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ยคุสมัยแหง่การ์ยา้ยถิิ่�นและความจำำาเป็็นของพหวิุทยาการ์

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศเป็นปรากฏการณ์สำาคัญในยุคปัจจุบัน
ไม่วา่จะพิจารณาในเชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ กระทัง่มกีารเรียกขานชว่ง
เวลาน้ีวา่เปน็ “ยคุสมยัแหง่การยา้ยถิน่” (Castles, de Haas, & Miller, 
2014) รายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน 
(International Organization for Migration: IOM) ระบวุา่จำานวนผูย้า้ย
ถิ่นระหว่างประเทศมีราว 272 ล้านคนทั่วโลก โดยเกือบสองในสามคือ
แรงงานย้ายถิ่น1 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

1 บทความนี้เน้นกล่าวถึงผู้ย้ายถิ่นเพ่ือไปเป็นแรงงานในประเทศอื่น ไม่รวมถึงกลุ่มคน
พลัดถิ่น กลุ่มผู้ถูกบังคับให้ย้ายถิ่น หรือกลุ่มผู้ลี้ภัย ซึ่งมีลักษณะของคำาอธิบายต่อการ
ย้ายถิ่นที่แตกต่างออกไป
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เป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้มาก (IOM, 2019, p. 2) 
ขณะเดยีวกนั ปรมิาณเงนิสง่กลบับา้นระหว่างประเทศทัว่โลกกเ็พิม่อยา่ง
มนียัสำาคญัเชน่กัน โดยเพิม่จาก 126 ลา้นดอลลารส์หรัฐเมือ่ 20 ปกีอ่น
เปน็ 689 ลา้นดอลลารส์หรฐั (IOM, 2019, p. 10) และป ีค.ศ. 2019 ยงั
นับเป็นปีแรกที่ภาพรวมของเงินส่งกลับบ้านที่ไหลเข้ายังกลุ่มประเทศ
รายได้ต่ำาและรายได้ปานกลางมีจำานวนมากกว่าเงินลงทุนโดยตรงจาก
ตา่งประเทศ ซ่ึงเคยเปน็แหลง่ทีม่าใหญท่ีส่ดุของเงนิจากภายนอกทีไ่หล
เขา้สู่กลุ่มประเทศเหลา่นี ้ เงนิสง่กลบับา้นจะยงัคงเปน็แหลง่ทีม่าของเงนิ
จากตา่งประเทศทีส่ำาคัญของกลุม่ประเทศรายได้ต่ำาและรายไดป้านกลาง
ต่อไป (World Bank, 2020, pp. 7–8)

ข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นยังสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในเชิง
คณุภาพ การเคลือ่นยา้ยของผูค้นไมเ่พยีงสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงดา้น
ประชากร แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการส่งผ่านอุดมการณ์และอัตลักษณ์ 
ปฏิบัติการทางการเมืองและวัฒนธรรม รวมถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
และไมเ่พยีงมผีลต่อตวัผูย้า้ยถิน่ แตย่งัรวมถงึครอบครัวและชมุชนท่ีพวก
เขาจากมา ตลอดจนผู้คนในสังคมปลายทางที่พวกเขาไปทำางานและใช้
ชีวิตอยู่อีกด้วย (Gold & Nawyn, 2019, pp. xxiv-xxv) การย้ายถิ่นจึง
มนียัสำาคญัหลากหลายมติ ิไมว่่าในแง่วิถชีีวิต ความสมัพนัธใ์นครอบครวั
และความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบคุณค่า ไปจนถึงภาวะความเป็น
พลเมือง ความขัดแย้งในสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจมหภาค

การย้ายถ่ินมักถกูหยบิยกขึน้มากลา่วถงึในทางสาธารณะโดยเฉพาะ
ในประเทศปลายทาง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือประเทศพัฒนาแล้ว
ซึ่งเป็นกลุ่มสำาคัญในการรับแรงงานเหล่านี้เผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ 
มมุมองตอ่ผูย้้ายถ่ินในแงล่บมกัเกดิขึน้เสมอๆ อยา่งไรกต็าม ดว้ยความ



นฤมล กล้าทุกุวััน 7

ซับซ้อนของปรากฏการณ์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศ การพิจารณา
เพียงจากมุมมองใดมุมมองหนึ่งคงไม่เพียงพอ

สีท่ศวรรษทีผ่่านมา การศกึษาการยา้ยถิน่ถกูทำาใหเ้ปน็สถาบนัมาก
ขึน้ดว้ยการเปน็สาขาการวิจยัหนึง่ ทัง้ในแงโ่ครงสร้างและวฒันธรรมของ
การผลิตความรู้ กล่าวคือ มีการอ้างอิงผลงานซึ่งกันและกันมากข้ึน มี
ความเป็นนานาชาตมิากขึน้ (ในแง่ความรว่มมอืของนกัวจิยัขา้มประเทศ
และภูมิภาค) และเกิดการขยายตัวของเครือข่ายชุมชนวิชาการที่ศึกษา
การย้ายถิ่น (Levy, Pisarevskaya, & Scholten, 2020) อย่างไรก็ตาม 
การสร้างกรอบคิดเชิงทฤษฎีต่อการศึกษาการย้ายถิ่นในลักษณะที่เป็น
แบบฉบับยอมรับกันโดยทั่วไปยังไม่ปรากฏชัดนัก มีข้อคิดเห็นว่าการ
สรา้งทฤษฎท่ัีวไปว่าดว้ยการยา้ยถิน่เปน็เรือ่งแทบเป็นไปไมไ่ด ้หรืออาจ
ไม่ใช่สิ่งจำาเป็น (Castles, 2010, pp. 1565–1566)

กระนั้น การส่งเสริมให้มีบทสนทนาข้ามศาสตร์ยังเป็นเรื่องที่ควร
กระทำาเพือ่หลกีเลีย่งการตัง้คำาถามแคบๆ ในกรอบของแตล่ะศาสตร ์การ
ทำาความเข้าใจต่อการย้ายถิ่นเป็นประเด็นที่เรียกร้องมุมมองการศึกษา
ทีข่า้มศาสตรข์า้มสาขา อยา่งไรก็ตาม แมน้กัสงัคมศาสตร์จะหนัมาสนใจ
ประเด็นการย้ายถิน่กนัมากขึน้ แตบ่ทสนทนาขา้มสาขาวชิาเกีย่วกับมมุ
มองเชงิทฤษฎแีละแนวคดิเชิงวเิคราะหท์ีม่รีว่มกนัยังจำากดั เชน่เดยีวกับ
การสนทนาเกีย่วกับสมมตฐิานหลักของแตล่ะศาสตรท์ีจ่ะจำาแนกแยกแยะ
มุมมองของแต่ละศาสตร์ก็มีน้อยเช่นกัน (Brettell & Hollifield, 2015, 
p. 2)

บทความนีจ้งึตอ้งการทบทวนการศกึษาการยา้ยถิน่จากสองศาสตร์
ทีดู่เหมือนอยู่คนละฟากฝัง่กนัในการศกึษา อนัไดแ้ก ่ เศรษฐศาสตรแ์ละ
มานษุยวทิยา โดยทัว่ไปเราอาจเขา้ใจว่ามานุษยวทิยาอาจใหค้วามสำาคญั
กับมิติทางวัฒนธรรม ขณะที่เศรษฐศาสตร์ให้ความสำาคัญกับมิติทาง
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เศรษฐกจิ ซ่ึงถอืเปน็สองมติทิีเ่ปน็ไม้เบือ่ไมเ้มาในการใชอ้ธบิายเกีย่วกบั
การย้ายถิ่นของผู้คน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่ามานุษยวิทยา
จะไม่ได้ศึกษาเรื่องทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์จะไม่สนใจมิติทาง
วฒันธรรม อีกท้ังเศรษฐศาสตรแ์ละมานษุยวิทยายงัมคีวามสนใจร่วมกนั
บางประการ อย่างน้อยที่สุดคือมีความพยายามทำาความเข้าใจการ 
กระทำา/พฤตกิรรมของคนเช่นเดยีวกนั แต่ทำาดว้ยกรอบคดิ วธิกีาร และ
ภาษาที่แตกต่างกันไป 

วิธีการศึกษาของบทความน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร โดยสำารวจ
ภูมิทัศน์ทางปัญญาขององค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์
ท่ีศึกษาการย้ายถิ่น นอกจากงานศึกษาการย้ายถ่ินในภาพรวมแล้ว
ผูเ้ขยีนไดห้ยบิยกประเด็นเร่ืองเงนิสง่กลับบา้นซึง่มคีวามคาบเกีย่วในการ
ศกึษาจากทัง้สองศาสตรม์าพจิารณาเพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบระหวา่ง
สองศาสตร์ได้ชดัเจนขึน้ เอกสารทีใ่ช้ ได้แก่ หนงัสอื บทความวจัิย และ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารและงานประชุมทางวิชาการ โดย
ส่วนใหญ่เน้นที่งานศึกษานับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา อันเป็น
ช่วงเวลาที่งานศึกษา “การย้ายถิ่นระหว่างประเทศยุคใหม่”2 สถาปนา
ตวัเองอย่างม่ันคงในทัง้สองศาสตรแ์ละเริม่ปรากฏมมุมองในการศกึษาที่
ซบัซ้อนหลากหลายขึน้ รวมถงึมกีารถกเถยีง ทบทวน ทา้ทายขนบการ
ศึกษาในยุคก่อนหน้านั้นในหลายมิติ

2 “การย้ายถิ่นระหว่างประเทศยุคใหม่” ใช้นิยามถึงการย้ายถิ่นระหว่างประเทศช่วงราว
ทศวรรษ 1960 เปน็ตน้มา อันเป็นผลพวงสำาคัญจากพลวัตของระบบทนุนยิมแบบขา้มชาติ
และสัมพันธ์อย่างแนบแน่นไปกับบริบทในยุคโลกาภิวัตน์มากกว่าการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศยุคเก่าซึ่งเกิดขึ้นราวทศวรรษ 1890 ถึงทศวรรษ 1910 ที่เป็นที่รู้จักกันในนาม 
“การย้ายถิ่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครั้งใหญ่” (Great Transatlantic Migration) (ดู 
Horevitz, 2009 และ Zolberg, 1989)
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การ์ยา้ยถิิ่�นร์ะหว่างป็ร์ะเทศในมุมมองเศร์ษฐศาสตร์์
และมานษุยวิทยา

แม้ปัจจุบันการย้ายถิ่นและประเด็นที่เกี่ยวข้องจะมีที่ทางเด่นชัดใน
การศึกษาทางมานุษยวิทยา ทั้งจากบทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนการประชุมทางวิชาการต่างๆ จนเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของ
มานษุยวทิยาวา่ดว้ยการยา้ยถิน่ (Vertovec, 2007, pp. 961–962; Lewel-

len, 2002, p. 131) แตเ่มือ่ยอ้นมองจะพบว่านักมานษุยวทิยาเริม่มาสนใจ
การย้ายถิ่นอย่างจริงจังช้ากว่าสาขาวิชาอื่น แคโรไลน์ บี. เบรตเทลล์ 
(Caroline B. Brettell, 2015) ตั้งคำาถามถึงงานภาคสนามในนิวกินีของ 
มารก์าเรต ม้ีด (Margaret Mead, 1930) ว่า ทัง้ๆ ทีม่ีด้พบขอ้มลูวา่เดก็
หนุ่มในชุมชนมักมีช่วงท่ีต้องจากหมู่บ้านไปทำางานให้คนขาว แต่งานของ
เธอกลับฉายภาพวัฒนธรรมของสังคมท่ีแยกส่วนออกไป ดูไร้มิติทางเวลา
และราวกับไมถ่กูกระทบจากโลกภายนอก ลกัษณะเช่นนีส้ะทอ้นกระบวน-
ทศันแ์บบหนา้ทีนิ่ยมซ่ึงมอิีทธิพลตอ่การวิเคราะหท์างมานษุยวทิยาจนถงึ
ราวปี ค.ศ. 1960 และยังสะท้อนแนวคิดที่ลำาเอียงเข้าข้างการอยู่กับที่ 
(sedentarist bias) รวมถึงการนิยามวัฒนธรรมแบบที่มีขอบเขตชัดเจน 
(Brettell, 2015, p. 148) สายตาของนักมานุษยวิทยาในช่วงเวลาน้ันท่ีมัก
มองหาแบบแผนทีชั่ดเจนของระเบยีบทางสงัคมและวฒันธรรม มากกวา่
จะสนใจกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดน่ิง ทำาให้พวกเขาไม่ได้ให้
ความสำาคัญกับการศกึษาการยา้ยถิน่มากนกั3 (Vertovec, 2007, p. 962) 

3 ยกเว้น แมกซ์ กลัคแมน (Max Gluckman) เจ. ไคลด์ มิตเชลล์ (J. Clyde Mitchell) 
และนกัมานษุยวทิยาอ่ืนๆ ในสำานักแมนเชสเตอร ์ (Manchester School) ซึง่สนใจประเดน็
ที่สัมพันธ์กับการย้ายถิ่นและมุ่งทำาความเข้าใจสังคมที่กำาลังเปล่ียนผ่านในแอฟริกากลาง
และแอฟริกาใต้ช่วงทศวรรษ 1940 และ 1950 (ดู Vertovec, 2007)
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หากเทียบกับสาขาวิชาข้างเคียงอย่างสังคมวิทยา การย้ายถ่ินก็ยัง
สถาปนาตนเองในมานษุยวทิยาได้ชา้กวา่มาก ขณะทีส่งัคมวทิยามกีาร
ศกึษาการย้ายถ่ินอยา่งจรงิจงัเขม้ขน้แลว้ การยา้ยถ่ินและกลุม่ผูย้้ายถ่ิน
เปน็ประเดน็สำาคญัในการศกึษาเมอืง (urban studies) ของสงัคมวทิยา
สำานักชคิาโก4 การศกึษาเมอืงของสำานกัชิคาโกยคุตน้ (the first Chica-

go School) มาจากความสนใจทีม่ตีอ่ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมทีเ่กดิ
ขึ้นในบริบทของเมืองชิคาโกเอง โดยเฉพาะกระแสการย้ายถิ่นจำานวน
มหาศาลในตน้ศตวรรษที ่20 เช่นในทศวรรษ 1920 ราวหนึง่ในสามของ
ประชากรในเมืองแห่งนี้เป็นประชากรที่เกิดในประเทศอื่น นักวิชาการ
กลุ่มนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เกิดขึ้นท่ามกลางความ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว และมลีกัษณะการมองผูย้า้ยถิน่วา่เป็นส่ิงเบีย่งเบน
และมีแนวโน้มจะเป็นภัยคุกคามต่อความเชื่อมแน่นทางสังคม (social 
cohesion) ในประเทศปลายทาง ทัง้ยงัเหน็ว่าพวกเขาควรทิง้วถีิเดมิและ
ปรบักลนืตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคมทีต่นเองเขา้มาอาศยัอยู ่ (Castles, 2007, 
p. 356)

ดังน้ันแม้ว่านักวิชาการสำานักชิคาโกจะเป็นที่ยกย่องในแง่การใช้
เครือ่งมอืศกึษาทีห่ลากหลาย มกีารทำางานภาคสนามอย่างเขม้ขน้ และ

4 ในระยะแรก เสน้แบง่สงัคมวทิยาเมืองและมานษุยวิทยาเมืองของสำานกัชิคาโกอาจไมช่ดั
นกั เนือ่งจากรับอทิธพิลจากนกัทฤษฎีคนสำาคญัๆ รว่มกนั ใชว้ธีิการศกึษาดว้ยการทำางาน
ภาคสนามและเขยีนงานชาติพนัธุว์รรณนาเชน่เดยีวกนั และสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา
ในมหาวทิยาลยัชิคาโกกย็งัสังกดัในแผนกเดยีวกนัจนถึงปี 1929 อยา่งไรกต็าม มขีอ้สังเกต
ว่านักมานุษยวิทยาที่ศึกษาเมืองในยุคเร่ิมแรกมีมุมมองและการศึกษาในแบบจำาเพาะ
เจาะจงมากกวา่ทีจ่ะศกึษากระบวนการของเมอืงหรอืมองแบบองคร์วมในแบบทีน่กัสงัคม-
วทิยาศกึษา แม้ไมอ่าจกล่าวได้ว่าไม่มีนักมานุษยวิทยาศึกษาเมอืงในชว่งเวลาดังกลา่ว แต่
การศึกษาเมืองของสำานักชิคาโกก็มักเป็นท่ีรู้จักกันในชื่อ “สังคมวิทยาเมือง” มากกว่า 
(Jones & Rodgers, 2016)
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แสดงให้เห็นข้อมูลเกีย่วกบัสายสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ การเมอืง ศาสนา 
และครอบครัวที่ดำารงอยู่ข้ามประเทศระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับบ้านเกิด (ที่
อาจใชภ้าษาในปจัจบุนัวา่เปน็ภาวะขา้มชาต)ิ แตด่ว้ยฐานคดิแบบชาต-ิ
นิยมในทางวิธีวิทยา (methodological nationalism) และความเชื่อมั่น
ในทฤษฎีผสมกลมกลืนกลับทำาให้พวกเขาพิจารณาข้อเท็จจริงของสาย
สมัพนัธเ์หลา่นีว้า่เปน็เพียงส่ิงทีเ่กิดเพียงช่ัวขณะและจะสลายไปเม่ือเหล่า
ผูย้า้ยถิน่ผสมกลมกลนืกับสังคมของประเทศปลายทางในทีส่ดุ (Wimmer 
& Schiller, 2003, pp. 589–592) ความคิดเช่นนี้ถูกท้าทายมากขึ้นใน
ทศวรรษ 1960 และ 1970 เม่ือเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือ
สทิธพิลเมอืงอยา่งกว้างขวาง และเกิดทฤษฎทีางสังคมวทิยาเชงิวพิากษ์
ตอ่ประเด็นเชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์ เพศสภาวะ ชนช้ัน และการวจิยัการยา้ย
ถ่ินในเชงิเปรยีบเทยีบกเ็ปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการนี ้ (Castles, 2007, 
p. 356)

ลักษณะชาตินิยมทางวิธีวิทยาที่ถูกส่ันคลอนเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
กับการที่กระบวนทัศน์แบบหน้าที่นิยมและแนวคิดที่ลำาเอียงเข้าข้างการ
อยู่กับท่ีเร่ิมถูกต้ังคำาถามเช่นกัน มุมมองต่อวัฒนธรรมในลักษณะที่มี
ขอบเขตชัดเจนและเป็นเนื้อเดียวกันเริ่มลดอิทธิพลลงในงานศึกษาทาง
มานุษยวิทยานับต้ังแต่ปลายทศวรรษ 1950 การเปล่ียนแปลงของทิศทาง
การศึกษาเหล่านี้จึงสัมพันธ์กับกระแสความเป็นไปในสังคมอย่างแนบ
แน่น อย่างไรก็ตาม ขณะที่การศึกษาการย้ายถิ่นสถาปนาตนเองอย่าง
มัน่คงในสังคมวทิยามาตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่20 เมือ่สงัคมเมอืงในประเทศ
พฒันาแล้วอันเปน็พืน้ทีศ่กึษาของนกัสงัคมวทิยาเกดิความเปลีย่นแปลง
จากการอพยพเข้าโดยผู้คนจากประเทศอื่น แต่สำาหรับมานุษยวิทยา
ความสนใจการย้ายถิ่นอย่างจริงจังจนถือเป็นทิศทางที่เด่นชัดเกิดขึ้นช้า
กว่า ส่วนหน่ึงเนื่องจากพื้นที่ทำางานของทั้งสองศาสตร์นี้แตกต่างกัน 
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นักมานุษยวิทยาเริ่มมาสนใจประเด็นการย้ายถิ่นอย่างจริงจังจากการ
สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในภูมิภาคที่พวกเขาทำางานภาค
สนามแตแ่รกเร่ิม ดว้ยเหตทุีผู่ค้นในประเทศกำาลงัพฒันาเหล่านัน้เร่ิมยา้ย
ถิน่จากชนบทสูเ่มืองกนัขนานใหญ ่ความสนใจนีเ้กดิขึน้พร้อมๆ กบัการ
เติบโตขึ้นของงานศึกษาชาวนาและงานด้านมานุษยวิทยาเมืองที่สนใจ
กลุม่คนเหล่านี ้ (Brettell, 2015, pp. 148–149; Lewellen, 2002, p. 131) 

นับแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การศึกษาการย้ายถ่ินในแวดวง
มานุษยวิทยาก็ขยายตัวอย่างสำาคัญทั้งในแง่ประเด็นคำาถามและการ
ศึกษาข้ามวัฒนธรรม เบรตเทลล์ช้ีว่าจุดเปลี่ยนสำาคัญคือการตีพิมพ์
เอกสารทีม่าจากการประชุมของสมาคมชาตพัินธุวิ์ทยาอเมรกินั (Ameri-
can Ethnological Society) อันมีประเด็นหลักว่าด้วยการย้ายถิ่นและ
มานุษยวิทยา โดยมีโรเบิร์ต เอฟ. สเปนเซอร์ (Robert F. Spencer) 
เป็นบรรณาธิการ หลังจากนั้นในปี 1975 จากการประชุมมานุษยวิทยา
โลก (World Anthropology Congress) ยังมีการตีพิมพ์ผลงานใน
ประเด็นท่ีเชื่อมโยงการย้ายถิ่นกับกระบวนการกลายเป็นเมืองและการ
พฒันา ซึง่ขยายการศึกษาไปยงัผูค้นครอบคลุมหลายพืน้ทีท่ั่วโลกทัง้การ
ย้ายถ่ินระหว่างประเทศและภายในประเทศ นอกจากน้ีแล้ว ยังมีงานเขียน
เชงิชาตพินัธุว์รรณนาเก่ียวกับการยา้ยถิน่อกีมาก รวมไปถึงงานประเภท
บทความทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถ่ินในแง่มุมต่างๆ 
(Brettell, 2015, p. 149) กล่าวได้ว่านับแต่ต้นทศวรรษ 1980 ประเด็น
การย้ายถิน่ระหวา่งประเทศไดส้ถาปนาทีท่างของตนอยา่งเดน่ชดัในการ
ศึกษาทางมานุษยวิทยา (Lewellen, 2002, p. 131)

เบรตเทลล์เสนอว่าหากพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างชมุชนต้นทาง
และชุมชนปลายทางของการย้ายถิ่น การศึกษาการย้ายถิ่นโดยนัก
มานุษยวิทยาอาจแบ่งได้ 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองที่ได้รับอิทธิพลจาก
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ทฤษฎีการทำาให้ทันสมัย (modernization theory) มุมมองที่มีพื้นฐาน
มาจากแนวคิดโครงสร้างนิยมเชิงประวัติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์การเมือง 
(historical-structuralist/political economy) ท่ีให้ความสำาคัญกับผล 
กระทบจากระบบทุนนิยมโลก มุมมองที่เกิดจากแนวคิดเร่ืองวัฒนธรรม
การย้ายถิ่น (culture of migration) และมุมมองท่ีได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิดภาวะข้ามชาติและการพลัดถ่ิน (transnationalism and diaspora) 
(Brettell, 2015, p. 153)

ในระยะเริ่มแรก นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาการย้ายถิ่นได้รับอิทธิพล
อยา่งสงูจากทฤษฎกีารทำาใหท้นัสมยัและกรอบคิดทีม่องพืน้ทีต่น้ทางและ
ปลายทางในการย้ายถิน่แยกขาดจากกัน รวมทัง้ใหค้วามสำาคญักับปัจจยั
ผลักดันและปัจจยัดงึดดู (push-pull factors) ในการยา้ยถ่ิน ซึง่แนวคดิ
เช่นนี้จะเชื่อเร่ืองการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลของผู้ย้ายถ่ินซ่ึงมอง
วา่สถานทีเ่ปา้หมายทีจ่ะยา้ยถิน่ไปนัน้จะสามารถตอบสนองผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจได้มากกว่าการทำามาหากินในบ้านเกิด และในท้ายท่ีสุด
การยา้ยถิน่จะนำาไปสูด่ลุยภาพระหว่างตน้ทางและปลายทางทีจ่ะเกดิการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งคู่ เพราะแรงงานที่ล้นเกินได้เคลื่อนย้ายไปสู่ที่
ทีข่าดแคลนแรงงานแตมี่ทนุเหลอื ช่วยสร้างสมดลุระหวา่งทรัพยากรกบั
แรงกดดันด้านประชากร อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจากการย้ายถ่ิน
ในความเป็นจริงก็ปรากฏออกมาแตกต่างกันไป งานทางมานุษยวิทยา
อกีส่วนหน่ึงพบวา่การสง่เงนิกลบับา้นกลบันำาไปสูก่ารบริโภคมากกว่าจะ
นำาไปลงทุน และไม่ง่ายนักที่ผู้ย้ายถิ่นจะนำาทักษะที่ได้จากการไปเป็น
แรงงานในต่างแดนกลับมาใช้ที่บ้านเกิด ดังนั้นแทนที่จะนำาไปสู่การ
พัฒนา การย้ายถิ่นกลับสร้างภาวะที่ชุมชนต้องคอยพึ่งพาการย้ายถ่ิน
เสียมากกว่า 

ข้อสังเกตข้างต้นจึงทำาให้งานทางมานุษยวิทยาเร่ิมหันสู่การใช้มุมมอง
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แบบโครงสรา้งนิยมเชิงประวัติศาสตรม์ากขึน้ อนัมฐีานคดิมาจากทฤษฎี
ของกลุม่มารก์ซสิต ์โดยเฉพาะทฤษฎีการพ่ึงพิงและทฤษฎรีะบบโลก ซึง่
เป็นการขยับมามองปัจจัยเชิงโครงสร้างมากขึ้น โดยมองการย้ายถิ่นใน
บริบทของระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งแบ่งเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางกับชายขอบ
ท่ีมอีำานาจไมเ่ทา่กัน และเสนอว่าการยา้ยถิน่ไมไ่ด้นำาไปสูก่ารพฒันา แต่
การพัฒนาต่างหากที่นำามาซึ่งความเหลื่อมล้ำาและทำาให้คนต้องย้ายถ่ิน 
อย่างไรก็ตาม มุมมองดังกล่าวก็ถูกวิจารณ์ว่าเห็นผู้ย้ายถ่ินเป็นเพียง
ปัจเจกที่ถูกกำากับบงการโดยระบบทุนนิยมโลกเท่านั้น ด้วยเหตุน้ีจึงนำา
มาสู่การสร้างคำาอธิบายต่อการย้ายถิ่นในแบบอื่นๆ เช่น แนวคิดเร่ือง
วัฒนธรรมการย้ายถิ่น และแนวคิดภาวะข้ามชาติ

แนวคดิวา่ดว้ยวัฒนธรรมการยา้ยถิน่ ใหค้วามสนใจต่อมติทิางสงัคม
วฒันธรรมและประวัตศิาสตรข์องชุมชนต้นทางของผูย้้ายถ่ิน โดยมองวา่ 
ในพื้นที่ดังกล่าวการย้ายถิ่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจำาวันของ
ผู้คน ความคิดเก่ียวกับการย้ายถ่ินแพร่หลายอยู่ท่ัวไปและดำารงอยู่มานาน
ในสงัคมลกัษณะนี ้จนกลายเปน็คณุคา่บรรทดัฐานของทอ้งถิน่ มมุมอง
ดงักลา่วชว่ยใหเ้ราเหน็ความหมายของการยา้ยถิน่ทีฝ่งัรากอยูใ่นคณุคา่
ของทอ้งถิน่ และเหน็ถงึผลกระทบจากการยา้ยถิน่ทีม่ต่ีอผูค้นและชมุชน
ที่อยู่ข้างหลัง

ขณะที่แนวคิดภาวะข้ามชาติให้ความสำาคัญกับกระบวนการทาง
สงัคมท่ีผูย้้ายถิน่กระทำาอยูใ่นสนามทางสงัคมทีข่า้มผา่นพรมแดนรัฐชาต ิ
แนวคิดนีเ้หมาะแก่การศึกษาการย้ายถิน่ในบรบิทปจัจบุนัซึง่การเดนิทาง
ของผู้คนและการไหลเวียนของความคิดค่านิยมต่างๆ เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากผลของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสาร-
สนเทศ ทำาให้ประเทศต้นทางและปลายทางเชื่อมต่อกันได้ง่ายและย่น
ระยะห่างทางสังคมจากทั้งสองแห่งได้มากขึ้น เมื่อผู้ย้ายถิ่นยังคงธำารง
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รักษาสายสัมพันธ์กบับา้นเกดิไดอ้ยา่งแนบแนน่จนถักทอพืน้ท่ีทีห่า่งไกล
กันทางกายภาพให้เป็นสนามทางสังคมที่เชื่อมร้อยเข้าด้วยกัน ในแง่นี้
การศกึษาการย้ายถิน่จากกรอบคดิแบบขา้มชาตจิงึไมไ่ดม้องพืน้ทีป่ลาย
ทางกับพ้ืนท่ีตน้ทางอยา่งแยกขาดจากกนั และชว่ยใหง้านทางมานษุย-
วิทยาข้ามพ้นไปจากการมองหน่วยการศึกษาแบบที่มีขอบเขตชัดเจน
ตายตัว วิธีคิดเช่นน้ีจึงเช่ือมโยงอย่างมากกับความสนใจของกลุ่มงาน
ด้านหลังสมัยใหม่และทฤษฎีสตรีนิยมในระยะหลังท่ีมองพ้ืนท่ีและสถานท่ี
ด้วยหนทางใหม่ๆ และนำาไปสู่การศึกษาชุมชนผู้พลัดถิ่นในระยะต่อมา
ที่เชื่อมโยงกับงานทางทฤษฎีของกลุ่มวัฒนธรรมศึกษาและพยายาม
ทำาความเข้าใจความหมายของ “บา้น” ของคนเหลา่นี ้ (Brettell, 2015, 
pp. 153–158)

เช่นเดียวกับมานุษยวิทยา การศึกษาวิจัยในประเด็นการย้ายถ่ิน
ระหวา่งประเทศโดยฝัง่นกัเศรษฐศาสตรแ์มจ้ะดำาเนนิมาตัง้แตร่ะยะกอ่น
หน้า แต่ก็เพิ่งเด่นชัดและขยายตัวมากขึ้นนับแต่ปลายทศวรรษ 1970 
เป็นต้นมา โดยครอบคลุมหลากประเด็นตั้งแต่การปรับตัวของผู้ย้ายถ่ิน 
ผลต่อตลาดแรงงาน การลงทุนของผู้ย้ายถิ่นในทักษะต่างๆ โดยเฉพาะ
การศึกษาและภาษา ผลต่อประเด็นด้านประชากรศาสตร์ การบังคับใช้
กฎหมาย ระบบเศรษฐกจิมหภาค ฯลฯ (Chriswick, 2015, pp. xiii–xv)

ปีเตอร์ คาร์เพสทัม และเฟรดริก แอนเดิร์สสัน (Peter Karpestam 
& Fredrik Andersson, 2019) ได้จำาแนกใหเ้หน็พัฒนาการและข้อโตแ้ยง้
ภายในหมูน่กัเศรษฐศาสตรท์ีศึ่กษาการยา้ยถิน่ทีแ่ยกยอ่ยออกเปน็หลาย
แนวคิด โดยจำาแนกประเภททฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาการย้าย
ถ่ินออกเปน็สองกลุม่ ไดแ้ก ่กลุม่ทฤษฎีทีมุ่ง่สนใจสาเหตตุัง้ตน้ของการ
ยา้ยถิน่ และกลุม่ทฤษฎีทีส่นใจกลไกทีท่ำาซ้ำาตัวเองอยา่งไมส่ิน้สดุ (self- 
perpetuating) ในการย้ายถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ทฤษฎทีีเ่กิดขึน้กอ่นในกลุม่แรก คอื ทฤษฎนีโีอคลาสสกิ (neoclas-

sical theory) ซึง่ยดึถอืความเปน็เหตเุปน็ผลของปัจเจก เชือ่วา่ผูย้า้ยถ่ิน
มีความเป็นกลางต่อความเสี่ยง (risk-neutral) และมักแสวงหาอรรถ-
ประโยชน์สงูสุด ดงันัน้จงึอธบิายว่าคนจะยา้ยถิน่เมือ่พจิารณาความตา่ง
ของค่าจ้างแล้วคุ้มค่ากับต้นทุนที่จะเสียไป ส่วนในระดับมหภาคก็มอง
ว่า การย้ายถิ่นช่วยถ่ายโอนแรงงานส่วนเกินจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาค
อุตสาห กรรมและเป็นปัจจัยสำาคัญที่นำาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ทา้ยทีสุ่ด อย่างไรกต็าม คำาอธบิายนีไ้มส่ามารถอธบิายปรากฏการณไ์ด้
ครอบคลมุอกีตอ่ไป เหน็ไดจ้ากปญัหามากมายในเมอืงใหญอ่นัสบืเนือ่ง
มาจากการย้ายถิ่น รวมถงึปัญหาการวา่งงานในเมอืงทีดู่สวนทางกบัคำา
อธิบายดังกล่าว

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่าด้วยการย้ายถิ่นของแรงงาน (the 
new economics of labor migration theory) ถอืกำาเนดิขึน้เพือ่ตอบโต้
กบัแนวคิดข้างตน้ และได้รบัความนยิมในทศวรรษ 1980 แมเ้ร่ิมแรกจะ
ใช้อธิบายการย้ายถิ่นภายในประเทศกำาลังพัฒนา แต่ในเวลาต่อมาก็
กลายเป็นท่ีนิยมในการอธิบายการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ นักคิดของ
กลุ่มน้ีจะต่างจากกลุ่มนีโอคลาสสิกเพราะเช่ือว่าการตัดสินใจย้ายถิ่น
มักเกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ไม่ใช่ปัจเจก โดยมีสมมติฐานว่าครัวเรือน
เปน็หนว่ยตดัสนิใจผลกัดันใหส้มาชิกยา้ยถิน่ออกไปเพือ่สรา้งความหลาก
หลายของแหลง่ทีม่าของรายไดแ้ละเพือ่เป็นทางออกใหก้บัขอ้จำากดัของ
ตลาดสนิเช่ือทีม่อียู่ รวมทัง้เกิดจากความรูสึ้กทีว่่าตนเองจนกว่าครัวเรือน
อื่นจึงสนับสนุนการย้ายถิ่นของสมาชิกครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาการขาด 
แคลนของตนเองเมื่อเทียบกับครัวเรือนอื่น

อีกทฤษฎหีนึง่ในกลุม่แรกนีค้อื ทฤษฎีตลาดแรงงานแบบทวลิกัษณ ์
(dual/segmented labor market theory) ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่ออธิบาย
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ปัญหาสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการอพยพของแรงงาน มุ่งเน้นความสนใจ
ไปท่ีลักษณะสำาคญัทางโครงสรา้งของเศรษฐกจิมหภาคในประเทศปลาย
ทาง ที่แบ่งตลาดแรงงานเป็นภาคหลักและภาครอง โดยตลาดแรงงาน
รองนัน้จะมกีารจา้งงานดว้ยราคาต่ำา แรงงานไมม่ทีกัษะ ความมัน่คงใน
การจ้างงานอยู่ในระดับต่ำา เมื่องานลักษณะดังกล่าวไม่สามารถดึงดูด
แรงงานในประเทศได้ จึงต้องใช้แรงงานจากต่างประเทศแทน

ส่วนกลุ่มทฤษฎีกลุ่มท่ีสองจะอธิบายว่าการย้ายถิ่นในปัจจุบันมัก
สร้างผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรต่อไปในอนาคต ได้แก่ ทฤษฎี
เครือข่าย (network theory) ซ่ึงเสนอว่าผู้ย้ายถิ่นระดับปัจเจกยังคง
รักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัว และเครือข่ายผู้ย้ายถ่ินปลายทางมี
บทบาทในการใหข้้อมลู ใหค้วามช่วยเหลอืและลดความเสีย่งทีผู่ย้า้ยถิน่
จะเผชิญ ทำาให้นำาไปสู่การย้ายถิ่นต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีต้นทุนและอุปสรรคสูงกว่าและต้อง
พึ่งพาเครือข่ายเหล่านี้มากกว่า ในทำานองเดียวกันกับทฤษฎีกลไก
สาเหตุเชิงสะสม (cumulative causation theory) ซึ่งอธิบายถึงภาวะที่
การย้ายถิน่ถกูหนนุเสรมิจากการยา้ยถิน่ทีเ่กดิขึน้กอ่นหนา้ แตเ่นน้ไปที่
ปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือไปจากเครือข่ายผู้ย้ายถิ่น และสุดท้าย ทฤษฎี
สถาบนัทีใ่หค้วามสำาคัญกับกฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน และธรรมเนยีมปฏบิตัิ
ที่มีร่วมกันของกลุ่มหรือชุมชน สถาบันในที่น้ีอาจเป็นไปได้ทั้งองค์กร
ทางการ ธุรกิจเอกชน หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ การศึกษาการย้ายถิ่นของ
ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงสนใจกับอิทธิพลของสถาบันต่างๆ ที่ส่งเสริมหรือเป็น
อปุสรรคตอ่กระบวนการการยา้ยถิน่ (Karpestam & Andersson, 2019, 
pp. 3–11)

จะเห็นได้ว่าในแต่ละสาขาวิชามีพัฒนาการทางความคิดแบ่งเป็น
มุมมองย่อยๆ ที่อาจเหลื่อมซ้อนหรือขัดแย้งกันอยู่ โดยอิทธิพลของ
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กระบวนทศันท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลังน้ันมสีว่นสำาคัญตอ่การกำาหนดมมุมองในการ
ศกึษาการยา้ยถิน่ในบรบิทช่วงเวลาตา่งๆ หากรับอทิธพิลเดยีวกนั แมว้า่
ศาสตร์ที่ดูต่างกันอย่างมานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ก็กลับมีข้อเสนอ
ออกมาคล้ายกันเมือ่เทยีบกบัมมุมองอืน่ในศาสตร์ของตนทีไ่ดรั้บอทิธพิล
จากกระบวนทัศน์ที่ต่างไป อย่างเช่นในระยะแรกที่ทฤษฎีการทำาให้
ทันสมัยยังมีอิทธิพลสูงในโลกวิชาการ การศึกษาการย้ายถิ่นจากฝั่ง
มานุษยวิทยาท่ีรับเอากระบวนทัศน์น้ีก็มีลักษณะคำาอธิบายร่วมกันอยู่มาก
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก โดยเชื่อว่าการพัฒนามีลักษณะ
เป็นเส้นตรงและมีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่สังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนา
แล้ว เม่ือพิจารณาถึงการตัดสินใจย้ายถิ่นก็อธิบายว่ามาจากการเลือก
อยา่งเปน็เหตุเปน็ผลของปจัเจกผูย้า้ยถิน่ แนวคดิเชน่นีย้งัคาดการณ์ใน
เชงิบวกวา่การยา้ยถิน่ในทา้ยท่ีสดุจะนำาไปสูก่ารพฒันาอยา่งถ้วนหนา้กัน
ทัง้ในชมุชนตน้ทางและปลายทางเพราะมกีารถา่ยโอนทรัพยากรระหวา่ง
สองพื้นที่จนเกิดดุลยภาพ จนกระทั่งมุมมองดังกล่าวถูกสั่นคลอนเมื่อ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหลายประการไม่สอดคล้องกับคำาอธิบายและ
นำาไปสู่การพัฒนาคำาอธิบายอ่ืนในระยะต่อมา เช่น การเกิดข้ึนของทฤษฎี
โครงสร้างนิยมเชิงประวัติศาสตร์ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ว่า
ด้วยการย้ายถิ่นของแรงงาน เป็นต้น

แม้กระทั่งการพัฒนามุมมองที่ขยับมาไกลจากทฤษฎีการทำาให้
ทันสมัย เช่น แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมการย้ายถิ่นในฝ่ังมานุษยวิทยากับ
แนวคิดเรือ่งกลุม่ทฤษฎีทีส่นใจกลไกทีท่ำาซ้ำาตวัเองอยา่งไมส่ิน้สดุในการ
ย้ายถิ่นของฝั่งเศรษฐศาสตร์ ที่แม้ว่ามีจุดเน้นต่างกัน แต่ต่างก็ให้ความ
สำาคัญกับเครือข่ายของผู้ย้ายถิ่นและกระบวนการที่ธำารงให้การย้ายถิ่น
ยังคงอยู่ต่อไปในชุมชนต้นทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมา
กล่าวได้ว่า มานุษยวิทยาได้แสวงหาแนวทางในการอธิบายความซับซ้อน
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ของปรากฏการณ์การยา้ยถิน่โดยถอยหา่งจากมมุมองเร่ิมแรกไดไ้กลและ
ซับซ้อนกว่าท่ีนักเศรษฐศาสตร์ทำา ดังปรากฏให้เห็นในการนำาเสนอ
แนวคิดเรื่องภาวะแบบข้ามชาติ

ความแตกต่างในการ์ตั�งคำาถิ่าม หน่วยการ์ศึกษา และวิธีวิีทยา

ความแตกต่างหลกัระหว่างทัง้มานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ในการ
ศึกษาการย้ายถิน่อาจพจิารณาเทยีบกนัในสามมติิ ไดแ้ก ่การต้ังคำาถาม 
ระดบัและหนว่ยในการศึกษาวิเคราะห ์รวมถงึขอ้มลูและวธิวิีทยาทีใ่ช ้ ใน
สว่นการตัง้คำาถาม นกัมานษุยวทิยาใหค้วามสำาคญักบับรบิทอนัมาจาก
การทำางานในเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การสร้างทฤษฎีก็มักอิงกับบริบท 
ขณะเดยีวกนักม็เีปา้หมายในการศึกษาเปรยีบเทยีบขา้มวฒันธรรมทีอ่าจ
จะสร้างกฎทั่วไปข้ามพ้ืนที่และเวลาได้เช่นกัน โดยพยายามทำาความ
เข้าใจประสบการณ์ของผู้ย้ายถิ่นและความหมายของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวฒันธรรมทีเ่กดิจากการยา้ยจากบรบิทหนึง่ไปสูอ่กีบรบิทหนึง่ 
อันเป็นความหมายสำาหรับผู้ย้ายถิ่นเอง รวมถึงสนใจผลที่มีต่อความ
สมัพันธ์ทางสังคม ไมว่่าระหว่างหญงิและชาย เครอืญาต ิหรอืผูค้นทีม่า
จากพื้นฐานวัฒนธรรมและชาติพันธุ์เดียวกัน คำาถามในการศึกษาจึงมา
จากสมมตฐิานทีว่่าผลของการยา้ยถิน่ทีม่ตีอ่ผูย้า้ยถิน่นัน้ถกูกำาหนดโดย
ตำาแหน่งแห่งท่ีทางสังคม วัฒนธรรม เพศภาวะของผู้ย้ายถิ่น ในขณะ
เดียวกัน ก็ให้ความสำาคญัในฐานะทีพ่วกเขาเปน็ตวักระทำาในการตคีวาม 
สรา้งและประกอบสรา้งความเปน็จรงิทางสังคมขึน้มาใหมภ่ายใตข้อ้จำากดั
เชิงโครงสร้างที่เผชิญอยู่ (Brettell & Hollifield, 2015, p. 5)

นักมานุษยวิทยาสนใจสถานท่ีและมีมุมมองในเชิงเปรียบเทียบโดย
ให้ความสำาคญักับการประสานสมัพนัธร์ะหว่างสถานทีท่ีผู่ย้า้ยถิน่จากมา
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กับสถานท่ีปลายทาง มากกว่าจะสนใจขอบเขตประชากรในภาพกว้าง
ของกระแสการย้ายถิ่น เช่น การศึกษาว่าผู้คนในท้องถิ่นตอบสนองต่อ
กระบวนการระดับโลกอย่างไร ทั้งนี้ มิติทางวัฒนธรรมเป็นแง่มุมที่งาน
ทางมานษุยวทิยาใหค้วามสำาคัญมาก โดยมักเน้นเร่ืองความเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมและรปูแบบขององคก์รทางสงัคมทีเ่ปน็ลกัษณะของกระ-
บวนการย้ายถิ่นและชุมชนผู้ย้ายถิ่น รวมทั้งยังให้ความสนใจกับความ
หมายและประสบการณใ์นการใช้ชวีติอนัสง่ผลใหเ้กดิการศกึษาเกีย่วกบั
ภาวะอัตวิสัยและอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่น (Brettell, 2015, p. 149)

เมื่อมานุษยวิทยาเริ่มต้นจากการเป็นศาสตร์แห่งการเปรียบเทียบ
ข้ามวัฒนธรรม จึงมักวางอยู่บนฐานคิดเร่ืองการจัดกลุ่ม เป็นการสร้าง
ทฤษฎีข้ึนมาจากความเหมือนและความต่าง โดยจำาแนกผู้ย้ายถ่ินเป็น
ประเภทต่างๆ และยังศึกษาการจัดจำาแนกเหล่านั้นที่มีผลต่อมิติอ่ืนๆ 
โดยใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการย้ายถิ่น ความเชื่อมโยงระหว่าง
สังคมตน้ทางและปลายทาง ความสมัพันธร์ะหว่างผูย้้ายถิน่กบัโครงสรา้ง
ครอบครัวและยุทธศาสตร์ของครัวเรือน ตลอดจนสนใจว่าการย้ายถ่ิน
สอดรับหรือถูกให้ความหมายในบริบทของวัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไร 
(Brettell, 2015, p. 150)

สาขาวิชาอย่างเศรษฐศาสตร์อาจดูต่างไปจากสาขาวิชาอื่นในทาง
สังคมศาสตร์ แต่จริงๆ แล้วเศรษฐศาสตร์ก็มีจุดร่วมกับสังคมศาสตร์
อื่นๆ อย่างมานุษยวิทยาหรือสังคมวิทยา ตรงที่ต่างก็สนใจผู้คนเช่น
เดยีวกัน อย่างไรกต็าม สิง่ทีน่กัเศรษฐศาสตร์เช่ือกค็อื ปัจเจกมกัสำารวจ
ทางเลือกที่เป็นไปได้และเลือกว่าตนจะใช้ชีวิตและทำางานที่ใด คำาถาม
ที่มาจากนักเศรษฐศาสตร์มีขอบเขตกว้างตั้งแต่เหตุใดผู้คนจึงย้ายถิ่น 
ผลกระทบจากการยา้ยถิน่เขา้ทีมี่ต่อคา่จา้งและโอกาสในการจา้งงานของ
คนท้องถิ่น และผลที่เกิดจากการย้ายถิ่นออกที่มีต่อคนท่ีอยู่ข้างหลัง 
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เป็นต้น (Martin, 2015, p. 90)
ในระดับมหภาค นักเศรษฐศาสตร์จะศึกษาว่าผู้ย้ายถ่ินส่งผลอย่างไร

กับประเทศปลายทาง และสิ่งที่สูญเสียรวมถึงสิ่งที่ส่งกลับมายังประเทศ
ต้นทาง ในระดับจุลภาค จะสนใจปัญหาเกี่ยวกับความขาดแคลนและ
ทางเลอืก โดยมองว่าผู้ยา้ยถิน่คือผูแ้สวงหาอรรถประโยชนส์งูสดุซึง่เลอืก
ที่จะกระทำาจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะเกิดข้ึน สนใจ
ว่าเหตุใดปัจเจกบางคนหรือบางครอบครัวจึงเลือกที่จะย้ายถ่ิน ขณะที่
คนอื่นหรือครอบครัวอื่นไม่เลือกช่องทางนี้ ดังนั้นจึงนำาไปสู่คำาถามและ
ขอ้ถกเถยีงในระบบเศรษฐกิจทีจ่ะมผู้ีแพ้ผูช้นะในตลาดแรงงานทีพ่วกเขา
ย้ายถิ่นเข้าไป รวมไปถึงผลกระทบต่อระบบการคลังสาธารณะ ความ
เป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ตลอดจนการขยับสถานะทางสังคม 
การพจิารณาในกรอบตน้ทนุและผลประโยชน์น้ีเปน็กรอบสำาคญัทีก่ำาหนด
ทิศทางในการถกเถียงทางทฤษฎีในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ ขณะที่นัก
มานุษยวทิยาไม่สนใจท่ีจะสรา้งคำาถามจากกรอบดงักลา่ว และมกัแยง้วา่
ปจัจยัทางเศรษฐกิจไมส่ามารถอธบิายการเคลือ่นยา้ยของผูค้นได้ทัง้หมด
หากไม่พิจารณาถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังปฏิเสธทฤษฎี
ความเปน็เหตเุปน็ผลแบบเปน็สากลและเชือ่ในมมุมองแบบประกอบสร้าง-
นยิม (constructivism) มากกว่า (Brettell & Hollifield, 2015, pp. 7–8; 
Hollifield, 2020, pp. 2–3; Martin, 2015, p. 90)

การตัง้คำาถามและสรา้งทฤษฎียงัสมัพนัธก์บัหนว่ยหรอืระดบัในการ
วิเคราะห์ ซึ่งแบ่งอย่างหยาบๆ ได้เปน็หน่วยการวิเคราะห์ระดับมหภาค
ทีส่นใจเงือ่นไขเชงิโครงสรา้งทีก่ำาหนดการเคลือ่นยา้ยของผูค้น และระดบั
จลุภาคทีส่นใจวา่แรงผลกัขนาดใหญเ่หล่านีก้ำาหนดการตดัสนิใจและการ 
กระทำาของปัจเจก ครัวเรือน หรือส่งผลต่อชุมชนอย่างไร ครัวเรือนถือ
เปน็หน่วยสำาคัญในการวิเคราะหข์องท้ังนักมานษุยวทิยาและนกัเศรษฐ-
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ศาสตรแ์นวใหม่ท่ีเช่ือว่าการตดัสนิใจยา้ยถิน่ไมไ่ดม้าจากเพยีงตวัปจัเจก
ผู้ย้ายถิ่นเท่าน้ัน ดังที่กล่าวไปแล้วว่านักเศรษฐศาสตร์แนวใหม่มองว่า 
การตัดสินใจส่งสมาชิกให้ย้ายถ่ินไปทำางานที่อื่นนั้นไม่ใช่เพราะต้องการ
เพิ่มรายได้ครัวเรือนของตนในเชิงสัมบูรณ์ หากยังต้องการเพิ่มรายได้
ครวัเรอืนในเชิงสัมพทัธเ์มือ่เทยีบกบัครัวเรอืนอืน่ๆ อกีดว้ย นกัมานษุย-
วิทยาก็เช่นกัน พวกเขาช้ีให้เห็นว่าครัวเรือนเป็นหน่วยการตัดสินใจสำาคัญ
วา่ผูย้า้ยถิน่ควรยา้ยเมือ่ไรและไปยงัทีใ่ด ขณะเดยีวกนักลุม่ผูย้า้ยถิน่ยงั
มพีนัธะหนา้ทีใ่นการหารายได้และส่งเงินกลบับา้นเพ่ือธำารงเศรษฐกจิครัว
เรือน บ่อยครั้งที่นักมานุษยวิทยายังให้ความสำาคัญหน่วยการวิเคราะห์
ในระดับกลาง (meso level) โดยสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างและ
ธำารงรกัษาสายสัมพนัธ์ทางเครอืญาต ิชาตพินัธุ ์ความเป็นชมุชนในหมู่
ผู้ย้ายถิ่น (Brettell & Hollifield, 2015, pp. 11–13)

ความแตกตา่งทีเ่หน็ไดชั้ดระหวา่งนกัเศรษฐศาสตรแ์ละนกัมานษุย-
วิทยาอาจเป็นความต่างในแง่ข้อมูลและวิธีวิทยา นักเศรษฐศาสตร์โดย
เฉพาะที่ถูกฝึกฝนแบบประชากรศาสตร์มักใช้ข้อมูลสำมะโนประชากร
พื้นฐาน รวมถึงแบบสำรวจ วิธีการเชิงสถิติจึงสำคัญในการจัดการกับ
ขอ้มลู ขณะทีนั่กมานุษยวิทยามักสร้างข้อมลูในระดับครัวเรอืนหรือระดับ
ปัจเจก ผ่านการทำงานภาคสนามและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
ในระยะเวลายาวนานพอสมควร บางส่วนใช้การศึกษาประวัติชีวิต เพื่อ
ใหไ้ด้ข้อมูลประสบการณชี์วิตของการเปน็ผูย้า้ยถิน่และบรบิททางวฒัน-
ธรรมที่มีส่วนต่อตัดสินใจของพวกเขา (Brettell & Hollifield, 2015, 
pp. 14–15) แมเ้ศรษฐศาสตร์จะหยิบยมืหรอืทำงานร่วมกบัศาสตร์อืน่บา้ง 
อย่างประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา หรือประวัติศาสตร์ แต่ยังคงรักษา
ความสนใจหลักของตนเองเอาไว้อย่างการใช้วิธีวิทยาของการศึกษาเชิง
ปริมาณ และการสร้างแบบจำลองที่เป็นทางการ โดยเฉพาะการยึดถือ
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ทฤษฎีทางเลือกที่เป็นเหตุเป็นผล (rational choice) ผู้สนับสนุนทฤษฎี
นี้มักบอกว่ามันคือตัวบ่งช้ีว่าแบบจำลองนั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์
เพยีงใดเม่ือเทยีบกับสงัคมศาสตร์อืน่ๆ (Hollifield, 2020, p. 6) ลกัษณะ
การทำงานที่แตกต่างกันนี้นำไปสู่ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัญหา
วิธีวิทยาสำหรับศาสตร์ทั้งสอง กล่าวคือ หากข้อมูลเชิงสำรวจแบบที่
เศรษฐศาสตร์หรอืประชากรศาสตร์ใชจ้ะทำให้พลาดความหมายเชงิอตั-
วิสัยระหว่างกัน (ซึ่งการเก็บข้อมูลในลักษณะสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
รว่มสามารถใหไ้ด)้ การวจิยัลงลึกในแบบทีม่กีรณศีกึษาค่อนขา้งจำกดัที่
มักจะเกิดในการศึกษาแบบมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ก็มีข้อด้อย
ในการสร้างกฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นกัน (Brettell & Hollifield, 2015, p. 16)

ขณะที่หน่วยการวิเคราะห์ทั้งของมานุษยวิทยาและเศรษฐศาสตร์ดู
จะมพีฒันาการรว่มกันบา้ง เช่น หนัมาใหค้วามสำาคญักบัหนว่ยครัวเรือน
มากขึน้ ไมม่องการตดัสนิใจยา้ยถิน่ว่ามาจากปจัเจกเพยีงฝา่ยเดยีว รวม
ไปถึงนำาเอาเครือข่ายผู้ย้ายถิ่นเข้ามาพิจารณา แต่ยังปรากฏความแตก
ตา่งอย่างเห็นได้ชัดในกรอบความสนใจของทัง้สองศาสตรท์ีน่ำามาซึง่การ
สร้างคำาถามที่แตกต่างกัน โดยขั้นตอนดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับลักษณะ
วิธีการศึกษาที่ต่างกันด้วย ขณะที่มานุษยวิทยาพัฒนาความสนใจของ
ตนเองจนเรยีกได้วา่พ้นจากการครอบงำาของมมุมองทีเ่หน็มนษุยเ์ปน็สตัว์
เศรษฐกิจและตัดสินใจบนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล แต่สำาหรับงาน
ศึกษาการย้ายถ่ินในทางเศรษฐศาสตร์ยังคงวนเวียนอยู่ในกรอบของ
ต้นทุนและผลประโยชน์อยู่ดี แม้พัฒนาการในระยะหลังจะพบความ
พยายามสร้างกรอบคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในการนิยามต้นทุนและผล
ประโยชน์แล้วก็ตาม ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาของการสร้างบทสนทนาระหว่าง
ทั้งสองศาสตร์
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บทสนทนาที�เชื่ื�อมต่อและขาดไป็ร์ะหว่างนักเศร์ษฐศาสตร์์
และนักมานษุยวิทยา

แม้เป็นท่ียอมรับว่า นักเศรษฐศาสตร์และมานุษยวิทยามีจุดเน้น
ในการศึกษาที่ต่างกันเป็นส่วนใหญ่ทั้งในแง่การตั้งคำาถาม หน่วยการ
วิเคราะห์ และวิธีวิทยา อย่างไรก็ตาม เมติน คอสเกิล (Metin Cosgel, 
2005) ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ทั้งสองศาสตร์ข้ามมาสนทนากันน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการข้ามไปสนทนากับศาสตร์อ่ืนนั้น ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุ
ว่าทั้งสองสมาทานสมมติฐานที่ต่างกัน มีวิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดจำาแนกความรู้ที่ต่างกัน หรือตั้งคำาถามที่ต่างกัน แต่ยังเกิดจาก
วฒันธรรมเชงิวาทศิลป ์(rhetoric culture) ทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย พร้อมกบั
เสนอการศกึษาความต่างนีผ้า่น “บทสนทนา” ของหน่วยการวเิคราะห์
ตา่งๆ และพบวา่สามารถแบง่บทสนทนา (โดยวางอยูบ่นฐานของปัญหา
ที่ต้องการแก้ไข) ออกเป็นสองประเภท ประเภทแรก เป็นบทสนทนาที่
มเีปา้หมายทีจ่ะแก้ไขปญัหาเก่ียวกับผลประโยชนว์า่จะจดัการอยา่งไรกบั
แรงจูงใจของกลุ่มคนทีเ่กีย่วข้อง ซึง่เปน็บทสนทนาทีม่กัอยูใ่นปริมณฑล
ทางเศรษฐกิจที่มีนักเศรษฐศาสตร์เป็นกลุ่มหลักที่สนใจคำาถามเหล่านี้ 
และประเภทที่สอง มีเป้าหมายในการจัดการปัญหาเรื่องความรู้ว่าจะ
จัดการกับข้อมูลความรู้ที่กระจัดกระจายอย่างไร ซึ่งบทสนทนาจะวน
เวียนอยู่ในปริมณฑลทางวัฒนธรรมที่นักมานุษยวิทยาเป็นกลุ่มหลักใน
การศึกษาค้นคว้า (Cosgel, 2005)

แม้มีจุดเน้นที่แตกต่าง แต่ไม่ได้หมายความว่านักมานุษยวิทยา
ไม่สนใจประด้านเศรษฐกิจ หรือนักเศรษฐศาสตร์ไม่สนใจมิติทางวัฒน-
ธรรม ในฝ่ังมานุษยวิทยานับแต่งานยุคคลาสสิกอย่างของโบรนิสลาฟ 
มาลินอฟสกี (Bronislaw Malinowski, 1922) ก็ช้ีให้เห็นนัยทางเศรษฐกิจ
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และวัฒนธรรมทีซ่บัซอ้นยิง่ในการแลกเปลีย่นของกำานลัระหวา่งผูค้นตาม
หมู่เกาะต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับชายฝ่ังตะวันออกของนิวกินี วอซี ไฮน์ริช 
อมาวิลาห์ (Voxi Heinrich Amavilah, 2010) ได้ทบทวนให้เห็นถึงการ
ใหค้วามสำาคญักบัประเด็นทางเศรษฐกิจของนกัมานษุยวทิยาอยา่งมาล-ิ
นอฟสกี และเมลวิลล์ เจ. เฮิร์สโควิตส์ (Melville J. Herskovits) และ
การตระหนกัถงึมติเิชิงคณุคา่และวัฒนธรรมในการกระทำาของมนษุยแ์ละ
การจัดองค์กรทางเศรษฐกิจโดยนักเศรษฐศาสตร์อย่าง ดับเบิลยู. อาเธอร์ 
ลูว์อิส (W. Arthur Lewis) จอห์น โรบินสัน (John Robinson) แฟรงก์ 
ไนต ์ (Frank Knight) และยาโนส กอรไ์น (János Kornai) ทัง้ยงัมกีาร
อา้งองิผลงานกันในกลุม่นกัวิชาการเหลา่นี ้ (ดู Amavilah, 2010) แตเ่มือ่
นักเศรษฐศาสตร์ยุคปัจจุบันพยายามพัฒนาศาสตร์ของตนให้ก้าว หน้า
ขึน้โดยหยบิยืมเคร่ืองไมเ้คร่ืองมอืมาจากคณิตศาสตร์และฟสิิกสเ์พือ่สร้าง
แบบจำาลองทางเศรษฐกจิทีซ่บัซอ้น กลบัยิง่ทำาให้เศรษฐศาสตรถ์อยหา่ง
จากโลกแห่งความเป็นจริงยิ่งขึ้น และล้มเหลวที่จะคาดการณ์หรือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจำานวนมากเกิดจาก
แรงผลักท่ีไม่ใช่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่งหากเศรษฐศาสตร์จะสร้าง
นโยบายทางเศรษฐกิจกจ็ำาเปน็อยา่งยิง่ทีต่อ้งมคีวามเขา้ใจฐานทางสงัคม 
(Amavilah, 2010)

เมือ่พจิารณาในบริบทของการศึกษาการยา้ยถิน่ ความพยายามหนึง่
ของทางฝั่งเศรษฐศาสตร์ที่นำาเอาวัฒนธรรมมาเป็นประเด็นใจกลางใน
การศึกษาการย้ายถิ่นปรากฏผ่านหนังสือรวมบทความ Migration and 
Culture (Epstein & Gang, 2010) ที่มุ่งสนใจว่าวัฒนธรรมปรากฏตัว 
อย่างไรในคนสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ย้ายถิ่น กลุ่มผู้คนที่บ้านเกิด และ
กลุม่ผูค้นทีอ่ยูใ่นประเทศปลายทางการยา้ยถิน่ โดยมองวา่แมค้นทีอ่ยูใ่น
กลุ่มเดียวกันจะแสดงออกแตกต่างกันไป แต่ยังคงมีความเชื่อ ขนบ 
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ธรรมเนียม คุณค่า ทัศนคติบางประการร่วมกันอยู่ซึ่งล้วนมีนัยสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจ และเรียกรวมสิ่งเหล่านี้ว่าวัฒนธรรม (Epstein & Gang, 
2010) แม้บทความดา้นเศรษฐศาสตรท์ีถ่กูรวบรวมไวใ้นหนงัสือเลม่นีจ้ะ
เร่ิมนำาประเด็นทางวัฒนธรรมเข้ามาศึกษาการย้ายถ่ินอย่างชัดเจนมากข้ึน 
อย่างเช่นการกล่าวถึงบทบาทของครอบครัว เครือข่ายผู้ย้ายถิ่น การ
ผสมกลมกลืน อัตลักษณ์ ฯลฯ แต่ยังคงมองสิ่งเหล่านี้ในฐานะตัวแปร
หนึง่ในสมการ (แมอ้าจซับซอ้นกว่าทฤษฎนีโีอคลาสสกิดัง้เดมิ) และการ
พิจารณาวัฒนธรรมก็ยังมีลักษณะของการมองอย่างหยุดนิ่งตายตัวและ
ขาดพลวัต 

อาจด้วยเหตนุีท้ีท่ำาใหเ้ศรษฐศาสตรไ์มอ่าจเช่ือมตอ่เขา้เปน็สว่นหนึง่
ของขอ้ถกเถยีงในการศึกษาการย้ายถิน่ทีข่ยบัมาสู่ประเดน็ทีซ่บัซอ้นมาก
ขึน้ได้ ตวัอย่างเชน่ ใน วารสารชาตพัินธุแ์ละการยา้ยถ่ินศกึษา (Journal 
of Ethnic and Migration Studies) ฉบับพิเศษที่ว่าด้วยหัวข้อ “แรง
บันดาลใจ แรงปรารถนา และแรงขับเคลื่อนของการย้ายถ่ิน” (Aspira-

tion, Desire and Drivers of Migration) ซ่ึงตพิีมพใ์นปี 2017 ประกอบ
ด้วยผู้เขียนจากหลายสาขาวิชาทั้งนักมานุษยวิทยา สังคมวิทยา ภูมิ-
ศาสตร์มนุษย์ การศกึษาการพฒันา แตก่ลบัไมป่รากฏนกัเศรษฐศาสตร์
ร่วมเขียนในฉบับดังกล่าว ในบทนำาของวารสาร ยอร์เกน คาร์ลิง (Jør-

gen Carling) และฟรานซิส คอลลินส์ (Francis Collins) บรรณาธิการ 
ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการอีกขั้นในแวดวงการศึกษาการย้ายถิ่นด้วย
การเสนอให้ขบคิดกับแนวคิดว่าด้วยแรงบันดาลใจ แรงปรารถนา และ
แรงขับเคลื่อนของการย้ายถิ่นอย่างจริงจัง

บทนำาดังกล่าวได้วิจารณ์ว่าการมองคนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการ
ตั้งต้นด้วยแนวคิดเร่ืองทางเลือกที่เป็นเหตุเป็นผล (ซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ของเศรษฐศาสตร์) ยังมีอิทธิพลครอบงำาคำาอธิบายต่อการย้ายถิ่น โดย
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เฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มงานศึกษาท่ีส่งผลเชิงนโยบาย ท้ังๆ ท่ีปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงนั้นซับซ้อนมากจนคำาอธิบายดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะสร้าง
ความเข้าใจได้แล้ว บทความต่างๆ ในวารสารฉบับน้ีจึงพิจารณาถึงหนทาง
ทีก่ารย้ายถิน่ดำารงอยูใ่นภมูศิาสตรใ์นจนิตนาการ (imaginative geogra-

phies) อารมณ์ความรู้สึก พันธะและความสัมพันธ์ทางสังคม การเมือง
และความสัมพันธเ์ชิงอำานาจ เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ รวมไปถงึความเปน็
จรงิท่ีโหดรา้ยของการพลัดถิน่ ผ่านความสนใจในแนวคดิเร่ืองภาวะขา้ม
ชาติ ขอ้วพิากษจ์ากทฤษฎีสตรนียิม แนวคิดเรือ่งอารมณก์บัการยา้ยถิน่ 
มิติด้านเวลาของการย้ายถิ่น ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุน
กระบวนการย้ายถิ่น (Carling & Collins, 2018, pp. 2–4)

คารลิ์งและคอลลนิสเ์สนอว่า แนวคดิว่าดว้ยแรงบนัดาลใจ แรงปรา-
รถนา และแรงขบัเคลือ่นในการย้ายถิน่ มคีวามเชือ่มโยงกนัและสมัพนัธ์
กับวิธีการที่การย้ายถิ่นถูกทำาให้เกิดขึ้น ดำาเนินไป และแสดงออกมา 
แรงบนัดาลใจและแรงปรารถนาที่ดเูหมือนเป็นเรือ่งของบุคคลแต่แทจ้รงิ
แล้วเป็นจุดเช่ือมต่อท้ังมิติส่วนบุคคล ส่วนรวม และบรรทัดฐานของสังคม 
เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมและดำารงอยู่ในบริบททางสังคม ซึ่งอาจ
เทียบได้กับแนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมการย้ายถิ่นที่แสดงให้เห็นว่าความ
สำาเร็จของผู้ย้ายถิ่นกระตุ้นให้เกิดการย้ายถิ่นของคนอื่นๆ ตามมา การ
หยบิยกเรือ่งแรงบนัดาลใจและแรงปรารถนามาอภปิราย ทำาใหก้ารศกึษา
การย้ายถิ่นในลักษณะนี้ช่วยเผยให้เห็นมิติเชิงอัตวิสัยและอัตลักษณ์ที่
อยู่ระหว่างการก่อตัว มากกว่าจะถูกกำาหนดไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจากชุมชน
ต้นทางหรือปลายทาง ขณะเดียวกันก็ทำาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็น
เพียงเรื่องส่วนบุคคล แต่ฝังอยู่ในคุณค่าของสังคม และไม่ใช่เพียงการ
ตอบโต้ของปัจเจกท่ีมีต่อโครงสร้างอย่างท่ือๆ เท่าน้ัน (Carling & Collins, 
2018, pp. 3–8)
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ขณะทีแ่นวคดิภาวะขา้มชาตซิึง่ได้รบัความสนใจในชว่งสามทศวรรษ
ท่ีผ่านมาโดยนักมานุษยวิทยามีบทบาทสำาคัญในการใช้แนวคิดนี้มาทำา 
ความเข้าใจปรากฏการณ์ย้ายถิ่นในปัจจุบัน ถือเป็นความพยายามหน่ึง
ทีช่ว่ยเชือ่มตอ่บทสนทนาว่าด้วยการยา้ยถ่ินในระลอกใหม่นีไ้ด ้ เนือ่งจาก
แนวคิดดงักลา่วพจิารณาผูย้า้ยถิน่โดยมองพน้ไปจากการเปน็เพยีงสว่น
หนึง่ของรฐัตน้ทางหรอืปลายทางในลกัษณะทีเ่ปน็รปูธรรมทางภมูศิาสตร ์
และไม่ได้มองการย้ายถิ่นในลักษณะเป็นเส้นตรงจากต้นกำาเนิดไปยัง
ปลายทาง แต่ตระหนักถึงหนทางอันหลากหลายที่เกิดข้ึนในสนามทาง
สังคมแบบข้ามชาติที่ทำาให้เกิดการย้ายถิ่นและส่งผลทั้งต่อกระบวนการ
และผลลัพธ์ของการย้ายถิ่น (Carling & Collins, 2018, p. 4) ลักษณะ
ของการศึกษาเช่นน้ีจึงเอ้ือต่อการทำาความเข้าใจปรากฏการณ์การย้ายถ่ิน
อนัซับซอ้นเชน่ในปจัจบุนั แตด่า้นนกัเศรษฐศาสตรน์ัน้ดเูหมอืนวา่ยงัไม่
สามารถเช่ือมตนเองเข้ากับการสนทนาเช่นน้ีได้ บทความน้ีขอยกตัวอย่าง
ประเด็นการศึกษาเรื่องเงินส่งกลับบ้านที่น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีเด่นชัดถึง
ความแตกต่างระหว่างทั้งสองศาสตร์

พหวิุทยาการ์ของการ์ศึกษาเงนิส่งกลับบ้าน

เงนิสง่กลบับา้นเปน็องคป์ระกอบสำาคญัประการหนึง่ในกระบวนการ
ยา้ยถิน่ทีเ่ช่ือมโยงสงัคมปลายทางและตน้ทางของการยา้ยถ่ินเข้าดว้ยกนั 
แม้ประจกัษช์ดัวา่เงนิมบีทบาททางเศรษฐกจิ แตก่ยั็งมนียัอืน่ๆ ทีส่ำาคญั
ไม่แพ้กัน ประเด็นเรื่องเงินส่งกลับบ้านจึงเหมาะแก่การนำามาสำารวจ
พจิารณาในกรอบของทัง้สองสาขาวชิาเพือ่ใหเ้หน็แง่มมุทีท่ัง้สองศาสตร์
ทำาการศึกษาการย้ายถิ่นชัดเจนขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์มักพิจารณาเงินส่งกลับบ้านในฐานะการสนับสนุน
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ทางเศรษฐกิจจากผู้ย้ายถิ่นไปสู่บ้านเกิด กลุ่มงานด้านเศรษฐศาสตร์
ถือว่ามีคุณูปการในการช้ีให้เห็นว่าเงินส่งกลับบ้านของผู้ย้ายถ่ินจาก
ประเทศกำาลงัพฒันานบัวนัยิง่ทวคีวามสำาคญัมากขึน้ โดยเปน็แหลง่เงนิ
ไหลเขา้จากภายนอกทีส่ำาคัญมากสำาหรบัประเทศกำาลังพฒันา แมจ้ะเป็น
ทีย่อมรบัโดยท่ัวไปว่าเงนิสง่กลบับา้นสามารถช่วยปรบัปรงุคณุภาพชวีติ
ของผู้ย้ายถิ่นและครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่แตกต่างกันไป
ของผูย้้ายถิน่ สถานการณท์างเศรษฐกจิทีพ่วกเขาตอ้งเผชญิ รวมทัง้วธิี
ในการใช้จ่ายเงินออมของแต่ละคน เป็นสิ่งที่มีความหลากหลายมาก 
ทำาให้ยากท่ีจะจัดการต่อตัวแปรท่ีหลากหลายนี้เพื่อผลในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต้นทางของผู้ย้ายถิ่นในภาพรวม (OECD, 2005) 
ความซับซ้อนและหลากหลายเช่นน้ีนำามาสู่ข้อจำากัดในการสร้างคำาอธิบาย
ที่มีลักษณะทั่วไปด้วยเช่นกัน

ประเด็นทีนั่กเศรษฐศาสตรม์กัทำาการศกึษาเกีย่วกบัเงนิสง่กลบับา้น 
ได้แก่ ผลที่เกิดจากเงินส่งกลับบ้านในมิติต่างๆ ทั้งในระบบเศรษฐกิจ
มหภาค ชุมชน และครัวเรือนของผู้ย้ายถิ่นเอง ซึ่งยังเป็นที่ถกเถียงใน
หมู่นกัเศรษฐศาสตรเ์องวา่ เงนิสง่กลบับา้นกอ่ใหเ้กดิผลเชงิบวกหรอืลบ
กันแน่ ในแง่บวก มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่า หลายกรณีเงินส่ง
กลับบ้านช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริโภค การออม และ
การลงทุน ลดภาวะความยากจนและเกดิการกระจายรายได ้สร้างความ
เปน็อยูท่ีด่ตีอ่ครวัเรอืนผูย้า้ยถิน่ ตลอดจนลดผลกระทบทีค่รัวเรือนเผชญิ
ในภาวะวกิฤต ฯลฯ สว่นในแงล่บ การสง่เงนิกลบับา้นถกูมองวา่ไมเ่ปน็
ผลดีตอ่การเติบโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว มกันำาไปสูก่ารบริโภคท่ีไม่
กอ่ให้เกิดการลงทนุหรอืการออม สง่ผลเสยีทางออ้มตอ่อัตราแลกเปลีย่น
เงินตราของประเทศผู้ส่งออกแรงงาน ฯลฯ (ดู Straubhaar & Vădean, 
2005; Meyer & Shera, 2017; Yang, 2008; Bollard et al., 2011)
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นอกจากผลทีเ่กดิจากเงนิสง่กลบับา้นแลว้ อกีประเดน็ทีน่กัเศรษฐ-
ศาสตร์นิยมศึกษาก็คือ ปัจจัยกำาหนดเงินส่งกลับบ้าน มีข้อเสนอว่า
ปริมาณเงินส่งกลับบ้านนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ย้ายถิ่นว่า
สามารถหารายไดแ้ละเกบ็ออมไดม้ากนอ้ยเพยีงใด รวมทัง้แรงจูงใจของ
ผู้ย้ายถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับระยะเวลาที่อยู่ในต่างประเทศว่าตั้งใจจะอยู่นาน
เพียงใด สถานะของผู้ย้ายถิ่นเองว่ายังโสด สมรส หรือมีบุตรหรือไม่ 
รวมท้ังผลจากเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งว่ายา้ยไปเพยีงลำาพงัหรือไปพร้อมกบั
สมาชิกครอบครัวหรือยังต้องรักษาสายสัมพันธ์กับคนที่บ้านเกิดหรือไม่ 
(Straubhaar & Vădean, 2005) 

จากกรณีศึกษาในประเทศบอตสวานา โรเบิร์ต อี.บี. ลูคัส และ
โอเดด สตาร์ก (Robert E. B. Lucas & Oded Stark, 1985) จำาแนก
ให้เห็นคำาอธิบายว่าด้วยแรงจูงใจของแรงงานย้ายถิ่นที่ส่งเงินกลับบ้าน 
(ซึ่งเป็นงานชิ้นสำาคัญที่มักถูกนำามาทบทวนถกเถียงจากงานศึกษาใน
ระยะต่อมา) ว่ามี 3 ทฤษฎี ดังนี้ 1) เกิดจากการให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน (pure altruism) อนัเกดิจากความเปน็หว่งเปน็ใยทีผู่ย้า้ยถ่ิน
มีต่อครอบครัว ความพึงพอใจของผู้ย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นจากการที่ความเป็น
อยู่ของคนที่บ้านดีขึ้น 2) การให้โดยหวังผลประโยชน์กับตนเองล้วนๆ 
(pure self-interest) เช่น การหวังในมรดกที่จะได้รับในอนาคต การ
ลงทนุเพือ่สนิทรพัยท์ีบ่า้นเกดิโดยใหส้มาชิกในครวัเรอืนดแูลให ้และการ
ต้ังใจจะกลับบ้านจึงลงทุนในทุนคงท่ี (fixed capital) ต่างๆ รวมถึงลงทุน
ในสินทรัพย์สาธารณะ (public assets) เพื่อเกียรติยศหรืออิทธิพลทาง 
การเมือง หรือสินทรัพย์ทางสังคม (social assets) ที่หมายถึงความ
สัมพันธ์กับเครือญาติและเพื่อนฝูง และ 3) เป็นทฤษฎีที่โต้แย้งสอง
ทฤษฎีแรก และเป็นข้อเสนอของงานดังกล่าวที่เรียกว่า “tempered 
altruism” หรือ “enlightened self-interest” โดยมองวา่การสง่เงนิกลบั
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บ้านเป็นข้อตกลงร่วมกันโดยนัยแบบข้ามเวลา อันเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัว ซึ่งเกิดจากฐานคิดที่ว่าหน่วยใน
การตดัสนิใจต่อการย้ายถิน่ของแรงงานคือครวัเรอืน ไม่ใชเ่พยีงตวัปัจเจก
ผู้ย้ายถิ่น การตัดสินใจนี้มาจากองค์ประกอบเร่ืองการลงทุนและการ 
กระจายความเสีย่งของครวัเรอืน กล่าวคือ ครัวเรอืนมีสว่นแบกรับตน้ทนุ
การศึกษาของผู้ย้ายถิ่นและต้นทุนการย้ายถิ่น และการส่งเงินกลับบ้าน
คือการเพิ่มรายได้จากทุนที่ลงไป รวมทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยง
ด้านรายได้ของครัวเรือน (Lucas & Stark, 1985)

อย่างไรก็ตาม จากคำาอธิบายทั้งสามลักษณะข้างต้น ยังค่อนข้างที่
จะใหค้วามสำาคญักับแรงจงูใจระดบัปจัเจกในการส่งเงนิกลบับา้นมากกวา่
ตัวแปรระดับมหภาค โธมัส สเตราบ์ฮาร์ และฟลอริน เป. เวอดาน 
(Thomas Straubhaar & Florin P. Vădean, 2005) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัย
ทางเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศต้นทางและปลายทางมีบทบาทต่อ
การไหลเวียนของเงินส่งกลับบ้านไม่น้อย จึงนำามาสู่คำาอธิบายเรื่องทาง
เลอืกในการบรหิารจดัการการลงทนุ เพราะเงนิออมบางสว่นทีไ่มต้่องใช้
เพ่ือการบริโภคท้ังของแรงงานและสมาชิกครัวเรือนมักถูกส่งกลับบ้าน
เพือ่เปา้หมายในการสรา้งผลกำาไร เงนิส่งกลบับา้นลักษณะนีจ้ะข้ึนอยูก่บั
ปัจจัยทางเศรษฐกจิมหภาคโดยเปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศตน้ทางและ
ปลายทาง เชน่ อตัราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ 
ภาวะเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และในบาง
ประเทศยังข้ึนกับเสถียรภาพทางการเมืองท่ีสร้างบรรยากาศความเช่ือม่ัน
ในการออมด้วย ทัง้นี ้มขีอ้เสนอว่าทฤษฎเีหลา่นีอ้าจเหมาะทีจ่ะนำามาใช้
ประกอบกันมากกว่าทดแทนกนั และความสมเหตสุมผลในการนำามาใช้
อธิบายปรากฏการณ์นั้นยังขึ้นกับบริบทเชิงเวลาและสถานที่อีกด้วย 
(Straubhaar & Vădean, 2005, p. 19) 
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ด้วยการให้ความสำาคัญกับการพิจารณาถึงแรงจูงใจในการส่งเงิน
กลับบ้าน ไม่ว่าจากแรงจูงใจของผู้ย้ายถ่ินที่สัมพันธ์กับครัวเรือนหรือ
ตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาค จงึทำาให้นักเศรษฐศาสตร์มักมีข้อเสนอแนะ
เชงินโยบายถึงการลดตน้ทนุและอำานวยความสะดวกเกีย่วกบัชอ่งทางใน
การส่งเงินกลับบ้าน การสร้างนโยบายในประเทศต้นทางที่เกื้อหนุน
ตอ่การลงทนุของครวัเรอืนผูย้า้ยถิน่ การปรบันโยบายการรบัแรงงานยา้ย
ถิ่นของประเทศต้นทาง เป็นต้น (Yang, 2008; OECD, 2005)

ในทำานองเดียวกับการศกึษาการยา้ยถิน่ การศกึษาเร่ืองเงนิสง่กลบั
บ้านก็ไม่มีทฤษฎีทั่วไปที่ว่าด้วยเงินส่งกลับบ้านเช่นกัน เน่ืองจากเป็น
ประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อน การวิจัยเชิงประจักษ์ต่างๆ แม้จะเป็น
ประโยชน์ แต่ยังสามารถอธิบายได้เพียงบางเสี้ยวส่วน เพราะยังขึ้นกับ
ข้อจำากัดและลักษณะเฉพาะเชิงเวลา พื้นที่ และสังคมวัฒนธรรมที่ต่าง
กนัไปในแตล่ะกรณ ี(Stark, 1991 as cited in Straubhaar & Vădean, 
2005) ในแงน่ีเ้ราจะเหน็ไดว่้างานทางเศรษฐศาสตรเ์องยงัคำานงึถงึความ
แตกต่างเชิงบริบทที่ทำาให้ผลการวิเคราะห์คาดการณ์เกี่ยวกับตัวแปร
ต่างๆ มักพบกับข้อจำากัดหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานตั้งต้น หรือมีข้อ
ยกเว้นในบางกรณีอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม โดยเปรียบเทียบแล้วยังพอจะเห็นได้ว่ากรอบการ
ทำาความเข้าใจเงินส่งกลับบ้านทางเศรษฐศาสตร์อาจจัดจำาแนกประเภท
ใหส้อดคลอ้งกนัไดง้า่ย และมกัมกีารทดสอบทฤษฎตีา่งๆ ผา่นการศึกษา
เชิงประจักษ์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนากรอบคิดทฤษฎี ในทางตรงกันข้าม 
การสรา้งทฤษฎวีา่ดว้ยเงนิสง่กลับบา้นจากงานชาตพินัธุว์รรณนายงัคอ่น
ขา้งจำากัด ส่วนหนึง่เนือ่งมาจากเงนิสง่กลบับา้นเปน็เพยีงประเดน็รองใน
การศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติ และทำาให้การศึกษาประเด็นนี้ในทาง
มานุษยวิทยายังกระจัดกระจาย กระนั้น ข้อจำากัดเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลลบ
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เสยีทเีดียว เพราะอีกดา้นหนึง่การศึกษาเงนิสง่กลบับ้านในฐานะประเดน็
รองๆ ทีอ่ยู่ในประเดน็ใหญว่า่ดว้ยกระบวนการยา้ยถิน่ กช็ว่ยใหเ้หน็ราย
ละเอียดที่การโอนเงินนี้ถูกดำาเนินการในบริบทเชิงองค์รวม ทำาให้
สามารถพจิารณาความเช่ือมโยงและกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดถ้้วน
ทัว่ ซึง่อาจเปน็ประเดน็ทีง่านทีเ่นน้ศึกษาเงนิสง่กลบับา้นเปน็หลกัละเลย
ไป (Carling, 2014, pp. S223-S224)

คารล์งิ (Carling, 2014) ไดช้ี้ใหเ้หน็ความพยายามทีจ่ะสร้างทฤษฎี
ว่าด้วยการเงินส่งกลับบ้านจากงานชาติพันธ์ุวรรณนาซึ่งมักนำาเอา
แนวคิดท่ีมีอยู่ในสาขาวิชามานุษยวิทยาเศรษฐกิจหรือสังคมวิทยา
เศรษฐกิจมาใช้วิเคราะห์โดยหยิบยกตัวอย่างจากงานหลายชิ้น ได้แก่ 
แนวคิดเร่ืองการแลกเปลี่ยนของกำานัล (gift exchange) ที่นำามาใช้เพื่อ
อธิบายว่าการส่งเงินกลับบ้านได้สร้างภาพแทน และสนับสนุนให้ความ
สัมพันธ์ทางสังคมเข้มแข็งยิ่งขึ้น (เช่น Cligget, 2003, 2005; Monsutti, 
2004; Åkesson, 2011; Erdal, 2014) แนวคดิเรือ่งความหมายทางสงัคม
ของเงิน (social meanings of money) ที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆ ต่อ
คุณลักษณะที่สามารถแลกเปลี่ยน/ทดแทนกันได้ของเงิน โดยช้ีให้เห็น
วา่เงนิสง่กลบับา้นมนัียท่ีแตกตา่งจากเงนิประเภทอ่ืนๆ และมีความหมาย
ทางสงัคมดว้ย (เช่น Zelizer, 1997) แนวคดิเรือ่งทนุทางสงัคม (social 
capital) หรือผลประโยชน์ที่สร้างขึ้นผ่านเครือข่ายท่ีถูกกำากับโดย
บรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งงานบางชิ้นทำาให้เห็นว่า
เงนิสง่กลับบา้นมบีทบาทในการสรา้งทนุทางสงัคมทีม่ฐีานอยูบ่นครอบ-
ครัวแบบข้ามชาติ (เช่น Eckstein, 2006, 2010) ตลอดจนแนวคิดเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ทางเพศภาวะ (gender relations) ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ปฏิบัติของการส่งเงินกลับบ้าน ความสัมพันธ์ และความเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมทีเ่กดิข้ึน (เช่น Gailey, 1992; Abrego, 2006; Pribilsky, 2007) 
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รวมทั้งแนวคิดเรื่องส่ิงที่ส่งกลับบ้านเชิงสังคม (social remittance) ที่
หมายถึงการกระจายของคุณค่าและบรรทัดฐานที่เกิดจากการย้ายถิ่น 
รวมถึงความคิด พฤติกรรม อัตลักษณ์ ทุนทางสังคมที่ส่งผ่านประเทศ
ปลายทางมายังชุมชนประเทศต้นทาง5 (เช่น Levitt, 1998) (Carling, 
2014, pp. S224-S226)

นักมานษุยวทิยามกัสนใจบทบาทและความหมายทางสงัคมของเงนิ
ตราไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ในทางปฏิบัติของมัน (ดูการทบทวนงาน
มานุษยวทิยาวา่ด้วยเงนิตราและระบบการเงนิจาก Maurer, 2006; Hart 
& Ortiz, 2014) เช่นเดียวกับการศึกษาเงินส่งกลับบ้านที่แม้ว่างานทาง
มานษุยวทิยาจะไมไ่ด้ปฏเิสธความสำาคัญของบทบาทของเงนิสง่กลบับา้น
ในเชิงปรมิาณ แตก่ารทบทวนงานศกึษาดา้นมานษุยวทิยาโดยเจฟฟรยี ์
เอช. โคเฮน (Jeffrey H. Cohen, 2011) ช้ีให้เห็นว่าสิ่งที่นักมานุษย-
วิทยาสนใจมากกว่าคือแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรม โดยมองเงินส่งกลับ
บ้านในฐานะส่ิงท่ีไหลเวียนข้ามชาติอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อมโยงผู้ย้ายถิ่นกับ
คนที่บ้านและชุมชนปลายทางกับต้นทางเข้าไว้ด้วยกันผ่านสายสัมพันธ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน ในกระบวนการเหล่านี้จึงเกิดพื้นที่
แบบข้ามชาติที่ผลิตซ้ำาธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและโลกทางสังคม

แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นโดยนักเศรษฐศาสตร์ยังคงเพิ่ม
ขึ้นมาก แต่งานศึกษาเงินส่งกลับบ้านกลับเพิ่มไม่มากนัก ต่างจากงาน
ชาติพันธุว์รรณนาทีม่แีนวโนม้หนัมาสนใจศกึษาเงนิสง่กลบับา้นกันมาก
ขึ้น (แม้ไม่ใช่ประเด็นใจกลางของการศึกษา) ผ่านการพบปะพูดคุยกัน
โดยตรงกบัท้ังผูส่้งและผูร้บัเงนิ และทำาใหง้านประเภทหลงัสามารถสรา้ง

5 อยา่งไรกต็าม แนวคิดนีถ้กูวจิารณว์า่จะทำาให้ความหมายของ remittance หลดุลอยจาก
ความหมายเดิมมากเกินไป (ดู Carling, 2014, p. S226)
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ความเข้าใจเชิงลึกกับประเด็นได้มากกว่าการใช้แบบสำารวจทั่วไปเชิง
ปริมาณ ด้วยวิธีการเช่นน้ีก่อให้เกิดข้อสังเกตสำาคัญสองประการ ประการ
แรก เงนิสง่กลบับา้นเปน็ธรุกรรมทีร่วมเอาทัง้เรือ่งเชงิวัตถุ อารมณ ์และ
ความสัมพันธเ์ข้าไว้ดว้ยกนั ดงัน้ันหากจะทำาความเข้าใจเงนิสง่กลบับา้น
ก็จำาเป็นต้องเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมด ประการที่สอง มีความ
หลากหลายทั้งในธรรมชาติและตรรกะของธุรกรรมลักษณะนี้ ท้ังที่เกิด
จากบริบทที่ต่างกันและความแตกต่างที่เกิดการส่งเงินกลับบ้านในพื้นที่
เดียวกันเอง (Carling, 2014, p. S219)

งานชาตพัินธุว์รรณนาแสดงใหเ้หน็ว่าเงนิสง่กลบับา้นเปน็สิง่ทีท่ำาให้
ความคาดหวัง ความหมาย และหน้าที่นั้นปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมา 
คาร์ลิงเลือกมองการส่งเงินกลับบ้านในฐานะ “บท” (scripts) ในความ
หมายทีว่า่เปน็โครงสร้างของความคาดหวังในสถานการณ์ต่างๆ ทีส่่งผล
ตอ่ปฏสัิมพนัธท์างสังคมของผูค้น เช่น การกำาหนดความสมัพันธร์ะหว่าง
ผู้ให้และผู้รับ ความรู้สึกที่ไหลเวียนรอบๆ กระบวนการนี้ ความหมาย
โดยนัยของการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม ความคาดหวังต่อพฤติกรรม 
เป็นต้น บทว่าด้วยการส่งเงินกลับบ้านจึงเป็นความรู้คร่าวๆ โดยนัยที่
เก่ียวกับกระบวนการส่งเงินกลับบ้านที่กลุ่มทางสังคมตระหนักร่วมกัน 
ไม่ใช่ส่ิงท่ีกำาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังน้ี บทไม่ใช่การ
ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ แม้จะส่งผลต่อการกำาหนดแง่มุมทางพฤติกรรม
หลายๆ เร่ืองอย่างเป็นกิจวัตร แต่ไม่ได้หมายความว่าการต่อรอง ช่วงชิง 
หรือปรับไปตามสถานการณ์จะไม่เกิดขึ้นเลย ตรงกันข้าม งานทาง
สังคมศาสตร์จำานวนมากชี้ให้เห็นว่าความสามารถที่จะดัดแปลงได้และ
ภาวะการเปน็ผู้กระทำาการมคีวามสำาคัญในกระบวนการเหลา่นี ้ (Carling, 
2014, pp. S220–S223) นกัมานุษยวิทยายงัช้ีใหเ้หน็ถึงความหลากหลาย
ของผู้ย้ายถิ่นทั้งในแง่อายุ เพศภาวะ ประสบการณ์ และความสามารถ 
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ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้พวกเขาต้องเผชิญข้อท้าทายที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผล
ต่อลักษณะการส่งเงินกลับบ้านที่แตกต่างกันไปด้วย (Cohen, 2011, 
pp. 104–105)

มุมมองแบบเศรษฐศาสตรแ์ละมานษุยวิทยาทีม่ตีอ่เงินสง่กลบับา้นมี
ส่วนทีเ่หลือ่มซอ้นกนัอยูห่ลายประการ แมจ้ะด้วยศพัทแ์สงทีแ่ตกตา่งกนั 
ท้ังคู่ต่างเน้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับเงิน อย่างเช่นแนวคิด
เรื่องการแลกเปล่ียนโดยไม่ได้คิดคำานวณเชิงมูลค่าหรือมุ่งหวังผล
ตอบแทนแบบทันทีทันใด (generalized reciprocity) ในทางมานุษย-
วิทยา กับแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน (tempered 
altruism) ในคำาอธิบายทางเศรษฐศาสตร์ หรือแนวคิดเร่ืองบทว่าด้วย
การส่งเงินกลับบ้าน (remittance scripts) ดังที่กล่าวไปข้างต้น กับ
แนวคดิเรือ่งแรงจูงใจของการสง่เงนิกลบับา้น (remittance motives) ใน
งานของนักเศรษฐศาสตร์ ต่างก็สะท้อนชุดของเงื่อนไขท่ีหลากหลายใน
การส่งเงินกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองศาสตร์ยังมีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสำาคัญ เช่น แนวคดิเรือ่งบทวา่ดว้ยเงนิสง่กลบับา้นนัน้มาจาก
ความรบัรูข้องผูท่ี้มสีว่นในการสง่เงนิกลบับา้นนี ้ โดยวเิคราะหก์ารสง่เงนิ
กลับโดยสัมพันธ์ไปกับบทที่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน แต่ไม่ได้อ้างถึงคำา
อธบิายเชงิเปา้หมายของพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ในแบบการอธบิายในกรอบ
แรงจูงใจของนักเศรษฐศาสตร์ รวมท้ังยังมีความพยายามจะเข้าใจธุรกรรม
นีใ้นมติทิีห่ลากหลายทัง้ในเชิงวัตถ ุอารมณ์ความรูสึ้ก และความสมัพนัธ ์
ด้วยความซับซ้อนเช่นน้ีแนวคิดเรื่องบทจึงไม่สามารถนำามาจัดวางใน
ลักษณะเป็นเส้นตรงจากการให้แบบไม่หวังผลตอบแทนไปสู่การให้โดย
หวังผลประโยชน์ส่วนตนแบบที่นักเศรษฐศาสตร์ทำาได้ และประการ
สุดทา้ยแนวคดิเรือ่งบทกไ็มไ่ดย้กใหต้วัผูส้ง่เงนิกลบับา้นมภีาวะกระทำา-
การอยู่เหนือผู้รับ (Carling, 2014, pp. S224-S226)
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สำาหรับหน่วยการวิเคราะห์เรื่องการส่งเงินกลับบ้าน แม้ว่างาน
ด้านเศรษฐศาสตร์จะพยายามปรับปรุงคำาอธิบายจากเศรษฐศาสตร์นีโอ
คลาสสิกที่เน้นเรื่องการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลของปัจเจก อย่างเช่น
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรแ์นวใหมว่่าด้วยการยา้ยถิน่ของแรงงานท่ีเชือ่วา่การ
ตดัสนิใจยา้ยถ่ินมกัเกิดขึน้ในระดับครวัเรอืน (Karpestam & Andersson, 
2019, pp. 6–7) อนัเป็นความคิดจากฝัง่เศรษฐศาสตร์ท่ีคอ่นข้างใกล้เคยีง
กบัคำาอธิบายกบังานด้านมานุษยวิทยา อยา่งไรกต็าม งานมานษุยวิทยา
หลายชิ้นได้ชี้ให้เห็นว่ายังมีกลุ่มก้อนอื่นๆ ที่มากไปกว่าหน่วยครัวเรือน 
อย่างเช่น การส่งเงินกับพ่ีน้อง ญาติฝ่ายภรรยาหรือสามี ญาติห่างๆ 
และคนที่ไม่ใช่ญาติอีกด้วย (Carling, 2014, p. S227)

จะเห็นไดว้า่การพิจารณาทัง้ในระดบัมหภาคและจลุภาค ข้อถกเถียง
ของนักเศรษฐศาสตร์อยู่บนฐานของผลในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงมุ่งหา
ตัวแปรและแรงจูงใจที่มีนัยสำาคัญต่อการกำาหนดทิศทางของเงินส่งกลับ
บ้าน การชีใ้หเ้หน็ความสำาคญัของเงนิสง่กลบับา้นของนกัเศรษฐศาสตร์
เป็นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในการรองรับ ทั้งเชิงสัมบูรณ์ในแง่ปริมาณ
เงินท้ังหมดและเชิงสัมพัทธ์ในแง่ท่ีเทียบตัวเลขน้ีกับแหล่งท่ีมาของรายได้
จากต่างประเทศอ่ืนๆ ที่เข้ามาในประเทศ หรือเทียบสัดส่วนในตัวแปร 
สำาคัญๆ ในระบบเศรษฐกิจมหภาค ตัวเลขเชิงปริมาณนี้ถูกหยิบยืมไป
เพือ่เนน้ใหเ้หน็ความสำาคัญของเงนิประเภทดังกล่าวโดยนกัมานุษยวิทยา
เช่นกัน แต่กลุ่มหลังจะพยายามทำาความเข้าใจมันในมิติทางวัฒนธรรม
มากกว่า และให้ความสำาคัญกับวัตถุอย่างเงินส่งกลับบ้านโดยพิจารณา
ร่วมกับมิติเชิงอารมณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์ทางสังคมอีกด้วย
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บทสรุ์ป็

การทำาความเข้าใจเงินส่งกลับบ้านจากงานศึกษาทางมานุษยวิทยา
และเศรษฐศาสตร์ทำาให้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองศาสตร์ชัดเจน
ยิง่ข้ึน จุดเน้นของเศรษฐศาสตรย์งัคงเปน็ประเด็นทางเศรษฐกจิ และจดุ
เน้นของมานุษยวิทยายังคงเป็นมิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับ
อารมณค์วามรู้สกึนกึคิด แม้ว่ามคีวามพยายามจากทัง้สองฝัง่ในการขา้ม
มาพิจารณามิติที่เป็นฐานที่มั่นของอีกฝั่ง แต่ด้วยความสนใจ การตั้ง
คำาถาม วธีิการศกึษาและการจดัการขอ้มลู รวมไปถึงภาษาทีใ่ช ้กย็งัคง
ทำาให้ยากทีแ่ตล่ะศาสตรจ์ะทดแทนกนัและอาจไมจ่ำาเป็นตอ้งทดแทนกัน 

แนน่อนวา่เมือ่มานุษยวิทยามุง่ความสนใจทีวั่ฒนธรรมเปน็หลกั การ
ขบคดิและพัฒนาแนวคดิท่ีวา่ด้วยวฒันธรรมยอ่มซบัซอ้นและระมดัระวงั
มากกว่า เช่น การตระหนักถึงความไม่เป็นกลุ่มก้อน ความแตกต่าง 
กระทัง่ความขัดแยง้ทางความคดิความเช่ือในกลุม่เดยีวกนั ความไมเ่ชือ่
ในแก่นแกนแบบสารัตถนิยมนี้ ทำาให้วิธีคิดในเชิงวัฒนธรรมของนัก
มานุษยวิทยาระยะหลังพัฒนาไปไกลขึ้น ทั้งยังมีข้อเสนอใหม่ๆ ต่อการ
ศึกษาอย่างการหยิบยกประเด็นเรื่องแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาว่า
เป็นจุดเชื่อมต่อลักษณะทางอัตวิสัยกับบริบททางสังคมที่แรงบันดาลใจ
และแรงปรารถนานั้นก่อตัวและดำารงอยู่ ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมรวม
ถงึความเขา้ใจตอ่ผูย้า้ยถิน่ในลกัษณะเช่นนีย้อ่มยากทีจ่ะลดทอนใหก้ลาย
เป็นเพียงตัวแปรหนึ่งในแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์ต่อให้พยายาม
ทำาให้ครอบคลุมปัจจัยอันซับซ้อนเพียงใดก็ตาม

ขณะที่กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่สนใจทางวัฒนธรรมด้วยนั้นยังค่อน
ขา้งจะมองวฒันธรรมตา่งๆ แบบตายตวั หรอืมองหนว่ยการศกึษาอยา่ง
ผูย้า้ยถิน่หรอืครัวเรอืนของผู้ยา้ยถิน่ดว้ยมติทิีแ่บนราบ ซึง่เอือ้ตอ่การนำา
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ไปเป็นตัวแปรในแบบจำาลองที่ทำาให้สามารถพยากรณ์หรือประเมินค่า
ออกมาได้ง่าย ในความตายตัวและขาดมิติที่ซับซ้อนเช่นน้ีส่งผลดีในแง่
ที่ว่าเมื่อนำาไปข้อมูลไปพิจารณาประกอบการออกแบบนโยบายระดับ
มหภาคท่ีเกีย่วขอ้งจะทำาได้งา่ยกว่า การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์อาจเป็น
ประโยชนใ์นแงก่ารนำาเอาผลการศกึษาทีไ่ดร้บัไปพจิารณาออกนโยบาย
ต่อผู้ย้ายถิ่นง่ายกว่า แต่ก็เสี่ยงที่จะนำาไปสู่คำาอธิบายแบบเหมารวม 
ขณะทีง่านทางมานษุยวิทยาแมม้คีวามลุม่ลกึตอ่ขอ้มลูทีศ่กึษา ใหค้วาม
สำาคัญกับความหมายที่ให้โดยผู้คนที่ถูกศึกษา แต่อีกทางหน่ึงก็เป็นข้อ
จำากัดตอ่การพัฒนาทฤษฎีหรอืสรา้งคำาอธบิายทัว่ไป และสง่ผลตอ่ความ
ยากที่จะรองรับการผลิตนโยบายในภาพรวม

แตอ่ย่างไรกต็าม เม่ือความรูจ้ากศาสตรต์า่งๆ มไิดป้ลอดจากความ
เป็นการเมือง ย่ิงในกรณีประเทศปลายทางผู้รับแรงงานย้ายถ่ินมีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต่อผู้อพยพ อันเป็นผลมาจากฝ่ายการเมือง 
การรบัใชข้องศาสตรท์ีม่ตีอ่รฐัยอ่มมผีลตอ่กระบวนการการยา้ยถิน่ การ
ทบทวนต่อการผลิตความรู้จึงยิ่งจำาเป็น งานทางมานุษยวิทยาที่ศึกษา
กลุ่มคนในขนาดที่จำากัดอาจสร้างนัยเชิงนโยบายในทางปริมาณได้ยาก 
แต่ความซับซ้อนและลุ่มลึกของข้อมูลท่ีได้นั้นทำาให้ข้อเสนอมีความ
รอบคอบและระมดัระวังมากขึน้ การสนทนาขา้มศาสตรอ์าจเปน็ทางออก
ประการหนึ่งที่อาจสร้างคุณูปการได้มากยิ่งขึ้นในเชิงรูปธรรม ขณะ
เดียวกันก็ช่วยโอบรับความเข้าใจที่มีต่อผู้คน หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ
การทบทวนตนเองว่ายังมีช่องว่างใดที่เกิดขึ้นจากการศึกษาจากศาสตร์
สาขาของตน แทนการใช้ศาสตรห์นึง่ศาสตร์ใดทดแทนกนั การพิจารณา
ข้ามศาสตร์โดยหนุนเสริมซึ่งกันและกันอาจเป็นประโยชน์ต่อประเด็นที่
ซับซ้อนมากกว่า
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