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การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติถือว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นคือ ยังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยที่มุ่ง
ศึกษาประสบการณ์ของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญข้อหนึ่ง งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดให้นักวิชาการ
ต่างชาติเดินทางมาทางานในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประสบการณ์ที่ได้รับ นักวิชาการต่างชาติส่วนใหญ่
กล่าวถึงประเด็น เรื่องความเป็ นอิสระและความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ความไม่ส นิทสนมกับ
อาจารย์ชาวไทยในมหาวิทยาลัย และการไม่มีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการและการบริหารงาน ส่วนปัญหาสาคัญ
คือเรื่องกาแพงทางภาษาและความยุ่งยากในการทาตรวจลงตรา
คาสาคัญ: นักวิชาต่างชาติ อาจารย์ต่างชาติ การเคลื่อนย้ายเข้าประเทศ มหาวิทยาลัย อุดมศึกษา ประเทศไทย
บทนา
การศึกษาเรื่องการอพยพของชาวต่างขาติเข้าสู่ประเทศไทยยังมีไม่มาก เช่นเดียวกับงานวิจัยหรือผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับ
นักวิชาการต่างชาติที่ทางานในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็ยังมีจานวนน้อยมาก งานวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับผู้
อพยพเข้ าสู่ ป ระเทศไทย ทั้ งเรื่ อ งทางด้ านวิ ช าการและผลงานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ไม่ ได้ น าเสนอบุ ค คลกลุ่ ม นี้ โดยเฉพาะ
ชาวตะวัน ตกในทางที่ดีเลย เช่น น าเสนอคนกลุ่ มนี้ผ่ านสามัญ ทัศน์ว่าเป็นชายชาวต่างชาติกลุ่มล่ าง (Fuller, 2007;
Howard, 2009) หรือระบุว่า บางคนมีปัญหาเรื่องพิษสุราเรื้อรังและเรื่องเงินหลังจากถูกชาวต่างชาติด้วยกันและ/หรือผู้
หญิงไทยหลอกลวง (Ziesing, 1996) ในทางกลับกัน อาจารย์ชาวตะวันตกในแวดวงวิชาการในประเทศไทยได้รับการ
มองว่าเป็ น บุ คคลขยั น ทุ่ มเทในการทางาน และมีค วามมั่น ใจในวิช าชีพ (George, 1987 cited in Burford et al.,
2018) ไม่น านมานี้ มีการเคลื่อนย้ายของนั กวิช าการต่างชาติเข้าสู่ป ระเทศไทย ซึ่ง Howard’s (2009) เรียกว่าเป็ น
‘กลุ่มคนชายขอบ’ จากหลาย ๆ ภูมิภ าคทั่ วโลก ซึ่งบางส่วนต้ องการใช้ชีวิตในประเทศไทยไปตลอด อย่างไรก็ตาม

หน่วยงานในประเทศไทยและคนไทยมักจะเข้ าใจว่า บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านทักษะและความสามารถด้าน
วิชาชีพกลุ่มนั้นมักจะอพยพเข้ามาในประเทศไทยไม่นาน เนื่องจากไม่เชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะยอมแลกอาชีพที่มั่นคงกับการ
ย้ายมาประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและทางวิชาการน้อยกว่าอย่างประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีดัชนีคุณภาพ
ชีวิตต่ากว่าประเทศทางตะวันตกอยู่มาก มีงานวิจัยจานวนมากที่ศึกษาเรื่องการอพยพจากประเทศกาลังพัฒ นาไป
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่งานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการอพยพจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปประเทศกาลังพัฒนานั้นกลับ
มี อยู่ น้ อ ยมาก ในบริ บ ทของประเทศไทย Burford et al. (2018) ได้ ท บทวนวรรณกรรมโดยเน้ น เรื่อ งนั ก วิ ช าการ
ชาวต่างชาติที่ทางานด้านอุดมศึกษาในประเทศไทยและชี้ให้ เห็ นว่า งานวิจัยเน้นศึกษาชายผิวขาวและช่องว่างทาง
วรรณกรรมที่สาคัญ รวมไปถึงการศึกษาชีวิตของอาจารย์ต่างชาติที่สอนวิชาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษในวงจากัด ด้วย
เหตุนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งศึกษาชีวิตของนักวิชาการต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งสอนในสาขาวิชาที่แตกต่างกันใน
มหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคในประเทศไทยน่าจะทาให้ช่องว่างทางวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างมีนัยสาคัญ
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้มีความสาคัญคือ ยัง ไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยที่มุ่งศึกษาประสบการณ์
และเสียงสะท้อนของชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญข้อหนึ่งในการพัฒนาการอุดมศึกษา
ไทยสู่ความเป็นนานาชาติ แม้ว่าการพัฒนาการอุดมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติถือว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งให้ประเทศ
ไทยเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและบรรลุเป้าประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สานักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสาคัญระดับประเทศ
ที่รับผิดชอบในการส่งเสริม การพัฒนาการอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ ได้ให้คานิยามของ ‘การพัฒนาสู่ความ
เป็นนานาชาติ’ ว่าเป็น ‘กระบวนการพัฒนาผ่ านพันธกิจที่บูรณาการให้บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับมีคุณภาพที่จะ
อยู่และปรับตัวในสังคมโลกที่ความผันผวนได้อย่างมีความหมาย เท่าทัน และมี วัฒนธรรม’ (สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ กษา, 2018: 57) งานวิจั ย ชิ้น นี้ ซึ่งมุ่ งศึ กษาปั จจั ยที่ ดึ งดู ดนั ก วิช าการต่างชาติให้ เดิน ทางมาประเทศไทย
ประสบการณ์ในการทางานในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเหตุผลในการเลือกที่จะทางานต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ไทยหรือเดินทางกลับประเทศ มีส่วนสาคัญยิ่งในการให้ข้อมูลเรื่องแผนสารองเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของนักวิชาการ
ต่างชาติสู่ประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ โดยในปัจจุบัน นักวิชาการต่างชาติยังถูกมองข้ามความสาคัญและถูกกีดกันไม่ให้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ความเป็นนานาชาติ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ข้อมูล ทางสถิติที่เป็นทางการใด ๆ ในเรื่องจานวนของชาวต่างชาติที่ทางานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทย ในความเป็ นจริ ง แล้ ว ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ ไม่เคยเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ ส่วนใหญ่
คาดกันว่ามีนักวิชาการจากทั่วโลกที่เคลื่อนย้ายไปตามประเทศต่าง ๆ จานวนหลายหมื่นคน แม้ว่าจะไม่มีตัวเลขทางสถิติ

ที่ถูกต้องแน่ น อน (Cradden, 2007; Teichler, Ferencz & Wächter, 2011; Yudkevich et al., 2017) นอกจากนี้
นักวิชาการต่างชาติในงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับ การนิ ยามความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นนักวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบั นการศึกษาในประเทศไทย พวกเขาไม่ได้เกิดในประเทศไทยและจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ในขณะที่อาจารย์หรือนักวิชาการต่างชาติที่ทางานแบบไม่เต็มเวลา ซึ่ ง
มีสั ญ ญาจ้างแบบเต็มเวลานอกประเทศไทยและมาสอนหรือทางานวิจัยในประเทศไทยในช่วงใดช่ว งหนึ่งของภาค
การศึกษา ไม่ได้เป็นกลุ่มที่งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษา ในวรรณกรรม นักวิชาการต่างชาติได้รับการอ้างถึงในชื่อต่าง ๆ รวมถึง
นักวิชาการอพยพ นักวิชาการที่อพยพไปประเทศอื่น นักวิช าการต่างชาติ และนักวิชาการข้ามชาติ (Hosein et al.,
2018)
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การสัมภาษณ์นักวิชาการต่างชาติจานวน 29 คน ซึ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยและทางานใน
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย พวกเขาได้รับเชิญให้มาบอกเล่าประสบการณ์การเป็นบุคลากร
ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยไทย วิธีการในการสัมภาษณ์ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และใช้คาถาม
ปลายเปิด หรืออาจเรียกว่าเป็นบทสนทนาแบบ ‘เปิด’ ซึง่ ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้เตรียมชุดคาถามล่วงหน้าในการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยแทบจะไม่มีวาระคาถามแต่จะฟังเรื่องราวทีผ่ ู้เข้าร่วมวิจัยต้องการแบ่งปัน เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์
แบบนี้คือการได้รับมุมมองของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยไม่ได้ ‘ชี้นา’ (Morse, 2012) เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มีโอกาส ‘เข้าใจความ
ซับซ้อนของเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้รับการบอกเล่า’ (Kim, 2016: 165)
ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Snowball Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball
Sampling) ส่วนใหญ่จะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยผู้
สัมภาษณ์ จดรายละเอีย ดและอารมณ์ ความรู้ สึกเพิ่ มเติมของผู้ เข้าร่วมวิจัย และใช้ข้อมูล นี้ช่ว ยในการวิเคราะห์ บ ท
สั ม ภาษณ์ ผู้ เข้ าร่ ว มการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยนั ก วิ ช าการต่ างชาติ จ านวน 29 คน จาก 20 ประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศ
ออสเตรเลี ย ออสเตรี ย กัม พู ช า แคนาดา จี น ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮอนดู รัส อิน เดี ย อิน โดนีเซีย ญี่ ปุ่ น เกาหลี ลาว
เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ สเปน ฟิลิปปินส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย ใน
ภู มิภ าคต่ าง ๆ ของประเทศไทย ข้อ มูล อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ภู มิ ภ าคที่ ส อน เพศ อายุ ระดั บ และสาขาที่
เชี่ยวชาญ แสดงไว้ในตารางที่ 1 ส่วนนามแฝงที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้เลือกเอง

ภาพประกอบ: นักวิชาการต่างชาติในโครงการวิจัยนี้
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการวิจัยจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อตอบคาถามวิจัยสองข้อต่อไปนี้
1. ปัจจัยใดที่ดึงดูดหรือจูงใจให้นักวิชาต่างชาติมาทางานในประเทศไทย
2. มุมมองและประสบการณ์ของนักวิชาการต่างชาติในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
ผู้วิจัยสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 60 – 90 นาทีต่อคน อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสัมภาษณ์
อาจารย์ชาวต่างชาติจากประเทศกัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ลาว และเมียนมาร์ เป็นภาษาไทย เนื่องจากอาจารย์จาก 5 ประเทศ
นี้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และรู้สึกสะดวกใจที่จะสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยมากกว่า
ภาษาอังกฤษ ระหว่างการสั มภาษณ์ ผู้ วิจั ย ได้จ ดรายละเอี ยดและบั น ทึ กเสี ยงการสั ม ภาษณ์ หลั งจากนั้ นถอดบท
สั ม ภาษณ์ และวิเคราะห์ ข้อ มู ล สั ม ภาษณ์ บทสั ม ภาษณ์ ทั้ งหมดที่ ใช้ในการวิเคราะห์ มี จานวน 29 บท มี จ านวนค า
207,328 คา ทั้งนี้ประเด็นสาคัญคือ ผู้วิจัยไม่ได้มุ่งเปรียบเทียบประสบการณ์ของอาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนในสาขาที่

แตกต่างกัน หรือเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์ชายและหญิง หรือศึกษาว่ามีความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องประสบการณ์
ของอาจารย์ชาวตะวันตกและชาวเอเชียหรือไม่
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) (Rapley & Silverman, 2011) และใช้
มาตรฐาน SPQR ในการรายงานผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (O’Brien et al., 2014) ผู้วิจัยเครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
และถอดบทสัมภาษณ์แบบคาต่อคา

อีกทั้งดาเนินการอภิปรายหัวข้อหลักที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่วงการสัมภาษณ์และ

ถอดรหัสข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ NVivo (QSR International Pty Ltd. Version 11,
2017) ช่วยในการจัดและวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้ฟังก์ชัน Query ในการสารวจข้อมูล
ผลการวิจัย:
ปัจจัยที่จูงใจให้อาจารย์ชาวต่างชาติอพยพมาประเทศไทย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสาคัญสามประการซึ่งดึงดูดให้อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทย ได้แก่ ‘เครือข่ายสังคมใน
ประเทศไทยหรือการมีคู่ชีวิตเป็นคนไทย’ ‘ความสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย’ และ ‘การแสวงหาสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น’
(1) เครือข่ายสังคมในประเทศไทยหรือการมีคู่ชีวิตเป็นคนไทย
คนส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ ว่ าอาจารย์ ช าวต่ างชาติ เดิ น ทางมาประเทศไทยเพราะมี คู่ ชี วิ ต เป็ น คนไทย แต่ มี อ าจารย์
ชาวต่างชาติเพียง 5 คน (จากอินเดีย ฮอนดูรัส สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส) จาก 29 คนที่เดินทางมา
ประเทศไทยและทางานในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วยเหตุผลข้อนี้ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
เครือข่ายทางสังคมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยที่ตนได้รับคัดเลือกเข้า ทางาน ดังจะเห็นได้จาก
กรณีของชาร์ลี
ผมรู้จักเว็บไซต์หางานในประเทศอื่น ๆ แต่กรณีของผม ผมมีเพื่อนที่แนะนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ผม เป็นเพื่อน
ของครอบครัวผม ผมยังได้รับข้อมูลว่าพวกเขากาลังต้องการอาจารย์อยู่ ผมเลยสมัครที่นั่นไปที่เดียว แต่แน่นอน
ผมต้องไปเรียนคอร์ส CELTA ผมโชคดีด้วยที่สมัครที่นี่ สัมภาษณ์กันทาง Skype และรู้ผลเร็วมาก ผมเลยตั้งใจ
เอาที่นี่และมาสอนที่นี่
(ชาร์ลี, สหราชอาณาจักร)

มีการประกาศรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยชาวต่างชาติในสื่อภายในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ชาวต่างชาติมักจะ
สมัครผ่านการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ยกเว้นในกรณีของเมนเฟรดซึ่งตาแหน่งที่เขาได้รับคัดเลือกประกาศรับ
สมัครทางเว็บไซต์ jobs.ac.uk แมนเฟรดไม่มีเครือข่ายทางสังคมในประเทศไทยและเขาไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย
(2) ความสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
ก่ อ นเดิ น ทางมาประเทศไทย นั ก วิ ช าการต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ ในงานวิจั ย ชิ้ น นี้ เคยเดิ น ทางมาประเทศไทยในฐานะ
นักท่องเที่ยวและชื่นชอบวัฒนธรรมและวิถี ชีวิตไทย รวมไปถึงอากาศที่อบอุ่น จนทาให้ตัดสินใจหาโอกาสมาใช้ชีวิตใน
ประเทศไทยและหางานที่เกี่ยวกับการสอน ในกรณีของมาร์คัส เขาสนใจวัฒนธรรมไทยและคนไทยผ่านเพื่อนคนไทย
สองสามคนที่เขาได้รู้จักขณะทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกา เขาตัดสินใจเดือนทางมาเยี่ยมเพื่อนคน
ไทยโดยไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะลงเอยด้วยการเดินทางมาใช้ชีวิตในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้
ผมมาเที่ยวเมืองไทยและตกหลุมรักประเทศนี้ ผมไปเที่ยวมากมายหลายที่เป็นเวลา 1 เดือน ไปทั้งหมู่บ้าน
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (หัวเราะ) แล้วจากนั้น ผมก็เริ่มฝันเรื่อยเปื่อยว่าบางที ถ้าผมจบเอกแล้ว ผมจะมาสอนที่
เมืองไทยได้
(มาร์คัส, สหรัฐอเมริกา)
(3) การแสวงหาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น
อาจารย์ชาวต่างชาติจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ตั้ งใจจะเดินทางมาทางานในประเทศไทยชั่วระยะเวลา
หนึ่ งและน าสิ่ งที่ได้เรียนรู้ จ ากการทางานในประเทศไทยไปพัฒ นาประเทศบ้านเกิดของตน พวกเขาได้รับเงินเดือน
มากกว่าและได้รับสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีกว่าตอนทางานอยู่ในประเทศบ้านเกิด ในทางกลับกัน อาจารย์จากชาติ
ตะวัน ตกยอมรับ เงิน เดื อนในประเทศไทยที่ ต่ากว่า แต่พ วกเขากล่ าวว่า เหตุผ ลที่ ตัดสิ นใจเดิน ทางมาประเทศไทย
เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ต่ากว่าและสภาพทางสังคมที่ดีกว่า ดังจะเห็ นได้จากประสบการณ์ที่บอกเล่าโดยลอว์เรนซ์และ
พอล
โดยทั่วไปแล้ว ค่าครองชีพต่ากว่า ค่าแรงถูกกว่ามาก ถ้าผมอยากจะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกผม คนทาสวน
หรือใครก็ตามที่มาซ่อมบ้าน ค่าจ้างดูจะถูกกว่าที่อเมริกามาก ซื้อบ้านเมืองไทยราคาถูกกว่าแม้จะไม่ทุกแห่ง
บางที่ราคาค่อนข้างแพง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและเมืองอื่น ๆ แต่ถ้าเทียบกับที่ลอสแอนเจลิส ที่นี่ถูกกว่า
ที่นั่นราคาค่อนข้างสูง แต่บางแห่งในอเมริกา บ้านก็ราคาไม่แพง แต่ถ้าเป็นค่าอาหาร ที่นี่ร าคามาตรฐาน

และถูกเหลือเชื่อ บางทีแค่ 35 บาท แต่ในอเมริกา ถ้าคุณไปร้านอาหาร คุณอาจจะหมดเงิ นเกิน 300 บาท
หรือแค่มื้อธรรมดามื้อหนึ่ง อาจจะจ่าย 450 หรือ 600 บาทเลย ที่เมืองไทย ค่าอาหารถูกกว่ามาก
(ลอว์เรนซ์, สหรัฐอเมริกา)
เอาจริงนะ ผมรู้สึกพิเศษกับที่นี่ มากกว่าที่อเมริกาหรือแคนาดา คนไทยปฏิบัติกับผมด้วย ‘ความมีน้าใจ’ ที่
ไม่เหมือนที่อื่น ซึ่งก็คือวัฒนธรรมและผลจากวัฒนธรรม แต่ผมคิดว่าอาจเป็นเพราะคุณเป็นชาวต่างชาติ
ที่มาจากประเทศอื่น ผมไม่รู้ว่าคนไทยแค่เป็นคนคนที่เรียบร้อยมาก ๆ หรือเปล่า
(พอล, แคนาดา)
ประสบการณ์ของอาจารย์ชาวต่างชาติในการอุดมศึกษาไทย
จากข้อมูลพบว่า ประสบการณ์ของอาจารย์ชาวต่างชาติแบ่งได้เป็นหัวข้อใหญ่ ๆ แปดหัวข้อ ได้แก่ ‘ความเป็นอิสระ’
‘ความสัมพันธ์’ ‘ความไม่สนิทสนมกับอาจารย์ชาวไทย’ ‘การไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ’ ‘การคอร์รัปชัน’ ‘กาแพงทาง
ภาษา’ ‘ระบบราชการ’ และ ‘ความวุ่นวายเรื่องวีซ่า’
(1) ความเป็นอิสระ
ในงานวิจัยชิ้นนี้

คาว่า

‘อิสระ’

ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางโดยอาจารย์ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เพื่อจะอธิบายถึง

ประสบการณ์ในการทางานที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจารย์ชาวต่างชาติไม่ต่างจากนักวิชาการในหลายประเทศที่
มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติ ตามที่เทียนได้เล่าไว้
เพื่อนผมอิจฉาผมเพราะผมทางานแค่ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่เหลือ ผมทางานที่ออฟฟิศหรือที่หอก็ได้ ผมไม่ต้อง
มานั่งทางานในออฟฟิศตลอด กาหนดเวลาได้เอง
(เทียน, เวียดนาม)
อย่างไรก็ตาม ‘อิสระ’ นี้ บางครั้งอาจถูกมองว่าไม่ได้เกิดผลดีในการทางาน ตามที่แมนเฟรดได้สะท้อนไว้
ผมมีอสิ ระในการทางานมาก ผมก็ชอบมากด้วย ผมคิดค้นโปรเจกต์และทาโปรเจกต์ใหม่ ๆ ไม่ค่อยมีใครมา
ติดตามดูแล ซึ่งมีทงั้ ข้อดีและข้อเสีย บางครั้งก็ดีตรงที่คุณออกจากที่ทางานเร็วได้และไม่มีใครคอยจ้องมองคุณ
ตลอด แต่บางครั้งผมก็อยากให้มีผู้บังคับบัญชาสักคนมาดูแลผมหรืออะไรทานองนี้ ใช่ นี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้เจอ

และผมก็กาลังทาโปรเจกต์ของตัวเองด้วย และแม้ตอนที่สอน ก็ไม่มีใครมาบอกว่าผมจะต้องใช้หนังสือเล่มไหน
หรือว่าจะต้องสอนยังไง หลายปีมานี้ ผมทาให้ทุกคนที่นั่นเชื่อใจจนได้สอนวิชาของตัวเองและอะไรทานองนี้
(แมนเฟรด, เยอรมนี)
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
ในงานวิจัยชิ้นนี้ อาจารย์ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษามีความแน่นแฟ้น
มันเป็นประมาณเหมือนวัฒนธรรมของหลักสูตรที่เราต้องแน่ใจว่านักเรียนเหล่านี้ จะได้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป พวก
เขาอยู่ ในช่ว งพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถ และคุณ ก็เห็ น พั ฒ นาการของพวกเขา บางที มัน ก็ เริ่ม จะเป็ น การให้
คาปรึกษาเรื่องส่วนตัว บางครั้งมีนักศึกษาโทรมากลางดึก เพราะมีปัญหาชีวิต และคนเป็นครูก็ต้องทาอะไรสักอย่าง
เพื่อช่วยพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีนักศึกษาชาวจีน พวกเขามีแต่ปัญหาหนัก ๆ ให้แก้ มี ครั้งหนึ่งดิฉันได้รับ
โทรศัพท์ นักเรียนคนหนึ่งเมามาก เราต้องไปเอาตัว เขากลับมา เด็กพวกนี้จ่ายค่าหอในและหอนอก ดิฉันก็แบบไม่รู้
จะแก้ปัญหานี้ยังไง เราก็พยายามคุยกับพวกเขาว่าสามวันอยู่หอในอีกสี่วันอยู่หอนอกแบบนี้ ไม่ดีเพราะต้องจ่ายค่า
เช่าทัง้ สองที่ เรามี MOU กับมหาวิทยาลัยซึ่งในสัญญาระบุว่ามหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบทุกอย่าง
(ปิเนย์, ฟิลิปปินส์)
อาจารย์ชาวต่างชาติจานวนมากเล่าว่า ชีวิตของการเป็นอาจารย์นั้นเป็นการรับรู้เรื่องส่วนตัวของนักศึกษา หรือไม่ก็เรื่อง
ทีไ่ ม่เกี่ยวกับการสอน เป็นเรื่องปกติที่อาจารย์และนักศึกษาสังสรรค์หรือพบปะในบริบทที่นอกเหนือจากวิชาการหรือ
แม้แต่หลังจากสาเร็จการศึกษา และสิ่งนี้ถูกมองในแง่บวกจากทั้งอาจารย์และนักศึกษา
(3) ความไม่สนิทสนมกับอาจารย์ชาวไทย
แม้ในงานวิจัยชิ้นนี้ ความสัมพันธ์ระหว่ างอาจารย์กับนักศึกษาจะได้รับการบอกเล่าในเชิงบวกจากประสบการณ์ของ
อาจารย์มหาวิทยาลัยจานวนมาก แต่อาจารย์ ชาวต่างชาติกลับมีชีวิตที่โดดเดี่ยวและไม่สนิทสนมกับอาจารย์ชาวไทย
(ตัวอย่างเช่น ‘ผมไม่ต้องไปติดต่อกับคนมากมาย’ ‘ผมมีห้องทางานอยู่คนละชั้นกับคนอื่น ๆ ที่เหลือ ผมอยู่อีกชั้นนึง
และผมไม่เคยเจอใคร มันหงุดหงิดใจมาก’ ‘คนเหมือนจะรู้สึกแปลกแยกหากคุณเป็นชาวต่างชาติ ’ ‘ผมอยู่คนเดียว ทา
อะไรคนเดีย วตลอด’ ‘ไม่มีใครบอกอะไรผมเลย’ ‘ผมไม่รู้จะให้ คะแนนอย่างไร จะสอนอย่างไร ไม่มีใครบอกให้ ผ ม
เข้าใจ’) อาจารย์ชาวต่างชาติบางคนที่อยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานเริ่มเหนื่อยหน่ายและหมดศรัทธากับเพื่อน

ร่วมงานคนไทย และ Howard (2009) ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ทานองเดียวกัน และตรงกับกรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ
บางคนในงานวิจัยชิ้นนี้ เช่น ฌอน
พระเจ้า [หยุดและคิด] ผมว่าเมื่อพวกเขาต่อสัญญาคือว่าแบบสองปี พวกเขากลับต่อให้ผมปีเดียวแล้วต่อให้อีก
คนสองปี และคนนั้นกลับสอนไม่ได้เรื่อง ผมว่ามันคงจะมาจากที่ผมอาจไปทาให้พวกเขาเคืองจากที่ไหนพวกเขา
เลยอาฆาตผมแบบนี้ และนั่นก็อีกเรื่อง อืม คนพบว่าคนไทยเก่งเรื่องรังแก แบบว่ารังแกแบบเนียน ๆ ไม่ให้รู้ว่า
ทาอยู่ และคุณรู้ไหม แบบว่ามีคนมาทาร้ายก่อนคนนึง แล้วตามมาด้วยอีกห้าคนมารุมเตะซ้า ผมว่ามันคือเรื่อง
จริง อาจเพราะผมมันพวก ‘พูดตรงพูดหมด’
(ฌอน, สหรัฐอเมริกา)
(4)

การไม่มีส่วนร่วมในการจัดการและบริหาร

ในงานวิจัยชิ้นนี้ อาจารย์ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เล่าว่า พวกเขาไม่มีบทบาทในการจัดการและบริหาร และพวกเขาไม่ได้
รั บ เชิ ญ ให้ เข้ า ประชุ ม คณะหรื อ ภาควิ ช า เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ ป ระชุ ม เป็ น ภาษาไทย อาจารย์ ช าวต่ า งชาติ บ างคน
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดสินใจที่ไม่โปร่งใส ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา เช่นเรื่องการต่อสัญญาจ้าง เรื่องราว
ของดันแคนคือภาพสะท้อนที่ดี ในเรื่องของความยากลาบากของอาจารย์ชาวต่างชาติในการทาให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับมอบหมายให้ทาอะไรอย่างอื่นเท่าไรนอกจากสอน และใช้ความเป็นชาวต่างชาติใน
การโฆษณาหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย

คือบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนเป็นชาวต่างชาติที่เขารับมาพอเป็นพิธี ก็เพราะผมดูเป็นชาวต่างชาติ ไม่ใช่เพราะผม
ทาอะไรหรือทาประโยชน์ให้เขาได้ ตอนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ ดังนั้น ถ้าผมจะต้องบอกอะไรพวกเขาสัก
เรื่อง ผมคงจะบอกเรื่องนี้ ผมจะบอกเขาว่า รู้ไหม ผมรู้สึกว่าพวกคุณมองผมแค่เ ป็นชาวต่างชาติที่คุณรับให้รู้
ว่ารับแล้ว แต่ผมไม่ใช่แบบที่คุณคิด ผมมีทักษะความสามารถมากมายที่ตอนนี้ไม่มีโอกาสได้เอามาใช้ มี แต่จะ
ค่อย ๆ หมดไป ผมมีความสามารถมากมาย ตอนผมกลับไปเยี่ยมบ้านที่อังกฤษ ผมไปที่ภาควิชาที่นั่น ทุกครั้ง
ที่ไป พวกเขาก็เอาแต่ถามว่า ‘แล้วจะกลับมาอีกเมื่อไร’ พวกเขาพูดเสมอว่ากลับมาเมื่อไรก็ได้เพราะพวกเขา
อยากให้ผมกลับไป ผมช่วยพวกเขาเรื่องวิจัยและเรื่องงานมากมายและพวกเขาก็ชอบมาก ๆ แต่คุณรู้ไหมว่า
ที่ นี่ ไม่ มีอ ะไรแบบนี้ คือ คุ ณ มี ข องดี อยู่ ก็ คือ ผม และมัน น่ าโมโหที่ คุ ณ มีทั กษะความรู้ม ากมายแต่ ก็ ยังไม่ มี
ความสุขกับงาน คุณรู้สึกเหมือนว่าเขายังไม่ได้ให้คุณทาอะไรที่ควรจะทาเท่าไร พวกเขาจัดสรรงบหรือตาแหน่ง

เพื่ อจะจ้ างอาจารย์ ช าวต่ างชาติแต่พ วกเขากลั บ ไม่เคยที่ จะคิด เลยว่าจะใช้ท รัพ ยากรบุ คคลที่มี อยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร อืม บางทีเขาอาจไม่สนก็ได้เพราะเขามีอยู่นิดเดียว บางทีอาจจะไม่คุ้ม ค่า ดังนั้น
ถ้ามีคนเดินมาถามว่า ‘ผมสมัครเป็นอาจารย์ที่นี่ได้ไหม’ เขาก็จะตอบว่า ‘ได้เลย สมัครได้เลยเพราะเรามีเงิน
จ้างคุณ และคุณเป็นชาวต่างชาติ มีอาจารย์ชาวต่างชาติดีต่อภาพลักษณ์ของเรา’
(ดันแคน, สหราชอาณาจักร)
สาหรับดันแคนแล้ว เขานึกภาพตัวเองทางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยจนถึงเกษียณไม่ออกเพราะเขา
ทราบดีว่าชาวต่างขาติไม่มีสิทธิ์ได้รับบานาญ นอกจากนี้ เขายังต้องการทางานในที่ที่ทุกคนมองเห็นคุณงามความดีที่เขา
ทาและให้ ความสาคัญกับเขา ดังนั้ น สิ่งที่เขาทาได้ตอนนี้คือพยายามทางานให้ดีที่สุดขณะเดียวกั นก็พยายามหาช่อง
ทางออกจากบรรยากาศที่สร้างความท้อแท้ใจในประเทศไทยให้เร็วที่ สุด ในการสัมภาษณ์ มีหลายช่วงที่แสดงให้เห็ น
ชัดเจนว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมากเพียงใดและได้พยายามเข้าใจสิ่งเหล่านั้น อย่างสุดความสามารถแล้ว เขาไม่ได้คาดหวัง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของในมหาวิทยาลัยเนื่องจากสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยาก แต่เขากลับเลือกที่จะปรับเปลี่ยนตั วเองและย้าย
ไปยังที่ที่เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้มากกว่า อาจารย์ชาวต่างชาติคนอื่น ๆ บางคนได้เล่าประสบการณ์ในลั กษณะ
เดียวกันนี้ พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับมอบหมายงานที่รับผิดชอบชัดเจนและไม่ทราบว่าตาแหน่งของตัวเองในองค์กร พวก
เขาคิดว่าภาควิชาไม่ได้เห็นความสาคัญของพวกเขาในฐานะบุคลากรที่มีความสามารถและไม่ได้ประโยชน์จากพวกเขาได้
เต็มที่ อาจารย์ชาวต่างชาติคนอื่น ๆ ในงานวิจัย ชิ้นนี้ใช้คาอย่าง ‘พลเมืองชั้นสอง’ ‘แมสคอต’ ‘พอเป็นพิธี’ หรือ ‘ความ
เที่ยงตรงเฉพาะหน้า’ เพื่ออธิบายความรู้สึกเรื่องสถานะในการทางานของพวกเขา ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ก่อนหน้าของ Hoy (2009) ซึ่งรายงานว่า อาจารย์ชาวต่างชาติรู้สึกว่าความสามารถของพวกเขาถูกนามาใช้ได้ไม่เต็ มที่
และพวกเขาอยากมีบทบาทรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องของวิจัย
(5) การคอร์รัปชัน
คอร์รัปชันคือประเด็นปัญหาระดับชาติของประเทศไทย และอาจารย์ชาวต่างชาติบางคนเล่าว่า พวกเขาเคยพบเห็ นการ
ติดสินบนและรูปแบบอื่นของการคอร์รัปชัน รวมไปถึงการคอร์รัปชันทางวิชาการ จากประสบการณ์ของโรเบิร์ต
น่าเศร้า น่าเศร้าตรงที่สิ่งที่มองว่าเป็นการคอร์รัปชันในประเทศอื่นกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
ตัวอย่างที่ชัดมาก ๆ คือถ้ามีคนช่วยอะไรคุณสักอย่าง คุณมักจะให้ของตอบแทน ตอนนี้ในบางระดับ มันเปลี่ยน
จากให้ของเพื่อเป็นการขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือไปเป็นการติดสินบนล้วน ๆ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือปกติถ้า

เราไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัย เราจะไม่ใส่ชื่อตัวเองลงไป แต่ผมได้ยิ นเรื่องที่มีคนมักจะแอบอ้างงานของผู้อื่น
บางคนมีตาแหน่งหน้าที่สูงเพิ่งจะแอบอ้างเอางานของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองและได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น
(โรเบิร์ต, ออสเตรเลีย)
(6) กาแพงทางภาษา
อาจารย์ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ในงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่า กาแพงทางภาษาเป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับพวกเขาในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากกระบวนการดาเนินการต่าง ๆ เป็นภาษาไทย เช่น
การประชุม และการประกันคุณภาพ เช่นในกรณีของแซมมวล
การประเมิน ผลรายวิช ามั กจะใช้ แบบฟอร์มที่ อาจารย์คนไทยคนก่อ น ๆ ส่ งต่อกัน มา แม้แต่ กับ วิช าระดั บ
ปริญญาโทในหลักสูตรนานาชาติที่ทุกอย่างสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่ฟอร์ม มคอ. ทั้งหมดเป็นภาษาไทยและ
คาอธิบายรายวิชา หั วข้อที่จะสอน ทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมด และผมต้องใช้เวลาเพิ่มเติมมานั่ งศึกษาว่า
จะต้องทาอย่างไรกับมัน บางครั้งต้องแก้ไขข้อมูลอีก ยอมรับเลยว่าบางครั้งผมแบบส่งอะไรที่มันไม่สมบูรณ์แบบ
ออกไป แค่เอามาจากครั้งก่อนที่เคยทาไว้แล้วแก้ไขนิดหน่อยเพราะกว่าจะทาให้ถูกต้องทั้งหมดใช้เวลานานมาก
อะไรแบบนี้ทาให้ผมหงุดหงิดจริง ๆ
(แซมมวล, สเปน)
การไม่รู้และไม่เข้าใจภาษาไทย ซึ่งทรงอิทธิพลในบริบทของไทย ทาให้อาจารย์ชาวต่างชาติเสียโอกาสในการก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน เช่นการมีบทบาทในการจัดการและการสมัครขอรับทุนวิจัย ดังจะเห็นจากกรณีต่อไปนี้
ในประเทศไทย ผมหมายถึงเรื่องหาการสนับสนุนทุ นในประเทศไทยสาหรับอาจารย์ต่างชาติ ผมว่ามันแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลย คือมีโฆษณาให้ทุ นเป็นภาษาไทยแล้วก็หยุดตรงนั้นแค่นั้น หลังจากนั้นคุณก็ต้องเตรียมชื่อไว้
โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง เมื่อคุณไปประชุมที่กระทรวงหรือที่หน่วยงานไหนก็
ตามที่ไปติดต่อเพื่อนาเสนอโครงการวิจัย คุณทาได้เพียงมากับทีมวิจัยที่มีคนไทยสักคนที่อาวุโสกว่าอยู่ในทีม
ด้วย ผมคิดว่าอย่างนั้น นี่แหละสิ่งที่ผมเจอ แต่ถ้ามีทุนจากต่างประเทศถึงจะได้สมัคร
(แมนเฟรด, เยอรมนี)
ฌอณซึ่งสอนที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมานานถึง 40 ปีและสามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้คล่อง ให้มุมมองที่
น่าสนใจดังนี้

คุณรู้ไหม ผมว่าฝรั่ง [ชาวต่างชาติ] ถูกคาดหวังว่าต้องเข้าใจภาษาไทยและคนไทย แต่ก็ไม่ควรจะฝ่ายเดียว คน
ไทยต้องเข้าใจฝรั่งด้วย บ่อยครั้งที่คนไทยไม่เข้าใจพวกเรา
(ฌอน, สหรัฐอเมริกา)
(7) ระบบราชการ
การอุดมศึกษาไทยมีเป้าประสงค์ในการเป็น ‘นานาชาติ’ อย่างไรก็ตาม ระบบราชการของไทยไม่ได้สะท้อนศักยภาพใน
การเป็นนานาชาติเลย ดังจะเห็นได้จากมุมมองของอาจารย์ชาวต่างชาติบางคน สองประเด็นที่ถูกมองว่ามีปัญหามาก
ที่สุดซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตการทางานของอาจารย์ชาวต่างชาติ คือนโยบายจากบนลงล่างในเรื่องของหลักสูตร และ
กระบวนการในการสมัครทุนวิจัย ตามที่บาลีและริชาร์ดได้เล่าไว้
ใช่ ใช่เลย สกอ.ให้เราทาหลักสูตรใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอยากให้หลักสูตรเกิดพวก
เขาเลยให้ทา แต่พวกเขาถามเรื่องกระบวนการที่คุณจะทาได้ ทาให้มันชัดเจนและเอาไปเทียบกับสถาบันอื่น
และมาตรฐานของ สกอ. ถ้าคุณได้ตามมาตรฐานที่เขากาหนด เขาก็จะอนุมัติ พวกเขาไม่ดูเนื้อหาหลักสูตรแบบ
ละเอียดหรอก พวกเขาไม่ดู ดูแค่กรอบและฟอร์แมตเท่านั้น
(บาลี, อินเดีย)
ผมอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้ มีสิทธิ์ได้ [แผนการให้ทุนที่ทรงเกียรติในประเทศไทย] ทุน ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติในฐานข้อมูลของเขา อะไรประมาณนี้ แต่ผมไม่อยากไปสมัครทุนพวกนี้หรอกเพราะระบบราชการ
มันงี่เง่า จานวนฟอร์มที่ผมต้องกรอก คือผมไม่คิดว่าผมจะเป็นหัวหน้าผู้วิจัย ผมเป็นผู้วิจัยเบอร์สองตอนเราไป
ขอทุนที่ วช. และสกอ. และจานวนเอกสารที่เขาต้องการมันไม่คุ้มกันเลย แต่ทุนของคณะ ผมก็ดาเนินเรื่องเอง
ผมทามา 12 ปีแล้ว มันง่ายและไม่ต้องใช้เอกสาร เพราะงานวิจัยมันบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่คนไม่ทาวิจัยก็เพราะ
ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องแอดมินมากมาย เราเลยพยายามให้เรื่องแอดมินมาเกี่ยวข้องด้วยน้อยที่สุด ผมได้ทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัย 4 ล้านบาท เมื่อ 15 ปีก่อน คือผมก็ได้มาตลอดแต่ผมว่าเงินทุนมันไม่ได้สาคัญนะ แค่เอกสาร
สมัครทุนผมว่าก็ 30 หน้าแล้ว และคุณก็ต้องทาสาเนา 15 ชุด และลงซีดี มันคือยุค 80 มาก ๆ [หัวเราะ] แล้ว
พวกเขาก็จะเอารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก ๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน แต่ละฉบับยาว 10 หน้า คือ
แบบ [ทาเหมือนพูดอะไรไม่ออก] ระบบราชการชัด ๆ ผมหมายถึงคุณก็จะต้องลงเอยด้วยการเสียเวลากรอก
แบบฟอร์ม ผมเป็นคณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย แต่มีคณะกรรมการ 3-4 คน ผมไม่รู้ว่าพวกเขาเอา

พละกาลังจากไหนในการตรวจดูแบบฟอร์มทั้งหมดที่กรอกไปหรือพวกเขาทาได้ยังไง เป็นอะไรที่ไร้สาระสุดๆ
(ริชาร์ด, สหราชอาณาจักร)
(8) ความวุ่นวายเรื่องวีซ่า
ชาวต่างชาติส่วนมากต่ออายุวีซ่ามากที่สุดปีละหนึ่งครั้ง (Howard, 2009) นักวิชาการต่างชาติทุกคนในงานวิจัยชิ้นนี้บ่น
เรื่องความวุ่นวายเรื่องวีซ่าและรู้สึก ‘เบื่อหน่าย’ กับกระบวนการในการทาวีซ่า (ตัวอย่างเข่น ‘ตอนนี้ ผมต้องต่ออายุวี
ซ่าทุกปี ต่อใบอนุญาตทางานทุก ๆ สองปี และต้องไปรายงานตัวในเขตที่ผมอาศัยอยู่ทุก ๆ 90 วัน’ ‘ผมต้องมาเจออะไร
ยุ่งยากแบบนี้ทุกปี’ ‘แทนที่จะปฏิบัติกับผมเหมือนทรัพยากรในสังคมที่มีค่า กลับปฏิบัติกับผมเหมือนอาชญากร ต้องมา
รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทุก ๆ 90 วัน’ ‘ทุก ๆ ครั้งที่ผมมาต่ออายุใบอนุญาตทางาน ผมต้องเอาใบรับรองแพทย์มายืนยัน
ว่าผมไม่ได้เป็นซิฟิลิส ทาอย่างกับผมไม่ใช่มนุษย์’ ‘ทุก ๆ ปี คุณต้องใช้เอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลกสิ้นดี และบางครั้ง
คุณรู้เรื่องนี้ก็ตอนที่คุณไปทาเรื่อง’ ‘ผมมีครอบครัวที่นี่ น่ากลัวมาก ตายแน่ถ้าผมโดนไล่ออก ผมทาอะไรไม่ได้ ผมต้อง
ออกจากประเทศภายใน 7 วัน ภายใน 7 วัน! มันบ้าไปแล้ว มันบ้ามาก ๆ และถ้าผมต้องเปลี่ยนงาน ผมต้องบินออกนอก
ประเทศ’)
ความวุ่นวายเรื่องวีซ่าดูเหมือนจะทาให้เกิดอุปสรรคในความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือกับต่างชาติและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ความเป็นนานาชาติ ตามที่มาร์คัสได้เล่าไว้
ครั้งหนึ่งเคยมีคนจากจีนมาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ 6 เดือน ผมควรจะบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยจะเข้าใจสิ่งที่
คนต่างชาติต้องฝ่าฟันมา คุณจะเรียกมันว่า ‘การคุกคาม’ จากรัฐบาลไทยก็ได้ เช่นเรื่องอยู่ในประเทศ 90 วัน
คือทุก ๆ 90 วัน คุณต้องไปที่สานักงานที่ไกลมาก ๆ ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ไปบอกเขา ไปยืนต่อแถวทั้ง
วันเพื่อจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าคุณมีตัวตนอยู่และเรื่องอะไรบ้าบอพวกนั้น ประเด็นสาคัญอย่างเช่น ผมจ้างไปหลาย
ครั้งเลย ผมจ้างโพสต์ด็อกหรือนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ แต่ยังไงพวก
เขาก็ไม่ได้เข้าใจจริง ๆหรอกว่า ชาวต่างชาติต้องใช้สัญ ญาจ้างเข้าประเทศเพื่อจะได้ใบอนุญ าตทางาน และ
มหาวิทยาลัยก็ละเลยเรื่องนี้ พวกเขาต้องการจ้างใครสักคนมาก่อนแล้วค่อยให้สัญญาจ้างทีหลัง อีกสองสาม
เดือนค่อยให้เงินเดือน นี่คือพฤติกรรมปกติที่มหาวิทยาลัยทากับอาจารย์คนไทย แต่สาหรับอาจารย์ชาวต่างชาติ
ทาไม่ได้เพราะพวกเขาต้องใช้สัญญาจ้างเข้าประเทศ พวกเขาควรจะรับรู้เรื่องนี้ไว้ด้วย
(มาร์คัส, สหรัฐอเมริกา)

นโยบายเรื่องวีซ่าของรัฐบาลไทยอนุ ญ าตให้ ผู้ อพยพที่มีทั กษะอาชีพเดิน ทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลาสั้ น ๆ แต่
วัตถุประสงค์หลักคือ ‘สงวนอาชีพในประเทศไทยให้ คนไทย’ (Huguet, 2005) ทาให้การพานักในประเทศไทยแบบ
ถาวรเป็น เรื่องยากลาบากมากขึ้น (Iredale et al., 2004) อัตราการอพยพเข้าประเทศแบบถูกกฎหมายมีต่า (0 ต่อ
1,000 อ้างอิงจากข้อมูลของ CIA World Factbook ที่อ้างใน Howard, 2009) การที่ชาวต่างชาติจะได้สิทธิพานักแบบ
ถาวรและความเป็นพลเมืองนั้นเป็นเรื่องยาก มีโควตาการได้สิทธิพานักแบบถาวรต่อประเทศสูงสุด 100 โควตาต่อปี
ส่วนสิทธิความเป็นพลเมืองจะได้หลังจากพานักอยู่ต่อเนื่องเป็นเวลาสิบปีเท่านั้น
การอภิปรายผล
เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยชิ้นก่อนของผู้วิจัย พบว่ามีความคล้ายคลึง กันหลายประการในส่วนของประสบการณ์ที่บอกเล่า
โดยนักวิชาการต่างชาติและนักศึกษาต่างชาติเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต กาแพงทางภาษา และปัญหา
ของระบบราชการ แรงกระตุ้นให้ชาวต่างชาติมาทางานในวงการอุดมศึกษาไทยไม่ใช่เหตุผลทางวิชาการ ซึ่งแตกต่างจาก
ปั จ จั ย ดึ งดู ด ที่ มั ก ถู ก น ามาอ้ างอิ งเสมอในกรณี ข องคนงานและนั ก วิ ช าการที่ มี ทั ก ษะด้ านอาชี พ (Altbach, 1998;
Altbach, 2007; Cantwell, 2011; Cradden, 2007; Mahroum, 2000) นั ก วิ ช าการชาวต่ า งชาติ ที่ เคลื่ อ นย้ า ยมา
ประเทศไทยเป็นเวลานานไม่ได้เป็นอาจารย์ ‘ดาวเด่น’ ที่ย้ายมาประจาสถาบันที่ทรงเกียรตินอกประเทศบ้านเกิด แต่
เป็นนักวิชาการ ‘ผึ้งงาน’ ตามที่ Mihut et al (2017) ได้บัญญัติไว้ ซึ่งย้ายเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบอุดมศึกษาของไทย
ที่มีความต้องการบุคลากรในตาแหน่งนี้ ด้วยแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจและสังคม บ่อยครั้ง แรงจูงใจหลักที่ได้รับการอ้าง
ถึงเสมอในการอพยพเคลื่อนย้ายทางวิชาการคือ รายได้ที่สูงขึ้น (Altbach et al., 2012; Janger & Campbell, 2014;
Janger & Nowotny, 2013) และนั ก วิ ช าการชั้ น น าส่ ว นมากย้ า ยสู้ ป ระเทศที่ มี ร ะดั บ ดั ช นี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศสู งและมีทรัพยากรมากกว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศกาลั งพัฒ นาอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นในเรื่องนี้เพื่อจะดึงดูดนักวิชาการต่างชาติ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้กลับพบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพใน
การสร้างดัชนีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องลักษณะประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดสาคัญปัจจัยหนึ่งในปัจจุบัน
ผู้วิจัยใคร่ขออภิปรายประเด็นสามข้อจากผลการวิจัยชิ้นนี้ ประการแรก การปรับตัวทางวิชาการให้เข้ากับขนบ
ความคาดหวัง และการปฏิบัติของคนในประเทศที่ย้ายเข้ามานั้นถือเป็นเรื่องที่นักวิชาการต่างชาติส่วนใหญ่ปรับตัวได้
ยากที่สุด กาแพงทางภาษาและความไม่คุ้นเคยกับขนบและการเมืองของระบบวิชาการทาให้อาจารย์ชาวต่างชาติไม่
สามารถผนวกตัวเองเข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติได้ และมีส่วนร่วมจากัดในเรื่องการบริหารตลอดจน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เมื่อเทียบกับอาจารย์ไทย อาจารย์ชาวต่างชาติในประเทศไทยไม่ได้เป็นคนกลุ่มเดียวที่

ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการและการบริหารเท่านั้น เนื่องจาก Altbach and Yudkevich (2017) กล่าวไว้ว่า สิ่งนี้เป็น
ประสบการณ์ที่อาจารย์ชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกพบเจอเช่นกัน การให้อาจารย์ชาวต่างชาติมีส่วน
ในการจัดการและการบริหารอาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติในวงกว้างเท่าไรเนื่องจากข้อจากัดหลายประการ อย่างไรก็ตาม
อาจจะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ ไม่ได้มีอาจารย์ต่างชาติมาแบ่งปันประสบการณ์เพราะอาจารย์
ชาวต่างชาติอาจจะนาเสนอแนวคิดแบะมุมมองใหม่ ๆ ให้กับสิ่งที่ปฏิบัติกันมาแบบเดิมและนาเสนอแนวทางที่แปลกใหม่
ในการจัดการกับปัญหาเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัยในประเทศไทยสู่ความเป็นนานาชาติ การให้อาจารย์ชาวไทยเป็นพี่
เลี้ยงอาจจะช่วยให้อาจารย์ชาวต่างชาติปรับเข้ากับระบบและเข้าใจขนบและแนวปฏิบัติได้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจจะเริ่ม
ด้ ว ยการสร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ พ ร้ อ มในการต้ อ นรับ นั ก วิช าการต่ า งชาติ เช่ น การจั ด เตรีย มป้ าย เอกสาร เป็ น
ภาษาอังกฤษ และให้ คาแนะน าข่วยเหลือด้านภาษา สิ่งนี้น่ าจะช่วยทลายปัญ หาเรื่องกาแพงทางภาษาและช่วยให้
อาจารย์ชาวต่างชาติ ‘ปรับตัว’ ได้ดีขึ้น
ประการที่สอง ประเทศไทยดูเหมือนจะขาดประสบการณ์และขั้นตอนในการคัดเลือกนักวิชาการจากต่างชาติ
หากมหาวิทยาลัยกาลังมองหาอาจารย์ชาวต่างชาติมาพัฒนาปรับปรุงงานวิจัยและการสอนเพื่อให้ อันดับโลกดีขึ้นและ
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การอาศัยการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากหรือการประชาสัมพันธ์ในประเทศเพียง
อย่างเดียวไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นักวิชาการที่มีความสามารถซึ่งอาจจะสนใจเดินทางมาสมัคร
เป็นอาจารย์ในประเทศไทย อาจจะไม่มี ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการสมัครเป็นภาษาไทยซึ่งประชาสัมพันธ์ในวงแคบ
ในประเทศไทย ประเทศไทยจาเป็นต้องพิจารณากระบวนการการรับสมัครและจ้างเสียใหม่ ซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีประกาศ
ให้รู้กันภายใน ไม่ีช่
ใ การประชาสัมพันธ์ออกไปภายนอก ควรมีการเขียนสัญญาจ้างเป็นภาษาอังกฤษที่ระบุรายละเอียด
ทั้งหมดเรื่องภาระหน้าที่และความคาดหวังร่วมกัน มากกว่าในรูปแบบปัจจุบันที่กาหนดกรอบความรับผิดชอบทั่วไป ใน
การท าให้ เรื่ อ งนี้ ชั ดเจน ประเทศอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้อ ย่างมาเลเซีย และสิ งคโปร์ การดึงดู ด
นักวิช าการต่างชาติที่มีความสามารถสู งถือเป็ น นโยบายส าคัญ ระดับชาติ ที่ตั้งไว้ในการพยายามเป็นศูนย์กลางการ
อุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประการสุดท้าย ปัญหาบางประการในปัจจุบันไม่อาจแก้ไขได้ในระดับสถาบัน มุมมองหลาย ๆ ประเด็นที่ได้
จากข้อมูลในงานวิจัยระบุว่า สภาพแวดล้อมทางนโยบายในระดับชาติถือเป็นมิติที่สาคัญยิ่งของเรื่องราวของนักวิชาการ
ต่างชาติและมี ผลต่อความส าเร็จในการดึงดูดและทาให้อาจารย์ชาวต่างชาติทางานในมหาวิทยาลั ยต่อไป Huguet
(2005) อ้างว่า ประเทศไทยไม่ได้รวมเอาการอพยพของชาวต่างชาติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายเรื่ องการอพยพของประเทศไทยมั กไม่ส อดคล้ องกับ เป้ าหมายในการพั ฒ นา รวมถึงเป้ าหมายในการเป็ น

ศูนย์กลางการศึกษา รัฐบาลควรจะมุ่งมั่นในเรื่องความสอดคล้องกันของนโยบายโดยวิเคราะห์อุปทานในอนาคตและ
ผลกระทบของการอพยพจากต่างชาติอย่างละเอียดถี่ถ้วน และทาให้นโยบายเรื่องการอพยพสอดรับ กับวัตถุประสงค์ของ
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ จาเป็น ต้องมีกรอบนโยบายที่จู งใจนักวิชาการต่างชาติในเรื่องการรับสมัครและสถานะทางอาชีพ
หรือทางกฎหมายในประเทศ ตั้งแต่ความเป็นไปได้ในการทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจนถึงการกาหนดอายุของ
สัญญาจ้างและวีซ่าให้นานขึ้น ในปัจจุบัน นโยบายด้านวีซ่าของรัฐบาลไทยรวมไปถึงการรายงานตัว ทุก ๆ 90 วันและ
การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นทางผ่าน
ของผู้ ลั ก ลอบเข้ าประเทศอย่ างผิ ด กฎหมาย (Chantavanich, 1999; Huguet & Punpuing, 2095) และมี จ านวน
ชาวต่างชาติที่พานั กอยู่ ในประเทศที่ไม่ไดมีเอกสารยื นยันอย่างถูกต้อง มากกว่าหนึ่งล้านคน (Amarapibal, 2003)
แม้ว่าจะมีข้อยกเว้น ซึ่งเอื้อให้ชาวต่างชาติที่มีได้รับเงินเดือนสูงบางคนได้วีซ่าในระยะยาว แต่ข้อยกเว้นนี้ใช้ไม่ได้กับ
นักวิชาการต่างชาติในมหาวิทยาลัยที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าชาวต่างชาติที่ทางานอยู่ในภาคธุรกิจอย่างมีนัยสาคัญ
บทสรุป
อาจารย์ชาวต่างชาติถือเป็ น ส่วนสาคัญ อย่างมากในวงวิช าการยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 สัดส่วนของอาจารย์
ชาวต่างชาติต่ออาจารย์ในประเทศยังถือเป็นข้อมูลหนึ่งที่ถูกรวบรวมเพื่อใช้ในการจัดอันดั บมหาวิทยาลัยทั่วโลก แม้แต่
มหาวิท ยาลั ย ในประเทศไทยก็ ไม่อ าจสวนกระแสที่ ท รงพลั งของการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น นานาชาติ นี้ ได้ ในปั จ จุบั น
นักวิชาการต่างชาติคือส่วนสาคัญที่เพิ่มมากขึ้นในกระบวนการของการพัฒนาการอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ
แต่ดูเหมือนว่ามหาวิทยาลัย ในประเทศไทยจานวนมากและรัฐ ไทยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนแน่นอน หรือโครงร่างของ
วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเข้าประเทศในระยะยาวของนักวิขาการต่างชาติหรือการดึงดูด
นักวิชาการที่มีความสามารถเข้าประเทศ ภาพความจริงของประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของนักวิชาการต่างชาติใน
ประเทศไทยที่ได้นาเสนอในงานวิจัยชิ้นนี้นั้นเป็นการตั้งคาถามมากกว่าเป็นการให้คาตอบในเรื่องความมุ่งหวังของรัฐไทย
ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มด้วยการเน้นความสาคัญของการศึกษานักวิชาการต่างขาติ
ในประเทศไทย ตามด้วยการน าเสนอประสบการณ์ การเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มนี้ ผ่ านมุ มมองของปัจจัยดึงดูด ของ
ประเทศไทยและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยนักวิชาการต่างชาติที่ทางานในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าจาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม นโยบายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศควรได้รับ
การพั ฒ นาเพื่ อ ดึงดูด และท าให้ นั ก วิ ช าการต่ างชาติมี่ มี ทั ก ษะความสามารถอยู่ในประเทศไทยต่ อไป ผู้ วิจัยมองว่า
งานวิจั ย ชิ้น นี้ ได้ ม อบกรอบแนวคิด แรกที่ มี ค่าในการท าความเข้าใจประสบการณ์ ของอาจารย์ช าวต่ างชาติในการ
อุดมศึกษาไทย แรงจูงใจให้ย้ายออกนอกประเทศ ปัจจัยดึ งดูดให้เดินทางมาประเทศไทย และสิ่งที่ทาให้ตั ดสินใจอยู่ต่อ

หรื อ กลั บ ประเทศ ความเข้ า ใจนี้ จ ะช่ ว ยให้ น โยบายและแนวปฏิ บั ติ ข องการพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น นานาชาติ ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ตลอดจนนโยบายการอพยพของประเทศไทย สอดรับกับเป้า ประสงค์ในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมภิ าคที่ประเทศไทยได้ตั้งไว้
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