีเขา้ปทีีห่กแลว้ และประกอบอาชพีเก็บของเก่าขายที่

ทำาให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำามากกว่างานบริษัทในประเทศไทยหลายเท่า 

ผูเ้ขยีนตามไปดวูา่พีไ่กท่ำางานอยา่งไร จงึพบวา่พ่ีไก่ขบัรถบรรทกุขนาด

เล็กเก่าๆ ตระเวนไปตามย่านท่ีอยู่อาศัยในซิดนีย์ พ่ีไก่จะดูประกาศล่วงหน้า

ว่าทางการจะมาเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆ เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ใน

เขตใด วนัใด พีไ่กจ่ะไปทีน่ัน่ เกบ็ของดังกล่าวไปขายกอ่นทีร่ถของเทศบาล

จะมาเก็บ งานน้ีสร้างรายได้ให้พี่ไก่วันละ 150–200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

โดยใช้เวลาเพียง 3 ช่ัวโมงต่อวัน ยิ่งวันท่ีเก็บขยะอะลูมิเนียม เช่น ตู้เย็น 

เตาบาร์บีคิวได้ยิ่งทำาให้ได้รายได้ดี ช่วงเย็นพี่ไก่ยังใช้รถคันเดิมหารายได้

ดว้ยการเปน็พนกังานสง่อาหารตามบา้นดว้ย เมือ่ถกูถามวา่หากครบ 8 ปี

แลว้ จะทำาอยา่งไรตอ่ไป พีไ่กต่อบว่า “คงจะตอ้งกลบัไทย แตจ่ะไปทำางาน

บริษัทแบบเดิมก็ไม่ได้แล้ว ตามไม่ทันรุ่นน้องแล้ว พ่ีคงไปเปิดร้านซ่อม

เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำาเรื่องอยู่ที่น่ีเลยนะ พ่ีว่าสังคมไม่

รีบร้อน อยู่สบายดี อยู่กรุงเทพฯ พี่ทำางานหนัก ทำาโอที จนไม่เคยได้เห็น

พระอาทิตย์เลย” (ไก่, สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2014)

จะเหน็ไดว้า่ผูย้า้ยถิน่รุน่หลงัเหลา่นีม้วีธีิการเขา้ออสเตรเลยีทีผ่กูอยูก่บั

การเปลีย่นแปลงนโยบายรฐั และยงัมโีอกาสทางเศรษฐกจิทีจ่ำากดั อยา่งไร

ก็ตาม ผู้ย้ายถ่ินไทยในออสเตรเลียท่ีอยากจะอาศัยอยู่ระยะยาวไม่ได้ต้องการ

จะถูกลดทอนให้ทำางานไร้ทักษะ ผู้เขียนพบว่า ผู้ที่อยากจะอยู่ระยะยาว 

เชน่ องิ ซึง่ในปจัจบุนัเปน็ชา่งทำาผม องิใหข้อ้มลูวา่ตนเองกเ็ริม่จากการเปน็

พนักงานเสิร์ฟและลงเรียนทักษะอาชีพคือการทำาผม อิงมองว่าช่างทำาผม
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เปน็งานตอ้งใชท้กัษะฝมีอื และค่าแรงกสู็งกวา่งานใชแ้รงงานอืน่ๆ มาก (คา่

ตัดผมในออสเตรเลียในร้านระดับดีราคา 100 ดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไป) 

คล้ายๆ กับย้งและบ๊ิกซ่ึงเป็นพ่อครัวในร้านอาหารและรับจ้างทำาความสะอาด 

ย้งต้องการจะอยู่อาศัยในออสเตรเลียในระยะยาว ย้งวางแผนจะเก็บเงิน

เปดิรา้นของตนเองซึง่วธินีีจ้ะทำาใหข้อวซีา่พำานกัถาวรได ้ในขณะทีผู้่ทีคิ่ดมา

อยูร่ะยะสัน้ เชน่ เป้ พอ่ครวัในรา้นอาหารไทยแหง่หนึง่ซึง่มาจากครอบครวั

ฐานะดี เป้กล่าวว่าเขามาทำางานเป็นพ่อครัวเพื่อเก็บเงินและเพื่อเรียนรู้

วิธีการทำาร้านอาหารในต่างประเทศ ถือว่ามาเป็นประสบการณ์เพียงสอง

ถงึสามปกีเ็ตรยีมจะกลบับา้น ในสภาพชัว่คราวเชน่นี ้ เปส้ามารถอดทนได้

เพราะมีเป้าหมายอื่นในชีวิต ดังนั้นในภาพรวม การย้ายถิ่นของผู้มีการ

ศกึษากลุ่มน้ีสูก่ารเปน็แรงงานไรท้กัษะจงึถกูใหค้วามหมายหลายแบบไมว่า่

จะเป็นงานที่ทำาช่ัวคราวเพื่อเก็บเงินและหาประสบการณ์ เป็นงานท่ีให้ค่า

จ้างงามเมื่อเทียบกับอยู่ประเทศไทยท่ีชนช้ันกลางอย่างพวกเขาอาจต้อง

ทำางานหนักแต่เลื่อนชั้นทางสังคมให้สูงข้ึนไม่ได้ และชีวิตการทำางานใน

ออสเตรเลียแม้จะทำา งานแรงงานแต่ก็มีชีวิตทางสังคมและสภาพแวดล้อม

ที่ดีกว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ

พ้ืนที่การอยู่อาศัย
ซิดนีย์เป็นมหานครท่ีมีผู้ย้ายถ่ินอาศัยอยู่มากท่ีสุดในออสเตรเลีย เฉพาะ

ใจกลางนครซิดนีย์ซ่ึงมีพ้ืนที่เพียง 25 ตารางกิโลเมตรพบว่ามีประชากร

ที่มีถ่ินเกิดในประเทศไทยอาศัยอยู่เป็นอันดับท่ี 5 มีจำานวน 3,627 คน7 

7 ลำาดับ 1–4  ได้แก ่ประชากรทีเ่กดิในสหราชอาณาจักร 9,671 คน,  จีน 9,113 คน, 
นิวซีแลนด์ 5,528 คน และอินโดนีเซีย 3,708 คน



สร้อยมาศ รุ่งมณี

— 207 —

นอกจากนี้ เมื่อเทศบาลนครซิดนีย์ (City of Sydney, 2016) ใช้ข้อมูล

สำามะโนประชากรดงักลา่ววเิคราะห ์10 อนัดบัภาษาทีน่อกเหนือจากภาษา

อังกฤษที่มีการใช้มากที่สุดในพื้นที่ใจกลางนครซิดนีย์ ภาษาไทยยังอยู่ใน

ลำาดับที่ 3 ในกลุ่มนี้ด้วย8 เมื่อปริมาณประชากรเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ชุมชนคน

ไทยในซิดนีย์จึงได้เสนอเทศบาลนครซิดนีย์ให้ติดป้ายไทยทาวน์ (Thai Town) 

ไวส้องดา้นของถนนสายหลกักลางเมอืงซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขาย

ของชำา ร้านนวดแผนไทย ร้านตัดผม ร้านรับโอนเงิน และกิจการจำานวน

มากทีเ่กดิขึน้โดยผูย้า้ยถิน่จากประเทศไทย ซึง่นบัเปน็ไทยทาวน์แหง่ทีส่อง

ของโลกต่อจากไทยทาวน์แห่งแรกในมหานครลอสแอนเจลิสในสหรัฐอเมริกา

ค่าเช่าห้องพักสองห้องนอนใจกลางเมืองราคาเฉล่ียอยู่ท่ีสัปดาห์ละ 

1,000–2,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับสภาพอาคาร ขนาดห้อง 

ทำาเล และสิง่อำานวยความสะดวก คอนโดมเินยีมขนาดใหญร่อบไทยทาวน์

เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ย้ายถิ่นนานาชาติ รวมไปถึงผู้ย้ายถ่ินคนไทย แต่ด้วย

ราคาค่าเช่าที่สูงมากดังกล่าว ผู้เช่าหลักซึ่งมักจะเป็นคนไทยด้วยกันที่เก็บ

เงินลงทุนปรับห้องพักขนาดสองห้องนอนให้กลายเป็นห้องเช่าที่สามารถ

บรรจุผู้เช่าได้ 10–15 คนโดยการจัดวางเตียงสองช้ันไว้ในแต่ละมุมไม่เว้น

แม้แต่ระเบียงกระจกที่สร้างไว้สำาหรับตากผ้า (sunny room) ก็สามารถ

เปลี่ยนเป็นที่นอนเล็กๆ สำาหรับคนหนึ่งคนที่จะเข้าไปพักอาศัยได้ หรือมุม

ห้องรับแขกที่บางครั้งก็มีการเอาตู้มากั้นเป็นซอกสำาหรับวางฟูกและติดผ้า

ม่านบางๆ เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัว ผู้เช่าหลักหากำาไรกับผู้เช่ารายย่อย

ทีต่อ้งจา่ยเงินประมาณ 100–150 ดอลลารอ์อสเตรเลยีตอ่สปัดาห ์แลกกบั

8 ภาษาพดูทีน่อกเหนอืจากภาษาองักฤษทีม่กีารใชม้ากทีส่ดุในใจกลางนครซดินยีอั์นดบั 
1–2 ได้แก่ ภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) และภาษาจีนกวางตุ้ง 
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ความเปน็อยูท่ีแ่ออดั9 แตค่นสว่นใหญต่า่งยอมจา่ยและจำาเปน็ทีจ่ะต้องอยู่

อาศัยในห้องแบบดังกล่าวเพราะการทำางานรายได้ขั้นต่ำาในออสเตรเลียไม่

สามารถจะจ่ายค่าความเป็นอยู่ในระดับมาตรฐานได้

การเปิดห้องให้เช่าท่ีบรรจุผู้เช่าเกินขนาดของห้องในซิดนีย์เป็นประเด็นมา

ช้านาน มีการร้องเรียนกับเทศบาลท้องถ่ินเป็นระยะๆ และมีการส่งเจ้า หน้าท่ี

มาตรวจตราหอ้งพกัดว้ย แตผู่้ใหเ้ชา่จะมวีธีิการเกบ็หอ้งใหเ้หมอืนมคีนพกั

ตามจำานวนกำาหนด เชน่ ขนของข้ึนไปวางบนเตยีงชัน้ทีส่องแลว้แจง้วา่ไมม่ี

ใครนอนตรงนัน้ เปน็ตน้ แตเ่มือ่สอบถามเพือ่นคนไทยอืน่ๆ ในเร่ืองสภาพ

ความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่จะตอบตรงกันว่าที่พักเป็นเพียงที่อาศัยนอน ชีวิต

ประจำาวนัสว่นใหญอ่ยูต่ามรา้นอาหารและงานพเิศษอืน่ๆ มากกวา่ ส่วนคน

ทีมี่คูร่กักมั็กจะหารคา่ใชจ้า่ยกนัทำาใหส้ามารถเช่าหอ้งพกัทีด่ขีึน้กวา่เดมิได้

การปักหลัก (dwelling) หยุดนิ่งชั่วระยะ (mooring) 
และพลวัตของการ “เลื่อนย้าย” เชิงพ้ืนที่ 
(socio-spatial mobility)

การเป็นผู้ย้ายถ่ินในออสเตรเลียในยุคท่ีรัฐบาลจำากัดการย้ายถิ่น ซึ่ง

สวนทางกับสภาวการณ์ของโลกท่ีเชื่อมต่อเข้าหากันในยุคโลกาภิวัตน์น้ัน

ทำาให้ผู้ย้ายถิ่นที่อาจจะมีเงินไม่มากพอแต่ต้องการที่จะย้ายมาทำางานใน

ออสเตรเลยีตอ้งดิน้รนดว้ยวธิกีารตา่งๆ ดงัทีก่ลา่วไปแลว้ ในขณะเดยีวกนั 

ก็มีผู้ที่พร้อมจะยอมเส่ียงเพื่อให้ตัวเองได้เคล่ือนย้าย (mobile) หรือได้

หยดุนิง่ (mooring) ชัว่ระยะ หรอืปกัหลกั (dwelling) ในรปูแบบตา่งๆ กนั 

9 ค่าเช่าห้องพักแบบท่ีต้องใช้ห้องน้ำารวมราคาอยู่ที่ 250 ขึ้นไปต่อสัปดาห์ ส่วนค่าเช่า
ห้องแบบที่มีห้องน้ำาในตัวอาจสูงถึง 350 ดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นไปต่อสัปดาห์



สร้อยมาศ รุ่งมณี

— 209 —

และความไม่ต่อเนื่องของการเคลื่อนย้ายดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการ

เลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ (socio-spatial mobility) ในแง่ที่อาจทำาให้เกิดพลวัต

ของการเคลื่อนไปพร้อมกับการเลื่อนชั้นทางสังคมที่ไม่หยุดนิ่ง

ขา้วเลา่ให้ฟงัถึงประสบการณข์องตวัเองทีเ่คยชว่ยเพือ่นคนไทยซ่ึงเรียน

จบมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันท่ีอยากจะเคล่ือนย้ายมาทำางานท่ีออสเตร-

เลีย แต่เร่ิมต้นเข้าประเทศด้วยวีซ่าท่องเท่ียวแล้วแอบทำางาน ในระยะหลังๆ 

กจิการคนไทยในเมอืงไมม่ใีครกลา้จา้งผูถ้อืวซีา่ทอ่งเทีย่วเพราะเปน็เร่ืองผิด

กฎหมาย หากโดนตรวจจับจะไม่คุ้มกับการเสียค่าปรับหรือถูกปิดกิจการ 

เหลือแต่งานภาคเกษตร เช่น งานในไร่องุ่นซึ่งอยู่ไกลจากเมือง ข้าวจึงไป

ทำางานในไร่องุ่นกับเพื่อนอยู่สามเดือน

“งานลำาบากมาก เขาให้ตัดก่ิงองุ่นถือกรรไกรตัดก่ิงอันใหญ่ๆ หนักๆ 

ทำางานกลางแจง้ หนาวกห็นาว ทีพ่กัมใีหน้อนรวมๆ กนั มทีัง้คน

ลาว เขมร ไทย เจ้าของไร่เป็นผู้หญิงลาวท่ีแต่งงานกับคนออส-

เตรเลีย เวลาท่ีมีตำารวจมาตรวจเขาก็รู้ได้ยังไงไม่รู้ เขาก็เอาคนงาน

ท่ีเอกสารไม่ถูกต้องไปซ่อนไว้ก่อน เห็นเขาก็รู้ทุกทีว่าจะมีการตรวจ 

หนทูำางานหนกัแบบนี้ ไมไ่หว อยูไ่มถ่งึเดอืนหนลูาออกเลย เพือ่น

ไม่ยอมออกก็ปล่อยไว้น่ันล่ะ” (ข้าว, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2016)

เพือ่นของขา้วอยูท่ีไ่รอ่งุน่ได้ไมน่าน กส็ามารถจา้งผูย้า้ยถิน่คนไทยดว้ย

กนัใหจ้ดทะเบยีนแตง่งานกบัตนเองเพือ่จะไดร้บัสถานะวซ่ีาตดิตามได ้การ

รบัจา้งแตง่งานเปน็อกีวธิทีีเ่ปน็ทีนิ่ยม แตใ่ชว่า่จะใช้ไดเ้สมอไป ดงัเชน่ ไหม 

(นามสมมติ) พนักงานนวดหญิงในร้านท่ีผู้เขียนทำางานอยู่และได้พบกับ

เหตุการณ์ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียเข้าควบคุมตัวไหมเพ่ือส่งกลับ

ประเทศ (deport) เน่ืองจากไหมอยู่ในฐานะโรบินฮู้ด ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
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ภาษาและต่อวีซ่านักเรียน ไหมเคยจดทะเบียนแต่งงานกับคนไทยด้วยกัน

เพือ่ขอสถานะวซีา่ แตค่นไทยคนนัน้ตอ้งการกลบับา้น สถานะดงักลา่วจงึ

หมดไป ไหมต้องการแอบอยู่อย่างผิดกฎหมายเพียงช่ัวระยะหน่ึงเพ่ือเก็บเงิน

โดยคดิจะกลบับา้นแลว้ไม่กลบัมาอกีเลย อยูม่าครบหนึง่ปจีงึมเีรือ่งทะเลาะ

กับพนักงานคนอื่นในร้าน ทำาให้มีคนจับตามองว่าไหมไม่ได้ไปเรียนภาษา

และอาจอยู่อย่างผิดกฎหมาย นำาไปสู่การแจ้งตำารวจจนไหมถูกส่งตัวกลับ 

สว่นเจา้ของรา้นซึง่เปน็คนไทยทีย่า้ยมาอยูอ่อสเตรเลยีเกินกวา่ 20 ป ีและ

ได้สัญชาติออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วถูกเรียกค่าปรับที่จ้างงานแรงงานผิด

กฎหมาย

ผู้ให้ข้อมูล 2 ใน 8 ราย ได้แก่ ข้าวและเล็กเป็นผู้หญิงท่ีต้องการพำานัก

ในออสเตรเลียระยะยาวโดยไม่ต้องการกลับเมืองไทย ท้ังสองรายจึงตกลงใจ

แตง่งานกบัผูช้ายสัญชาตอิอสเตรเลยี ขา้วเกบ็เงนิไดก้อ้นหนึง่จงึไปลงเรยีน

ทำาเบเกอร่ีตามทีต่ัง้ใจและหนัไปทำางานพิเศษในรา้นเบเกอรี ่ขา้วอยูท่ีอ่อส-

เตรเลียจนเกือบครบแปดปีจึงได้แต่งงานกับสามีที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่

ตอ้งการจะชว่ยใหข้า้วไดอ้ยูใ่นออสเตรเลยีตอ่ ขา้วเลา่ว่าอยากอยู่ตอ่เพราะ

คงไมมี่ท่ีใดทีท่ำาใหข้า้วทำางานมรีายได้ไปเทีย่วยโุรปไดท้กุป ีมสีวนสาธารณะ

สวยๆ ให้เดินเล่น สามารถซื้อของมียี่ห้อใช้ ได้ด้วยเงินของตัวเองและมี

สวสั ดกิารสขุภาพทีด่ ีสว่นเลก็ซึง่เปน็พนกังานเสร์ิฟในรา้นอาหาร หลงัจาก

แต่งงานแล้วยังคงทำางานเสิร์ฟและลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมเรื่องการดูแลเด็ก

เล็กโดยเล็กวางแผนจะเปิดกิจการรับดูแลเด็กในละแวกบ้าน

จะเห็นว่าผู้ย้ายถิ่นเพศหญิงมีโอกาสขอวีซ่าพำานักถาวรในออสเตรเลีย

ด้วยการแต่งงานและอาจนำาไปสู่การเลื่อนย้ายสู่ท่ีพักท่ีดีกว่าเดิม หรือ

สถานภาพทางสงัคมทีด่ขีึน้ในฐานะทีไ่ดก้ลายเปน็พลเมอืงของออสเตรเลยี

แมว้า่โอกาสในปจัจบุนัจะคอ่นขา้งจำากดักวา่ในอดตี ในขณะทีโ่อกาสของผู้

ย้ายถิ่นชายที่จะแต่งงานกับคนสัญชาติออสเตรเลียมีน้อยกว่าผู้หญิง ส่วน
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คนอีกกลุ่มที่มีโอกาสในการขอวีซ่าพำานักระยะยาว ได้แก่ กลุ่มบุคคลท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศ (LGBT) เนือ่งจากกฎหมายออสเตรเลยีอนุญาต

ให้ผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมีหลักฐานความสัมพันธ์กันสามารถ

รับรองสถานะวีซ่าให้กันได้ ชายไทยจำานวนไม่น้อยจึงเปล่ียนสถานะวีซ่า

ดว้ยการมีคูเ่ปน็ชายทีถ่อืวซีา่พำานกัถาวรของออสเตรเลยีรับรองให ้งานของ 

ออเดรย ์หย ู(Audrey Yue, 2008) ซึง่ศกึษาการไดวี้ซ่าพำานักถาวรของกลุม่

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พบว่าระหว่างปี 1991–2005 มีผู้ ได้

วีซ่าพำานักถาวรในออสเตรเลียมากกว่า 7,500 ราย โดยกลุ่มชายรักร่วมเพศ

ที่มีเชื้อสายเอเชียมีจำานวนมากที่สุด 

จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดจะเหน็ไดว้า่ ผูย้า้ยถิน่คนไทยในออสเตรเลยีรุน่

ใหมมี่โอกาสจำากดัทีจ่ะได้วซีา่พำานกัถาวรแตไ่มใ่ชว่า่จะเปน็ไปไมไ่ด ้อยา่งไร

ก็ตาม โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมสู่ผู้ประกอบกิจการในต่างประเทศ

ยงัเปน็เร่ืองยากกวา่ผูย้า้ยถิน่รุน่บุกเบิกเพราะจำาเปน็ตอ้งใชเ้งนิลงทนุสงูและ

การแขง่ขนัสงู คนสว่นมากจงึทำางานเกบ็เงนิและถา้หากไมไ่ดแ้ตง่งาน หรือ

ไมม่ใีครเปน็ผูร้บัรองสถานะเพือ่ขอวซีา่พำานกัถาวรใหก้จ็ำาตอ้งกลบัประเทศ 

ไทย แต่กระน้ัน การยอมท่ีจะทำางานแรงงานต่ำากว่าวุฒิการศึกษาของตัวเอง

ชัว่ระยะเวลาหนึง่เปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ในกลุม่ผูย้า้ยถิน่จากประเทศกำาลงัพัฒนา

สู่ประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก และการย้ายถิ่นไปต่างประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศที่พัฒนากว่าอาจถือเป็นการเลื่อนชั้นทางสังคมในตัวของมันเอง

เพราะการกลับบ้านยังมีสัญลักษณ์ของชัยชนะหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

เครื่องแต่งกาย ทักษะภาษาอังกฤษ ของฝากแก่ญาติพ่ีน้อง และความ

สามารถในการมีทุนตั้งตัว 

ผู้เขียนมีเพ่ือนนักเรียนไทยจำานวน 3 คนท่ีขอวีซ่านักเรียนไปเรียนภาษา

และปัจจุบันย้ายกลับประเทศไทยเมื่ออยู่ออสเตรเลียครบ 8 ปี ขณะที่อยู่

ออสเตรเลีย พวกเขาทำางานร้านอาหารและงานใช้แรงงานอ่ืนๆ ซ่ึงทำาให้เก็บ
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เงินไดค้อ่นขา้งมาก เพือ่นคนหนึง่สามารถซือ้คอนโดมเินยีมในประเทศไทย

ไว้ให้เช่าได้ถึงสองแห่ง อีกคนมีเงินเก็บกลับมาทำาธุรกิจร้านทำาผมในบ้าน

เกดิ และคนสดุทา้ยสง่ตวัเองไปเรียนภาษาจนีในประเทศจนี การยอมเลือ่น

ชั้นทางสังคมสู่ชั้นแรงงานแม้ตนเองจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

พวกเขาในชว่งระยะเวลาหนึง่สามารถทำาใหก้ลายเปน็ชนชัน้กลางทีม่ฐีานะ

ทางเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อย้ายถิ่นกลับมาสู่ประเทศบ้านเกิดได้

บทสรุป

บทความน้ีใช้กรณีการย้ายถ่ินของคนไทยในออสเตรเลียในแต่ละยุคสมัย

เพือ่อธบิายความเชือ่มโยงทีไ่มไ่ด้มเีพยีงการเชือ่มโยงเชงิพ้ืนทีท่างภมูศิาสตร์

ระหว่างต้นทางกับปลายทาง แต่การย้ายถิ่นยังส่งผลต่อการเลื่อนย้ายเชิง

พื้นที่ทางสังคม กล่าวคือ ไม่เพียงแต่เคล่ือนย้ายเชิงกายภาพแล้วหยุดปัก

หลักที่ใดที่หนึ่ง แต่การเคล่ือนดังกล่าวยังส่งผลต่อสถานะทางสังคมที่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีพลวัต นอกจากนี้ บทความยังชี้ ให้เห็นว่า

แม้ว่าเทคโนโลกาภิวัตน์จะทำาให้คนสามารถเคล่ือนที่ได้ง่ายกว่าในยุคก่อน 

แต่ในความเป็นจริงผู้คนมีความสามารถในการเคล่ือนย้ายทางสังคมได้ไม่

เท่ากัน บทความนี้ช้ี ให้เห็นว่านโยบายการย้ายถ่ินในแต่ละช่วงเวลาของรัฐ

เปน็ปจัจยัสำาคญัทีก่ำาหนดการเคลือ่นยา้ยทัง้รปูแบบของการยา้ยถิน่ของคน

รุ่นก่อนที่สามารถย้ายถ่ินและกลายเป็นพลเมืองของประเทศใหม่โดย

กระบวนการทีไ่มยุ่ง่ยากและมโีอกาสทางเศรษฐกจิทีด่ ีและการเคลือ่นยา้ย

หลายรูปแบบของผู้คนในรุ่นปัจจุบันที่มีทั้งการเคล่ือนแบบช่ัวคราว การ

จดัการใหต้วัเองสามารถเคลือ่นทีไ่ปได ้และการพยายามทีจ่ะปกัหลกัดว้ย

กลวิธีที่แตกต่างกัน 
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นอกจากนี้ แม้ว่าการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ เช่น ในกรณีของการ

ย้ายถิ่นจากประเทศกำาลังพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาแล้วสามารถนำามาสู่การ

เลือ่นชัน้ทางสงัคมต่ำาลง (downward mobility) ดงัที ่ฟลิปิ เคลล ี (Kelly, 

2012) ต้ังข้อสังเกตไว้ว่าการย้ายถ่ินระหว่างประเทศอาจนำามาซ่ึงการเปล่ียน 

แปลงการกอ่ตวัทางชนชัน้และการเลือ่นชัน้ทางสงัคมท้ังทีส่งัคมตน้ทางและ

ปลายทางซึง่ในหลายกรณีแรงงานถกูลดความเช่ียวชาญ ถกูทำาให้ไรท้กัษะ

และถกูเลือ่นชัน้ทางสงัคมต่ำาลงกวา่การเปน็แรงงานในประเทศตน้ทาง ซ่ึง

ในกรณีประเทศออสเตรเลีย ภูมิหลังของผู้ย้ายถ่ินรุ่นปัจจุบันเป็นผู้มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปท่ีสมัครวีซ่านักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท้ังหา

ประสบการณด์า้นการศกึษาและการทำางานเปน็ระยะเวลาสัน้ๆ และแมว้า่

งานที่สามารถทำาได้จะเป็นงานใช้แรงงานต่ำากว่าวุฒิการศึกษา แต่สถานะ

ดังกล่าวไม่ได้หยุดน่ิงหรือมีลักษณะลงหลักปักฐานเสมอไป บทความน้ีแสดง

ให้เห็นว่าภายใต้การย้ายถ่ินข้ามพรมแดนและสถานะทางสังคมของผู้ย้ายถ่ิน

มีลักษณะ “เล่ือนย้าย” มีพลวัต ไม่ได้มีลักษณะเพียงแต่ขึ้นหรือลง หรือ

พุ่งไปในทิศทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นการจะทำาความเข้าใจปรากฏการณ์การ

ยา้ยถิน่ในยคุสมยัใหมจ่งึอาจไมใ่ชเ่พยีงการพจิารณาการเคลือ่นทีข่องผูค้น

จากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานๆ หรือสถานภาพหลังจาก

ตั้งรกรากในประเทศปลายทางแล้ว หากแต่ต้องมองปรากฏการณ์อย่าง

เลื่อนไหลเชื่อมโยงกับบริบทอื่นๆ อย่างรอบคอบในบริบทของการเคลื่อน

ย้ายข้ามพรมแดน
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