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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัชิน้นี ้คณะวิจยัได้ท าการศกึษาเง่ือนไขการใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาตใินสองพืน้ท่ี อนั

ได้แก่แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ และแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ี

จงัหวดัภเูก็ต โดยการเก็บข้อมลูลกัษณะชาตพินัธุ์วิทยาเมือง ผา่นการวิเคราะห์ชาตพินัธุ์วิทยาหลากสนาม 

ระหวา่งปี 2555-2556 ผา่นการสมัภาษณ์ผู้ใช้แรงงานในพืน้ท่ีทัง้สอง ผู้ประกอบการ รวมถึงเอกสารทางการ

ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงลกัษณะความขดัแย้งและการตอ่สู้ในพืน้ท่ี   กรอบวิเคราะห์ใน

งานวิจยัชิน้นีว้างอยูบ่นฐานเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศโดยมุง่ฉายให้เห็นถึงการปรับตวัของระบบ

ทนุนิยมซึง่สร้างกลุม่แรงงานเส่ียง (Precariat) แรงงานท่ีมีอ านาจตอ่รองต ่าในพืน้ท่ีตา่งๆเพื่อประโยชน์ตอ่

การสะสมทนุ อนัสร้างความขดัแย้งและวางเง่ือนไขการตอ่ต้านของผู้ใช้แรงงาน  

 จากการวิจยัพบวา่ แม้จะมีลกัษณะทัว่ไปของการสะสมทนุตามรูปแบบเสรีนิยมใหม ่แตล่กัษณะ

ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้แตล่ะพืน้ท่ีการผลิตกลบัมีลกัษณะเฉพาะแตกตา่งกนั อนัเห็นได้จากแรงงานข้ามชาติ

ในสองพืน้ท่ีเผชิญลกัษณะความขดัแย้งท่ีแตกตา่งกนัตามลกัษณะการผลิต คืออตุสาหกรรมการบริหาร 

และอตุสาหกรรมหนกั อนัเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุน่ของระบบทนุนิยมเสรีนิยมใหมท่ี่แตกตา่ง

จาก ระบบทนุนิยมสายพานเดมิ คณะวิจยัได้น าเสนอกระบวนการจดันโยบายสาธารณะในรูปแบบความ

ยตุธิรรมแบบพกพาเพื่อการบรูณาการการคุ้มครองทางสงัคมท่ีต้องเข้ามาแทนท่ีรัฐชาติซึง่เส่ือมสิทธิอ านาจ

ไปตามลกัษณะการสะสมของทนุ ผา่นการจดัระบบการคุ้มกนัเพ่ือลดทอนความเปราะบางในระบบทนุนิยม  
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บทที่ 1 บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

 ภายใต้การแบง่งานกนัทําระดบัโลก รัฐไทยได้จดัวางตวัเองในหว่งโซอ่ปุทานในฐานะแหลง่ผลิต

สินค้าปฐมภมูิ เน่ืองด้วยความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านความสมัพนัธ์การผลิตและระบบโครงสร้าง

พืน้ฐาน การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้าท่ีได้วางรากฐานไว้นบัแตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองได้มีการปรับตัว

สูก่ารผลิตเพ่ือการสง่ออกนบัแต่กลางทศวรรษ 1980 (Glassman 2004)   จนกระทัง่วิกฤตกิารเงินเอเชียใน

ปี1997 กลุม่ธุรกิจท่ีเกิดใหมไ่ด้พฒันาสูก่ารเป็นกลุม่อตุสาหกรรมเพ่ือการสง่ออกอยา่งเตม็ตวั 

กรุงเทพมหานครปรับตวัสูก่ารเป็นศนูย์กลางด้านความมัน่คงในชว่งสงครามเย็น  (Askew 2002) สูก่ารเป็น

ศนูย์กลางทางการเงินของภมูิภาคอินโดจีน แหลง่รวมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานกังานใหญ่

ของบริษัทข้ามชาต ิท่ียดึโยงการผลิตตามพืน้ท่ีอตุสาหกรรมรอบนอก ซึง่ถกูก่อตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ด้าน

ต้นทนุและการควบคมุแรงงาน 

 การตอบสนองเง่ือนไขการผลิตสินค้าบริการท่ีมีราคาสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก จําเป็นต้องมี

การลดต้นทนุด้านความสมัพนัธ์การผลิต อนัได้แก่ต้นทนุด้านแรงงาน  (Dicken 2011) การนําเข้าแรงงาน

อพยพจากประเทศเพ่ือนบ้านกลายเป็นทางออกสําคญัสําหรับพืน้ท่ีอตุสาหกรรมชานเมืองซึง่การกดข่ี

แรงงานอพยพภายในประเทศหลายทศวรรษได้เลยขีดจํากดัมานานแล้ว ภาพการประท้วงของสหภาพ

แรงงาน กรณีพิพาทในชมุชนแออดั ตลอดจนการประท้วงทางการเมือง เป็นภาพสะท้อนปัจจยัภายนอกเชิง

ลบ ท่ีเกิดขึน้จากการกดข่ีผู้ใช้แรงงานมานานหลายทศวรรษ ภายใต้ลทัธิเสรีนิยมใหมท่ี่มีการผลกัดนัอยา่ง

ตอ่เน่ืองโดยรัฐบาล พลเอก ชาตชิาย ชณุหะวณั  (Pasuk and Baker 1995) ได้แปรสภาพพืน้ท่ีพรมแดนท่ีมี

ความศกัดิส์ิทธ์ิในชว่งสงครามเย็น สูป่ระตขูองการแสวงหาความมัง่คัง่ของผู้ประกอบการทัง้ไทยและ

ตา่งชาตเิหนือพลงัแรงงานของแรงงานอพยพจากประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้จาก ประเทศลาว กมัพชูา และ

เมียนมาร์ แตใ่นขณะเดียวกนัภายใต้ความสมัพนัธ์แบบเสรีนิยมใหมนี่ก็้เป็นการสร้าง “ชดุคําสญัญา”แก่

แรงงานอพยพระหวา่งประเทศถึงความสําเร็จและการยกระดบัชีวิตพ้นจากเง่ือนไขเดมิในประเทศของตน  

 ดงันัน้หากพิจารณาความสมัพนัธ์แบบเสรีนิยมใหม ่ในฐานะยทุธศาสตร์การจดัการความสมัพนัธ์

ของระบบทนุนิยม ผู้ใช้แรงงานจงึไมใ่ชผู่้ ท่ี “ยากจน” ทางด้านวตัถตุามคําอธิบายแบบดัง้เดมิ หากแต่

ความสมัพนัธ์นีไ้ด้สร้างภาวะ “โลกท่ีส่ี” คือภาวะ การถกู ขดูรีดอยา่งแสนสาหสั การถกูแปลกแยกจากสงัคม 

การไร้ซึง่อํานาจ และการถกูทําให้เป็นปัจเจกชนสดุขัว้  (Castells 2001) ภาวะโลกท่ีส่ีนีจ้ะมีความเข้มข้น
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ตามพืน้ท่ีท่ีเกิดการสร้างมลูคา่สว่นเกินมหาศาล เพราะยอ่มนําสูก่ารขดูรีดและแปลกแยกการผลิตในหมู่

ผู้ ใช้แรงงานมหาศาลเชน่กนั 

 สําหรับรัฐไทยนัน้นอกจากการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมขัน้ปฐมภมูิแล้ว อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวก็

ยงัเป็นภาคการผลิตสําคญัท่ีสร้างมลูคา่สว่นเกินปริมาณมหาศาล เพ่ือการคงไว้ซึง่มลูคา่สว่นเกินมหาศาลนี ้

ไว้ ลกัษณะความสมัพนัธ์การผลิตของอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจงึมีความคล้ายกบัอตุสาหกรรมขัน้ปฐมภมูิ

ตาม โรงงานห้องแถวชานเมือง หรือเมืองอตุสาหกรรมชายแดน  (Glassman 2004) กลา่วคือมีความ

ต้องการแรงงานท่ีมีความยืดหยุน่ตอ่สภาพการทํางาน มีอํานาจตอ่รองน้อยเก่ียวพนักบัพืน้ท่ีเพียงแค่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเทา่นัน้ ด้วยเหตนีุแ้รงงานข้ามชาตจิงึเตมิเตม็การผลิตในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ี ยว

เชน่เดียวกนั  

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้พ่ือฉายภาพการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตภิายใต้กระแส

เสรีนิยมใหมจ่งึได้ทําการศกึษาพืน้ท่ียทุธศาสตร์สําคญัของรัฐไทย อนัได้แก่อตุสาหกรรมการผลิตสินค้าปฐม

ภมูิ และอตุสาหกรรมการบริการ โดยในภาคการผลิตแรกได้เลือกพืน้ ท่ีสมทุรปราการในฐานะเมือง

อตุสาหกรรมท่ีมีการปรับตวัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองตอ่การผลิตเพ่ือการสง่ออก และภเูก็ตในฐานะเมือง

อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีเป็นปลายทางของนกัทอ่งเท่ียวระดบัโลกท่ีมีอํานาจซือ้มหาศาลเชน่เดียวกนั 

การศกึษาวิจยัครัง้นีจ้งึมุง่ฉายภาพให้เห็น ชีวิตประจําวนัของผู้ใช้แรงงานข้ามชาตท่ีิถกูควบคมุภายใต้

กระบวนการทําให้เป็นสินค้า และชีใ้ห้เห็นความขดัแย้ง ประนีประนอม ภายใต้ความสมัพนัธ์การผลิตนี ้  

 จากการศกึษาในพืน้ท่ีเมืองสมทุรปราการท่ีผา่นมานัน้ แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูามีลกัษณะ

สําคญัท่ีแตกตา่งจากแรงงานข้ามชาตชินชาตอ่ืิน โดยมีการอพยพตามฤดกูาล อยูอ่าศยัเป็นกลุม่ก้อนและ

โดยมากอยูใ่นภาคการผลิตท่ีไมเ่ป็นทางการ อาทิ การก่อสร้าง ธุรกิจขอทาน เก็บของเก่า และรวมถึงการค้า

ประเวณี ซึง่เป็นประเดน็ท่ียงัไมมี่การศกึษาอยา่งจริงจงัในแง่ชาตพินัธุ์วิทยาเมือง (ษัษฐรัมย์ ธรรมบษุดี 

2555)  เชน่เดียวกนักบัท่ีภเูก็ตซึง่มีลกัษณะทางภมูิประเทศใกล้กบัประเทศพมา่ การขยายตวัของผู้ ข้ามชาติ

อพยพเป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือตอบสนองลกัษณะธุรกิจบริการท่ีต้องอาศยัความยืดหยุน่ของลกูจ้าง  

 ภายใต้เง่ือนไขการปรับขึน้คา่จ้างขัน้ต่ําทัง้ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการและภเูก็ตในปี 2555 นําสู่

ข้อถกเถียงเก่ียวกบัการปรับใช้นโยบายข้างต้นสูผู่้ ใช้แรงงานข้ามชาต ิอนัเป็นภาพสะท้อนความ

เปล่ียนแปลงของความสมัพนัธ์การผลิตท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดยมีแรงงานข้ามชาตเิป็นตวัแสดงสําคญั 
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ดงันัน้คณุูปการสําคญัท่ีคาดหวงัจากการวิจยัครัง้นีคื้อการชีใ้ห้เห็นพฒันาการของความขดัแย้งใน

ความสมัพนัธ์การผลิตของไทย และการหาทางออกโดยการนําเข้าแรงงานราคาถกูเพ่ือดํารงไว้ซึง่มลูคา่

สว่นเกินปริมาณมหาศาล การขดูรีดในลกัษณะ Race to the Bottom นีย้อ่มมิใชท่างออกระยะยาวของการ

พฒันาสูส่งัคมพหวุฒันธรรมท่ียัง่ยืน (Cross 1993) หากแตเ่ป็นจดุเร่ิมต้นของการสะสมความขดัแย้งครัง้

ใหมใ่นสงัคมการผลิตไทย การสร้าง การตระหนกัรู้ของทกุภาคสว่นในประชาสงัคมไทยเพ่ือนําสูก่ารเตรียม

ความพร้อมเพ่ือการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ท่ีจําเป็นต้องมีการกําหนดมาตรฐานสิทธิมนษุยชน และการ

คุ้มครองแรงงานให้เป็นบรรทดัฐานสากลตอ่พลเมืองของทกุประเทศในภมูิภาคนี  ้

1.2วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบลกัษณะพืน้ฐานของการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาใน

พืน้ท่ีสมทุรปราการ และแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีภเูก็ต 

2.เพ่ือวิเคราะห์ มลูเหตขุองความขดัแย้งและความเปราะบางของการใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาต ิในพืน้ท่ี

สมทุรปราการและภเูก็ต 

3.เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะร่วมของลกัษณะชีวิตประจําวนัของสองพืน้ท่ี ซึง่ทําการศกึษา  

4.นําเสนอแนวทางการคุ้มกนัทางสงัคมผา่นการจดัทํานโยบายของภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

1.3 ค าถามวิจัย 

1.ลกัษณะชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตติา่งเชือ้ชาตใินสองพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร  

2.ลกัษณะพืน้ท่ีการผลิตมีผลตอ่การกําหนดรูปแบบการใช้ชีวิตและความขดัแย้งในชีวิตประจําวนัหรือไม ่

อยา่งไร 

3.รูปแบบการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาต ินําสูค่วาสมัพนัธ์ลกัษณะใ ดในสงัคมการผลิตไทย

ในอนาคต 

1.4 สมมติฐาน 

แรงงานข้ามชาตไิด้ผา่นกระบวนการทําให้เป็นสินค้าอยา่งเข้มข้นในสงัคมเสรีนิยมใหม ่ดํารงอยูใ่น

สงัคมการผลิตท่ีเตม็ไปด้วยความขดัแย้ง อนันําสูก่ารตอ่สู้ในชีวิตประจําวนั ซึง่ลกัษณะการตอ่สู้ใน
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ชีวิตประจําวนันีมี้ความเก่ียวข้องกบัลกัษณะการผลิตและสะสมทนุของแตล่ะพืน้ท่ี ดงันัน้ความแตกตา่งของ

วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาตริะหวา่งพืน้ท่ีสมทุรปราการและภเูก็ต จงึไมใ่ชค่วามแตกตา่งทางชาตพินัธ์ แตเ่ป็น

กระบวนการ กําหนดเง่ือนไขทางชาตพินัธุ์เพ่ือตอบสนองรูปแบบการสะสมทุนท่ีแตกตา่งกนั ลกัษณะนีทํ้า

ให้เกิดเง่ือนไขสามประการในความสมัพนัธ์ทางสงัคมคือ ปัจเจกชนถกูทําให้มีความคล้ายกนัในฐานะสินค้า 

(Homogeneity) มีความเหล่ือมลํา้ (Hierarchy) และ ขาดความเป็นหนึง่เดียว (Fragmentation)   

1.5 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ในงานวิจยันีใ้ช้คําวา่ “แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่” อนัหมายถึงแรงงานทกุชาตพินัธุ์จากสาธารณรัฐ

เมียนมาร์ โดยเพ่ือสะท้อนลกัษณะทางสงัคมศาสตร์ภาษาศาสตร์ของไทยในการเรียกทกุชาตพินัธุ์จาก

พรมแดนด้านตะวนัตกวา่ “ชนชาตพิมา่” โดยมิได้มีจดุมุง่หมายในการเหมารวมหรือลดทอนความ

หลากหลายทางชาตพินัธุ์ในประเทศแตอ่ยา่งใด 

คําวา่”ชนชัน้” ท่ีใชใ่นงานวิจยัมุง่นิยามถึงชนชัน้จากความสมัพนัธ์การผลิต มากกวา่ความสมัพนัธ์

ทางการบริโภค ดงันัน้ชนชัน้แรงงาน ชนชัน้กลางหรือชนชัน้สงูในท่ีนีจ้งึพิจารณาผา่นลกัษณะการถือครอง

ปัจจยัการผลิต มากกวา่วิถีชีวิตหรือภมูิหลงัทางสงัคม 

1.6 ขอบเขตการศึกษา 

 1.ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

  -พืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการได้แก่เขตเทศบาลจงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วยหก

อําเภอ รวมถึงพืน้ท่ีใกล้เคียงซึง่แรงงานข้ามชาตอิยูใ่นตลาดแรงงานเดียวกนั อาทิพืน้ท่ีเขตพระโขนง บางนา 

และบางปะกง 

  -พืน้ท่ี ภเูก็ต หมายถึงเขตเทศบาลจงัหวดัภเูก็ต 

 2.ขอบเขตด้านประชากร และกลุม่ตวัอยา่ง  

  -ในพืน้ท่ีสมทุรปราการได้ทําการศกึษา เน้นไปท่ีแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา ด้วยเหตผุล

ด้านประชากรและลกัษณะการผลิตท่ีมีความเฉพาะในพืน้ท่ีสมทุรปราการ รวมถึงเป็นมีการจดัระบบภายใน

ผู้อพยพข้ามชาตด้ิวยกนัอยา่งเป็นระบบด้วยเง่ือนไขความเป็นหนึง่เดียวด้านชาตพินัธุ์  
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  -พืน้ท่ีภเูก็ตศกึษาแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ อนัรวมถึงผแรงงานอพยพทกุชาตพินัธุ์จาก

พืน้ท่ีประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ ทัง้เข้าเมืองถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย มีเอกสารระบตุวัตนและไมมี่

เอกสารระบตุวัตน ด้วยเหตผุลในการเป็นกลุม่ประชากรผู้อพยพหลกัของพืน้ท่ีซึง่มิได้มีชอ่งทางการเดนิทาง

ตอ่เน่ืองกบัประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ 

 3.ขอบเขตด้านเวลา 

  -การวิจยัแสดงถึงพฒันาการทางประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจโดยพิจารณาตัง้แตก่ารเช่ือมตอ่

ของรัฐไทยสูร่ะบบทนุนิยมโลกและกระบวนการควบคมุแรงงานในพืน้ท่ีนบัแตก่ระบวนการทําให้เป้น

สมยัใหมใ่นชว่งต้นศตวรรษท่ีย่ีสิบ โดยเน้นจดุเปล่ียนผา่นในชว่งทศวรรษ 1980-1990 ทัง้นีร้ะยะเวลาการ

เก็บข้อมลูภาคสนามอยูใ่นชว่งปี 2012-2013 

1.7 ระเบียบวธีิการวจัิย 

 ญาณวิทยาแบบสัจจะนิยมเชิงวิพากษ์ 

 งานวิจยัพิจารณาถึงลกัษณะการสร้างองค์ความรู้ในฐานะชดุคําอธิบาย โครงสร้างซึง่กําหนดการ

ปฏิสมัพนัธ์ของมนษุย์ในสงัคมโดย อนัเป็นโครงสร้างการกําหนดรูปแบบการตีความ ให้ความหมาย  หรือ

มาตรวดัตา่งๆในสงัคม ศกึษาผา่นแนวทางชาตพินัธุ์วิทยาหลากสนามพิจารณาการปฏิสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ี

ภายใต้โครงสร้างมหภาคของระบบทนุนิยมโลก โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ผา่นวิธีการทางอปุนยั  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 1.อาศยัการสุม่ตามวตัถปุระสงค์ โดยพิจารณากลุม่ตวัอยา่งซึง่ตอบโจทย์ของวตัถปุระสงค์การวิจยั 

โดยในเบือ้งต้นพิจารณาการเลือกเชือ้ชาตขิองกลุม่ตวัอยา่งตามวตัถปุระสงค์ โดยศกึษาแรงงานข้ามชาติ

ชาวกมัพชูาในสมทุรปราการ และแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต 

 2. การเก็บข้อมลูสถิตเิชิงบรรยายในชมุชนแรงงานข้ามชาต ิเพ่ือแสดงลกัษณะโดยพืน้ฐานของ

ชีวิตประจําวนัแรงงานข้ามชาติ 

 3.การเก็บข้อมลูผา่นการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูสําคญั อนัได้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ เก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ี

องค์กรพฒันาเอกชน ผู้ประกอบการ และตวัแทนแรงงานข้ามชาติ  
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 4.ศกึษาผา่นการสร้าง Focus Group ในชมุชนหรือสถานประกอบการของแรงงานข้ามชาติ 

 5.การเก็บข้อมลูใช้ลกัษณะ Snow Balling Sampling โดยเร่ิมต้นจากแรงงานข้ามชาตท่ีิมีสว่น

เก่ียวข้องกบัมลูนิธิท่ีตดิตอ่ไว้ ผา่นการทํากิจกรรมด้านการพฒันาของผู้ชว่ยวิจยัเชือ้ชาตเิดียวกนักบัแรงงาน

ข้ามชาต ิโดยเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพเพ่ือสร้างสถิตเิชิงบรรยาย จํานวนประมาณ 30 ครัวเรือนตอ่พืน้ท่ีหนึง่

จงัหวดั รวมประมาณ 60 ครัวเรือนทัง้พืน้ท่ีสมทุรปราการและภเูก็ต  

1.8 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 มิตด้ิานวิชาการ 

 1.สร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการบรูณาการประชาคมอาเซียนในปี 2015 

 2.จดัทําเผยแพร่ในรูปแบบรายงานการวิจยั นําเสนอในเวทีวิชาการระดบัชาติ/นานาชาต ิตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดบันานาชาต ิและเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สําหรับผู้อา่นทัว่ไป  

 มิตด้ิานเศรษฐกิจและสังคม 

 1.นําสูก่ารเสวนาระดมความคดิ สําหรับผู้ เก่ียวข้องเพ่ือนําสูก่ารจดัทํานโยบายวา่ด้วยการคุ้มกนั

ทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติ 

 2.ลดอคตทิางชาตพินัธุ์ในสงัคมไทย และสร้างพืน้ท่ีการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม  

 3.ข้อเสนอเชิงนโยบาย สูภ่าครัฐ ธุรกิจและประชาสงัคมโดยรวม  

1.9 ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศกึษาวิจยัได้ทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องอนัประกอบด้วยงานวิจยัทัง้หมดสามกลุม่

ประกอบด้วย 1. งานวรรณกรรมด้านมานษุยวิทยาท่ีพิจารณาประเดน็วา่ด้วยอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์ 2.งาน

วรรณกรรมท่ีศกึษาด้านพฒันาสงัคมเศรษฐกิจการเมืองของพืน้ท่ีเมือง และ 3.งานวรรณกรรมท่ีศกึษาด้าน

นโยบายสาธารณะ 

 1.งานวรรณกรรมด้านมานษุยวิทยาท่ีพิจารณาประเดน็วา่ด้วยอตัลกัษณ์ชาตพินัธุ์  
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 งานวิจยัของเดชา ตัง้สีฟ้า (Tangseefa 2003) ชีใ้ห้เห็นถึงชีวิตประจําวนัในคา่ยผู้อพยพตาม

ชายแดน กลไกการสร้างความเป็นอ่ืนของรัฐเหนือชนกลุม่น้อย กระบวนการสร้างพืน้ท่ีชายแดนได้ก่อให้เกิด

ความรุนแรง สองประเภทคือ ระหวา่งรัฐกบัรัฐ และ รัฐกบัคน ภายใต้ตรรกะของรัฐชาต ิไ ด้ทําให้พืน้ท่ี

ชายแดนอยูภ่ายใต้ตรรกะความรุนแรงไปในตวั พืน้ท่ีชายแดนเป็นพืน้ท่ีสญุญากาศท่ีรัฐชาตหิวงแหน แตก็่

เป็นพืน้ท่ีท่ีสร้างปัญหาให้แก่องค์อธิปัตย์ไปพร้อมกนั ในอีกด้านหนึง่ แนวความคดิของเดชา สอดรับกบั

แนวคดิของ Ernest Gellner (1992)  นกัมานษุยวิทยาซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ ความขดัแย้งระหวา่งชาตพินัธุ์เป็น

ปรากฏการณ์สมยัใหมท่ี่เกิดจากการพยายามขีดเส้นพรมแดน เพ่ือควบคมุพลเมืองและทรัพยากร พร้อมกบั

การสร้างอตัลกัษณ์ของชนกลุม่น้อย ให้อยูภ่ายใต้การควบคมุในตําแหนง่แหง่ท่ีตา่งๆของรัฐชาต ิ

เชน่เดียวกนักบั งานวิจยัของ จกัรกริช สังขมณี (2010) ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ พรมแดน หรืออตัลกัษณ์เป็นหนึง่ใน

กลไกการสร้างชมุชนจินตกรรมในการยดึโยงและให้ความหมายร่วมของผู้คนในสงัคม รัฐสมยัใหมพ่ยายาม

สร้างมโนทศัน์วา่ด้วย “สงัคมพหวุฒันธรรม” แตใ่นอีกด้านหนึง่ก็เป็นการปิดกัน้การผสมผสานและจดัวาง

พืน้ท่ีแตล่ะชาตพินัธุ์ ชนกลุม่น้อยและชาตพินัธุ์จงึตกอยูใ่นภาวะ “ถกูทําให้เป็นชายแดน” เป็นคนชายขอบ

ของสงัคม 

 อยา่งไรก็ดี มมุมองด้านมานษุยวิทยามกัเร่ิมต้นด้วยภววิทยาวา่ด้วยพืน้ท่ีซึง่แยกขาดออกจากกนั 

ระหวา่งรัฐและชมุชน และให้ความสําคญัแก่ ”รัฐชาติ” ในฐานะตวัแสดงหลกัซึง่เป็นสนามของการ

ปฏิสมัพนัธ์ โดยได้บรรจ ุ“สงัคม” (Almond 1995) ไว้ภายในนัน้ ดงันัน้หากพิจารณารูปแบบความสมัพนัธ์

แบบเสรีนิยมใหมแ่ล้ว เม่ือรัฐชาตเิส่ือมสิทธิอํานาจในการยดึโยงพลเมืองของตนไว้ ปัจเจกชนเองก็กําลงั

ขบัเคล่ือนสูค่วามเปราะบางรูปแบบใหมท่ี่อยูน่อกเหนือกลไกควบคมุและให้ความหมายของรัฐชาต ิหากแต่

เป็นกลไกควบคมุของ “รัฐตลาด” ซึง่ยดึโยงกระบวนการทําให้เป็นสินค้าภายใต้อตัลกัษณ์ใหมข่องปัจเจก

ชนและสงัคม (Jessop 2002) 

 2. งานวรรณกรรมท่ีศกึษาด้านพฒันาสงัคมเศรษฐกิจการเมืองของพืน้ท่ีเมือง  

 ภววิทยาแนวสงัคมเศรษฐกิจการเมือง ในพืน้ท่ีเมือง (Urban Space) พิจารณาเมืองในฐานะกลไก

การผลิต และผลิตซํา้ในระบบทนุนิยม เป็นพืน้ท่ีสร้างมลูคา่และพืน้ท่ีในการผลิต “ผู้ใช้แรงงาน” เข้าสูร่ะบบ

ไปพร้อมกนั ดงันัน้เมืองจงึเป็นพืน้ท่ีซึง่มีทัง้ความขดัแย้ง ความร่วมมือ การประนีประนอม รวมถึงการ

ตอ่ต้านและปฏิวตัใินสงัคม การเตบิโตของเมืองนําสูก่ารให้ความหมายและความชอบธ รรมแก่ระบบทนุ
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นิยม ทัง้ในเชิงปริมาณคือกระบวนการสะสมทนุของระบบทนุนิยม ควบคูก่บัการเตบิโตของวฒันธรรมและ

วิถีการบริโภคในเขตเมือง 

 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเกอร์ (Baker 2005) ศกึษาเศรษฐกิจการเมืองไทยสมยักรุงเทพโดย

ชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการตอ่สู้ของชัน้ชน (Fraction) ตา่งๆในระบบทนุนิยมไทยในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 

โดยชีใ้ห้เห็นความขดัแย้งและร่วมมือของพลงัตา่งๆ อาทิ ทนุทหาร ทนุจีน แรงงานอพยพ สภาพแรงงาน ทนุ

อนรัุกษ์นิยม สหรัฐอเมริกา รวมถึงชนชัน้กลางสมยัใหม ่การพฒันากรุงเทพสูก่ารเป็นเอกนครของประเทศนี ้

สะท้อนผลประโยชน์มหาศาลของกลุม่ทนุตา่งๆ ในขณะเดียวกนัก็แลกด้วยการขดูรีดแรงงานอพยพ

ภายในประเทศ อยา่งตอ่เน่ืองอนัเป็นการสะสมความขดัแย้งท่ีไมมี่ทางออกในความสมัพนัธ์ของเขตเมือง  

 งานวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของพิชญ์ พงษ์สวสัดิ ์(Pongsawat 2007)ได้ชีใ้ห้เห็น

กระบวนการทํางานของระบบทนุนิยมโลกท่ียดึโยงทกุพืน้ท่ีเข้าไว้ด้วยกนั ภายใต้กรณีศกึษาเมืองแมส่อด

จงัหวดัตากในฐานะเมืองชายแดนท่ีรองรับการขยายตวัของ    ‚โรงงานอตุสาหกรรมไร้ราก” อนัเน่ืองมาจาก

วิกฤตกิารเงินเอเชียในชว่งปลายศตวรรษท่ีย่ีสิบ โดยสร้างการสะสมทนุรอบใหมข่ึน้มาในเมืองชายแดน ผา่น

กระบวนการนําเข้าแรงงานข้ามชาต ิพร้อมกนันัน้การใช้ระบบบตัรสีแสดงสถานะบคุคลก็เป็นหนึง่ใน

กระบวนการควมคมุแบบใหมภ่ายใต้แนวคดิ “พลเมืองบางสว่น” ซึง่ให้ความเป็นพลเมืองแก่บคุคลหนึง่

เพียงแคกิ่จกรรมเศรษฐกิจท่ีเขามีสว่นร่วมเทา่นัน้ 

 พืน้ท่ีเมืองจงึเป็นสนามของการปฏิสมัพนัธ์ทัง้ในระดบักายภาพ เป็นชมุชนท่ีเกิดขึน้จริง (Actual 

Community) เชน่โรงเรียน โรงงาน บ้าน ร้านอาหาร สถานท่ีราชการ และเป็นชมุชนจินตกรรม (Imagine 

Community) ท่ีเกิดจากการสร้างพืน้ท่ีในการรับรู้ขึน้มาเพื่อกําหนดแบบแผนในการปฏิสมัพนัธ์ ดงัเชน่

ปรากฏในงานของ ภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ ซึง่ได้ศกึษากระบวการสร้างพืน้ท่ีสมยัใหมข่องจงัหวดั

เชียงใหม ่โดยชีใ้ห้เห็นการกําหนดให้เมืองเชียงใหมต่อบสนองตอ่เง่ือนไขการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป การเกิด

สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือรองรับชนชัน้กลางใหมซ่ึง่มีวนัหยดุแนน่อนตามฤดกูาล การเกิดนิคมอตุสาหกรรมใน

พืน้ท่ีรอบนอกเพ่ือการสร้างเชียงใหมเ่ป็นศนูย์กลางของการผลิตในภาคเหนือ รวมถึงการสร้างอดุมการณ์

และประวตัศิาสตร์ชดุใหมเ่พ่ือการรวมเชียงใหมใ่นฐานะสว่นหนึง่ของการพฒันาจากสว่นกลาง แตท่ัง้นี ้

กระบวนการดงักลา่วมิได้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้โดยมิได้มีการโต้กลบั หรือขดัแ ย้งหากแตเ่ตม็ไปด้วยการ

ตอ่ต้านและขดัแย้งในพืน้ท่ี 
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 การศกึษาพืน้ท่ีเมืองจงึได้ทําการพิจารณาออกเป็นสามลกัษณะคือ การสร้างพืน้ท่ีกายภาพ พืน้ท่ี

ทางสงัคม (ชดุของความสมัพนัธ์) และพืน้ท่ีทางความคดิ-ความรู้ (อดุมการณ์การให้ความหมาย) โดยได้มี

งานวิจยัท่ีศกึษาเก่ียวกบัเมืองสมทุรปราการ และ ภเูก็ตอนัเป็นเมืองสําคญัในแง่อตุสาหกรรมการผลิตและ

อตุสาหกรรมการบริการตามลําดบั 

สมทุรปราการเป็นเมืองอตุสาหกรรม ท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์แล้วอยูท่างตอนใต้ของกรุงเทพ 

สมทุรปราการคือแหลง่รวมการถ่ายโอน ของเสียจากกรุงเทพฯ พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมตา่งถกูถ่ ายโอนมายงั

สมทุรปราการ ตอ่เน่ืองจากพืน้ท่ี ยา่นพระรามสาม คลองเตยท่ีความสมัพนัธ์แบบสงัคมโรงงานมาถึงขีดสดุ

เม่ือสองทศวรรษก่อน รวมถึงการขยายยา่นธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ตอ่เน่ือง มายงัพืน้ท่ีอตุสาหกรรมเดมิ 

สมทุรปราการกลายเป็นแหลง่สนบัสนนุกรุงเทพในสว่นท่ีทางภมูิศาสตร์กายภาพกรุงเทพฯไมส่ามารถ

รองรับได้ 

สมทุรปราการหรือกระทัง่กรุงเทพมหานครอาจไมใ่ช ่โลกานครตามความหมายของโคเฮน

(Cohen,1999:112-121)  แตย่อ่มมิอาจปฏิเสธวา่สมทุรปราการมีความสมัพนัธ์ในการผลิตระดบัโลกใน

หว่งโซอ่ปุทานของศตวรรษนี ้แนน่อนวา่สดัสว่นของผู้ประกอบอาชีพด้ าน การเงิน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจไมส่งูนกัในสองเมืองนี ้โดยท่ีประชากรสว่นมากยงัเป็นผู้ใช้แรงงาน แตก่ารผลิตท่ีเกิดขึน้ใน

สมทุรปราการ ก็ล้วนเตม็ไปด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่แม้ในโรงงานห้องแถว พร้อมกนันัน้ในโรงงานขนาด

ใหญ่เองก็มีชนชัน้ผู้ประกอบการข้ามชาตท่ีิใช้ การบริหารจดัการสมยัใหม ่ควบคมุแรงงาน เชน่เดียวกบัองค์

ความรู้ด้านโลจิสตกิส์ หนว่ยงานด้านการจดัซือ้จดัจ้าง ก็กลายเป็นองค์ประกอบสําคญั ในการขบัเคล่ือน

ความสมัพนัธ์ในสถานประกอบการของเมืองสมทุรปราการ ท่ีเช่ือมตอ่สูเ่ขตอตุสาหรรมแถบชายฝ่ังทะเล

ด้านตะวนัออก 

เชน่เดียวกบัเมืองอตุสาหกรรมอ่ืนๆ แรงงานข้ามชาตคืิอกลจกัรสําคญัในการผลิตท่ีมีการถ่ายโอน

การผลิตสูพื่น้ท่ีท่ีหลากหลาย (Out Source) โรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีคนงานตัง้แตห่นึง่พนัคนขึน้ไปในนิคม

อตุสาหกรรมท่ีมีการก่อตัง้ตัง้แตท่ศวรรษ1980 เร่ิมเผชิญกบัปัญหาการเรียกร้องคา่แรงของสหภาพแรงงาน 

และคา่จ้างท่ีสงูขึน้สําหรับแรงงานไทย การเลิกจ้างขนานใหญ่เกิดขึน้ทัว่ไป เพ่ือการตัง้โรงงานในเขต

อตุสาหกรรมท่ีคา่จ้างตํ่ากวา่ แตพ่ร้อมกนันัน้การถ่ายโอนการผลิตสูโ่รงงานห้องแถวท่ีทําการจ้างแรงงาน

ข้ามชาตก็ิเกิดขึน้ในการผลิตปกตคิวามสมัพนัธ์ระหวา่งแรงงานข้ามชาตแิละแรงงานไทยในพืน้ท่ีนีจ้งึมี
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ความขดัแย้ง และพยายามเสนอคา่จ้างท่ีต่ําท่ีสดุเพ่ือให้ได้งานโดยเฉพาะในภาคการผลิตท่ีไมเ่ป็นทางการ

(อดศิร เกิดมงคล 2549) 

งานศกึษาเก่ียวกบัจงัหวดัสมทุรปราการ โดยมากแล้วศกึษาโดยงานด้านผงัเมือง และภมูิศาสตร์

กายภาพอนัเก่ียวข้องกบัอตัราความเป็นเมืองและการเตบิโตของอตุสาหกรรม โดยมีจดุร่วมเดียวกนัคือ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 5 ดงัเชน่ปรากฏในงานของ กฤษณี พิทกัษ์ชยัธรรม (2533) 

ซึง่ทําการศกึษาประมาณหนึง่ทศวรรษหลงัแผนพฒันาเศรษฐกิจดงักลา่วได้ระบถุึงการเตบิโตของเมือง

สมทุรปราการ ด้วยการวดัปริมาณโรงงานอตุสาหกรรม จํานวนธนาคาร และรายได้ของประชากร แตง่าน

ด้านผงัเมืองมกัจะพบปัญหาสมทุรปราการเตม็ไปด้วยประชากรแฝงปริมาณมหาศาล และการจดั

สาธารณปูโภคโดยรัฐก็มกัจะไมเ่พียงพอ ขณะท่ีโครงการพฒันาด้านท่ีอยูอ่าศยัโดยมากแล้วตอบสนอง

เฉพาะชนชัน้กลางท่ีมีรายได้ประจํา ผู้อยูอ่าศยัโดยมากเป็นผู้ เชา่ (กฤษณี พิทกัษ์ชยัธรรม ,2533:10-25) 

ณฐัวฒุิ อศัวโกวิทพงษ์ (2547:101-111) ได้ระบถุึงปัญหาเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัวา่สว่นสําคญัเกิดจาก

การทํางานท่ีไมเ่ป็นระบบของหนว่ยงานรัฐ บอ่ยครัง้ท่ีบางสว่นงานมีความทบัซ้อนกนั พร้อมทัง้ไมมี่ข้อมลูท่ี

ถกูต้องเก่ียวกบัผู้อยูอ่าศยัท่ีถกูต้องในพืน้ท่ี ในแง่ของแรงงานข้ามชาตนิัน้โดยมากอยูใ่นพืน้ท่ีเฉพาะ สําหรับ

พืน้ท่ีสมทุรปราการแรงงานข้ามชาตไิมไ่ด้อยูใ่นอตุสาหกรรมเฉพาะ และทํางานในลกัษณะเดียวกนักบั

แรงงานไทย หากแตรั่บคา่จ้างและสวสัดกิารท่ีต่ํากวา่แรงงานไทย  

 ในสว่นของจงัหวดัภเูก็ต หากพิจารณาพฒันาการทางเศรษฐกิจการเมือง การบริการ การคมนาคม 

การค้าปลีก การเกษตร ประมงถือเป็นเศรษฐกิจท่ีสําคญัของจงัหวดัภเูก็ต เดมิรายได้หลกัของจงัหวดัภเูก็ต 

คือ “การทําเหมืองแร่” และปัจจบุนัได้เปล่ียนมาเป็น “การทอ่งเท่ียว”               ในปัจจบุนัเศรษฐกิจ

ของจงัวดัภเูก็ตนัน้ขึน้อยูก่บัการทอ่งเท่ียวเป็นหลกั ซึง่ขยายตวัเพิ่มขึน้ทกุปี ในชว่งท่ีผา่นมาจงัหวดัภเูก็ตมี

จํานวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ ปีละประมาณ  4   ล้านคน  และในชว่ง ปี 2550 -  2551 ( 

ข้อมลูถึง กมุภาพนัธ์ 2551 ) จงัหวดัภเูก็ตมีจํานวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ มาทอ่งเท่ียว

จงัหวดัภเูก็ตประมาณ  6   ล้านคน   และในปี 2552 มีนกัทอ่งเท่ียวประมาณ 6,097,200 คน และปี 2553 

มีนกัทอ่งทอ่งเท่ียวประมาณ 5,442,358 คน (ข้อมลูจากกรมการทอ่งเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทอ่งเท่ียว

และกีฬา) ยคุบกุเบกิการทอ่งเท่ียวของภเูก็ตนัน้ ต้องย้อนกลบัไปเม่ือราวปี พ .ศ.2520 ในยคุนัน้การทํา

เหมืองแร่เข้าขัน้วิกฤต กลา่วคือ จํานวนแร่ดีบกุในภเูก็ตลดน้อยลงมาก แร่ท่ีขดุได้ไมพ่อกบัรายจา่ย และการ

แบง่ผลประโยน์ระหวา่งนายทนุกบัแรงงานท่ีอยูใ่นเหมืองก็ไมย่ตุธิรรม นายทนุในสมยัยคุเหมืองแร่นัน้จะ
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เป็นฝร่ังโดยสว่นมากแรงงานท่ีอยูใ่นเหมืองจะเป็นชาวจีนซะสว่นใหญ่และบางสว่นเป็นแรงงานจากภาคอิ

สานของประเทศไทย เน่ืองจากขดัแย้งด้านผลประโยชน์จงึทําให้ภเูก็ตมีการจลาจลเกิดขึน้ในยคุเหมืองแร่  

ก่อนยคุการทําเหมืองจะสิน้สดุลง  มีนายทนุบางกลุม่มองเห็นทิศทางในการประกอบธุรกิจอยา่งอ่ืนนัน่คือ 

การทอ่งเท่ียว เน่ืองจากสภาพภมูิศาสตร์ของจงัหวดัเป็นทะเล และทศันียภาพสวยงาม แร่ท่ีกําลงัจะหมดไป

พร้อมกบัสิ่งแวดล้อมท่ีโดนทําลายไปพร้อมกบัในยคุทําเหมืองกําลงัจะสิน้สดุลง หลงัจากกนัน้ไมน่านยคุทํา

เหมืองก็ถึงตอนอวสานในปี 2520 ภเูก็ตเร่ิมมีการสร้างรีสอร์ทและโรงแรมซึง่พฒันาจากขมุเหมืองให้กลาย

มาเป็นท่ีพกัตากอากาศ ในยคุแรกเร่ิมนัน้ มีเพียงชาวตา่งชาตบิางกลุม่เทา่นัน้ท่ีรู้จกัจงัหวดัภเูก็ต 

ชาวตา่งชาตกิลุม่นีเ้ข้ามาแสวงหาพืน้ท่ีตากอากาศและพกัผอ่นแบบสงบทา่มกลางธรรมชาตเิทา่นัน้  และใน

ปี 2530  หลงัจากรัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมการทอ่งเท่ียวนกัทอ่งเท่ียวเร่ิมต้นหลัง่ไหลเข้ามาในพืน้ท่ีภเูก็ต

มากขึน้ในท่ีสดุก็ทําให้ภเูก็ตกลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวเตม็ตวัและมีชีพจรเศรษฐกิจหมนุวนอยูก่บัการ

ทอ่งเท่ียวจนปัจจบุนั  จากข้อมลู GPP ประจําปี พ.ศ.2553 จงัหวดัภเูก็ตมีผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดั

(Gross Provincial Product ) 78,964 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 8.57 ของ GRP และร้อยละ 9.93 ของ 

GDP เป็นอนัดบั 1 ของภาคใต้ ซึง่เป็นผลมาจากการผลิตสาขาโรงแรมและภตัตาคารเป็นสว่นใหญ่ มีมลูคา่

ถึง 73,590 ล้านบาท  และมีมูลคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัตอ่หวัประชากร (GPP Per capita)  เทา่กบั  

262,529 บาท/คน/ปี เป็นลําดบัท่ี 1 ของภาคใต้  

 3.งานวรรณกรรมท่ีศกึษาด้านนโยบายสาธารณะ  

 ภายใต้กรอบแนวคดิแบบพหนุิยมนโยบายสาธารณะเป็นภาพสะท้อนการตอ่รองผลประโยชน์ของ

กลุม่ตา่งๆในสงัคม โดยมีการยดึโยงกลุม่ของตนเองเข้ากบัประเดน็สาธารณะ กลา่วอีกนยัหนึง่แล้ว 

“ผลประโยชน์แหง่ชาติ” จงึมิเคยเกิดขึน้จริงหากแตเ่ป็นการตอ่รอง ทัง้ในเชิงปริมาณ (อาทิ การจดัสรร

งบประมาณ) หรือเชิงคณุภาพ (รูปแบบการจดัสรร การกระจายอํานาจ) โดยเป็นการตอ่รองจากกลุม่ตา่งท่ี

มีสว่นเก่ียวข้อง (Stake-Holder) ในประเดน็ท่ีปรากฏหลากหลายในสงัคม ขณะท่ีกลุม่เศรษฐศาสตร์

การเมืองแบบมาร์กซิสต์พิจารณานโยบายสาธารณะในฐานะผลประโยชน์โดยรวมของชนชัน้นายทนุท่ีมีการ

จดัสรรผา่นรัฐของชนชัน้นายทนุ ดงันัน้หากพิจารณาในแง่นีน้โยบายสาธารณะจงึแตกตา่งจากแนวคดิ “การ

ตอ่รองของกลุม่ท่ีหลากหลาย” จากมมุมองของแนวคดิพหนุิยม หากแตถ่กูพิจารณาในฐานะกลไกการ

ควบคมุของระบบทนุนิยม แตท่ัง้สองแนวทางได้ฉายภาพจดุร่วมสําคญัคือนโยบายสาธารณะเกิดจากการ

ตอ่รองในสงัคมไมว่า่ หนว่ยการวิเคราะห์ จะเป็นกลุม่ หรือชนชัน้การผลิต ซึง่วางอยูบ่นฐานประโยชน์ของผู้
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ตอ่รองเอง จงึเป็นการลบภาพ นโยบายสาธารณะบนฐานสงัคมศีลธรรมซึง่มกัถกูนํามาอธิบายในบริบท

สงัคมไทย 

 หากพิจารณาในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ตและสมทุรปราการ ทัง้สองพืน้ท่ีจดัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีรายรับและขนาด

เศรษฐกิจสงูหากแตก่ระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะยงัขึน้ตรงกบัสว่นกลางผา่น การปกครองสว่น

ภมูิภาค ขณะท่ีองค์การบริการสว่นท้องถ่ินมีอํานาจท่ีจํากดัและมุง่ประโยชน์ตอ่ ผู้อยูอ่าศยัถาวรซึง่จดัเป็น

ประชากรสว่นน้อยของทัง้สองพืน้ท่ี ดงันัน้การท่ีแรงงานอพยพทัง้ภายในและระหวา่งประเทศไมมี่อํานาจใน

การตอ่รองการเมืองในชีวิตประจําวนัของตนสง่ผลให้นโยบายพฒันาเมืองของทัง้สองจงัหวดัมุง่สูก่ารเอือ้

ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ การปรับปรุงภมูิทศัน์ทัว่ไปมากกวา่การสร้างระบบคุ้มกนัทางสงัคมอยา่งเป็น

ระบบในพืน้ท่ีเมืองทัง้สอง หากเปรียบเทียบเมืองทัง้สองแล้ว การท่ีสมทุรปราการได้ดดูซบัแรงงานอพยพ

ภายในประเทศมาตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเพื่อตอบสนองตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมเพ่ือทดแทน

การนําเข้า ทําให้การปรับสภาพสูเ่มืองอตุสาหกรรมยคุเสรีนิยมใหมส่มทุรปราการสามารถจดัการความ

ขดัแย้งรูปแบบใหมท่ี่เกิดขึน้ได้ ผา่นกลไก “อนวฒันาการของเมือง” (Urban Involution) กลา่วคือการสร้าง

ลกัษณะท่ีมีความซบัซ้อนเชิงปริมาณหากแตไ่มมี่การพฒันาเชิงคณุภาพ (อาทิ การแปรสภาพชมุชนเส่ือม

โทรมเป็นท่ีพกัของแรงงานข้ามชาต ิระบบขนสง่ท้องถ่ิน ตลอดจนตลาดนดัราคาถกู ) ขณะท่ีภเูก็ตซึง่มีการ

พฒันาสูเ่มืองอตุสาหกรรมการบริการในชว่งปลายสงครามเย็นไมมี่ประสบการณ์ในลกัษณะเดียวกนักบั

สมทุรปราการ เพราะแรงงานอพยพสูอ่ตุสาหกรรมเหมือแร่ของภเูก็ตมกัเป็นแรงงานอพยพถาวรจากจีน

แผน่ดนิใหญ่ ซึง่เข้าสูก่ารเป็นคนท้องถ่ินในพืน้ท่ีและสร้างโครงสร้างลําดบัชัน้ทางชาตพินัธุ์ตอ่ไป 

 การพิจารณาแผนพฒันาเมืองของทัง้สมทุรปราการและภเูก็ตยงัมีทศันะตอ่แรงงานข้ามชาตใิน

ฐานะภยัคกุคามมากวา่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือผู้ถกูคกุคามความมัน่คงทางมนษุย์ อนัเป็นภาพ

สะท้อนการกําหนดฐานนโยบายสาธารณะจากกลุม่ผลประโยชน์เฉพาะโดยมิได้มีการปรับเปล่ียนฐาน

นโยบายให้สอดคล้องกบัสภาพการผลิตและเง่ือนไขชีวิตประจําวนัของประชาชนสว่นใหญ่ในสงัคม 

1.10 กรอบทฤษฎทีีใ่ช้ 

 การศกึษาแรงงานข้ามชาตใินสงัคมไทย สามารถแบง่การศกึษาได้ออกเป็นสามลกัษณะ คือ 

การศกึษาแนวกลุม่ผลประโยชน์/นโยบายสาธารณะ การศกึษาแนวมานษุยวิทยา และการศกึษาแนว

เศรษฐกิจการเมืองวา่ด้วยความสมัพนัธ์ในเขตเมือง โดยในงานวิจยัชิน้นีจ้ะใช้กรอบแนวคดิวา่ด้วย
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ชีวิตประจําวนัในเขตเมืองของนกัสงัคมวิทยาชาวฝร่ังเศส –Henri Lefebvre (2002) ซึง่ได้พฒันากรอบ

ความคดิจากขบวนการตอ่สู้ของผู้ใช้แรงงานในกรุงปารีสชว่งทศวรรษ 1960-1970 โดยชีใ้ห้เห็นถึงกลไก

ตอ่สู้และตอ่รองผา่นการสร้างพืน้ท่ีตา่งๆของระบบทนุนิยมซึง่ต้องการควบคมุความสัมพนัธ์การผลิต และ

กลไกการผลิตซํา้ของผู้ใช้แรงงาน ทัง้นี ้Lefebvre ได้ พิจารณาพืน้ท่ีในระบบทนุนิยมออกเป็นสามระดบัคือ  

 1.พืน้ท่ีทางกายภาพ เป็นภาพสะท้อนสนามของบการปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคมเป็นพืน้ท่ีซึง่

สามารถจบัต้องหรือเห็นด้วยตาได้ พืน้ท่ีกายภาพนีถ้กูสร้างขึ น้มาเพื่องรองรับชดุความคดิและอดุมการณ์

ตา่งๆ ได้แก่ โรงงาน โรงเรียน ร้านอาหาร ถนน สถานีรถไฟ ห้องเชา่  

 2.พืน้ท่ีทางสงัคม ชดุความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีถกูสร้างขึน้มา เพ่ือรักษาสถานะหรือโครงสร้าง

สงัคมท่ีมีไว้ อาทิ ระบบการศกึษา ระบบเครือญาต ิเพ่ือนฝงู ระบบการจ้างง าน วิถีการบริโภค ระบบ

กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินตา่งๆ 

 3.พืน้ท่ีทางความคดิ อดุมการณ์เพ่ือสร้างความชอบธรรมแก่พืน้ท่ีทางสงัคม มีสว่นตอ่การผลิตซํา้

ความสมัพนัธ์ การผลิต การให้คณุคา่กบัความสมัพนัธ์ตา่งๆ อาทิความเช่ือ องค์ความรู้ ความเป็นวตัถวุิสยั 

พืน้ท่ีทางความคดิจะมีส่วนตอ่การกําหนดพืน้ท่ีทางกายภาพและพืน้ท่ีทางสงัคมไปพร้อมกนั  

 การประยกุต์ใช้แนวคดิของ Lefebvre ตอ่การศกึษาชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตใินสงัคม

การผลิตไทยนํามาประยกุต์เข้ากบักรอบอธิบายของ Jim Glassman (2004) ซึง่อธิบายเง่ือนไขเศรษฐกิจ

ระดบัโลกท่ีแปรสภาพความสมัพันธ์ของพืน้ท่ีอตุสาหกรรมรอบนอกในเมืองไทยนบัแตช่ว่งทศวรรษ 1980 

ควบคูก่บัแนวความคดิของ Aihwa Ong (2006) ซึง่ชีใ้ห้กระบวนการท่ีรัฐอตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชีย

ตะวนัออกไกล สร้าง”ลกัษณะเฉพาะ”ภายใต้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเองเพ่ือควบคมุแรงงานใน

พืน้ท่ีตา่งๆเพื่อสร้างมลูคา่สว่นเกินตอบสนองตอ่หว่งโซอ่ปุทานระดบัโลก  
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บทที่ 2 ทฤษฎีและกรอบวิเคราะห์ 

2.1 บทน า 

 ในบทนีจ้ะทําการพิจารณากรอบวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์ลกัษณะพืน้ฐานการตอ่สู้ใน

ชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพูชาในสมทุรปราการและ แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในจงัหวดั

ภเูก็ต โดยจะฉายภาพให้เห็นถึงกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีหลกัอนัประกอบด้วย 1.กลุม่แนวคดิทางเศรษฐกิจ

การเมือง อนัฉายภาพให้เห็นลกัษณะความเปราะบางของแรงงานข้ามชาตภิายใต้กระแสการสะสมทนุ 

แบบเสรีนิยมใหม ่อนัก่อให้เกิดกลุม่แร งงานเส่ียง (Precariat) กลุม่แรงงานท่ีถกูวางสํานกึแบบ

ผู้ประกอบการ ผา่นการแบกรับความเส่ียงแทนชนชัน้นายทนุ 2. กลุม่แนวคดิชาตพินัธุ์วิทยาเมือง เพื่อฉาย

ให้เห็นเง่ือนไขความสมัพนัธ์เชิงอํานาจท่ีปรากฏในการควบคมุผู้ใช้แรงงานในพืน้ท่ี สมทุรปราการและภเูก็ต 

และ 3. กลุม่แนวคดิขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและสงัคมเพื่อฉายให้เห็นลกัษณะการตอ่สู้ของผู้ใช้

แรงงานทัง้สองพืน้ท่ี การบรูณาการแนวคดิทัง้สามกลุม่เข้ากนัเกิดขึน้ภายใต้ ภววิทยาของวิธีวิทยาทางชาติ

พนัธุ์วิทยาหลากสนาม เพ่ือฉายให้เห็นถึง ลกัษณะร่วมกนัของพืน้ท่ีทางกายภาพท่ีถกู วางเง่ือนไขโดยระบบ

ทนุนิยมโลก 

2.2 กลุ่มแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง ระหว่างประเทศ 

ขณะท่ีแนวทางเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศกระแสหลกั อนัมีรากฐานจากกรอบแนวคดิ   

ปฏิฐานนิยม (Gilpin 1987 12-23) โดยพิจารณาวา่รัฐแตล่ะรัฐเป็นตวัแสดงหลกัท่ีมีองค์ประกอบเหมือนกนั 

(Liked Unit) เป็นตวัแปรควบคมุและ มีปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นตวัแปรทดลองจงึนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการ

ให้ความสําคญัปัจจยัทางเศรษฐกิจในการกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ ในแง่เศรษฐกิจการเมือง

แล้ว แนวคดิดงักลา่วมีความเก่ียวพนักบัแนวคดิของ เดวิด ริคาร์โด ท่ีพิจารณาศกัย ภาพการผลิตของแตล่ะ

ประเทศอนันําสูป่ระเดน็ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศจงึถกูจงูใจด้วย

ราคาสินค้าท่ีถกูจากความสามารถในการผลืตท่ีแตกตา่งกนั  

ทัง้นี ้Marx (1976)ได้ระบไุว้ในหนงัสือ “วา่ด้วยทนุ” บทท่ี 25 วา่ด้วยการสะสมบพุกาลโดยชีใ้ห้เห็น

วา่ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในการผลิตนัน้ หาได้เกิดขึน้จากการเห็นพ้องต้องกนัอยา่งแนวการวิเคราะห์ของ    

ริคาร์โด แตก่ารจากการขูบ่งัคบั หลอกลวง และปล้นชิง เพ่ือสถาปนาระเบียบทนุนิยมขึน้ในพืน้ท่ีศนูย์กลาง 

เลนินได้ขยายความตอ่ใน หนงัสือ “จกัรวรรดนิิยมคือขัน้สงูสดุของทนุนิยม”(Lenin 1947 89-101) โดยระบุ
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ถึงสาเหตขุองการลา่อาณานิคมในต้นศตวรรษท่ี 20 วา่เพ่ือแสวงหาปัจจยัการผลิต ตลาดแรงงาน ตลาด

ระบายสินค้า เพ่ือตอบสนองรัฐทนุนิยม แนวคดิดงักลา่วยงัเป็นรากฐานกลุม่ทฤษฎีพึง่พิงของทางลาตนิ

อเมริกา โดยชีใ้ห้เห็นวา่ความด้อยพฒันาในประเทศโลกท่ีสามหาได้เกิดขึน้จากปัจจยัภายในประเทศนัน้

หากแตเ่กิดจากการวางโครงสร้างของระบบทนุนิยมโลก (Frank, Chew et al. 1996 17-30) แม้จะเป็นท่ี

ถกเถียงกนัถึงความสามารถในการอธิบายของกลุม่ทฤษฎีนีใ้นความสมัพนัธ์ในศตวรรษท่ี  21 แตก็่เป็น

จดุเร่ิมต้นของการพิจารณาวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจได้วางเง่ือนไขความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในการปฏิสมัพนัธ์

ระดบัโลก 

การพิจารณาผา่นกรอบข้างต้นนัน้เป็นการให้ความสําคญัตามกรอบภมูิรัฐศาสตร์ และการ

ปฏิสมัพนัธ์เชิงพืน้ท่ีตามแนวทางรัฐ(ทนุนิยม) สมยัใหมท่ี่สถาปนาขึน้ในชว่งศตวรรษท่ี19-20 จะเห็นได้วา่

กรอบอธิบายดงักลา่วเผชิญปัญหาเม่ือโลกทนุนิยมเผชิญกบัวิกฤตเิศรษฐกิจและนําสูก่ารปรับตวั การ

ขยายตวัของระบบทนุนิยมหาได้ก่อให้เกิดความเหล่ือมลํา้ระหวา่งโลกท่ีหนึง่และโลกท่ีสาม และนําสูค่วาม

โกรธแค้นสร้างเง่ือนไขการปฏิวตั ิในทางตรงข้ามในแง่พืน้ท่ีแล้วการปรับโครงสร้างการผลิตได้สร้างความมัง่

คัง่ในอดีตประเทศโลกท่ีสามอยา่งท่ีไมเ่คยมีมาก่อน  

 ขณะเดียวกนั Robert W.Cox (1987) ได้ขยายความประเดน็ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่งรัฐ

ทนุนิยมโดยชีใ้ห้เห็นวา่ เง่ือนไขทางเศรษฐกิจไมไ่ด้กําหนดความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่งรัฐเพียงลําพงั 

Cox ยงัให้ความสําคญัแก่เง่ือนไขด้านกลการให้ความหมาย อดุมการณ์ วฒันธรรม ทฤษฎีแนววิพากษ์

สามารถสรุปหวัใจสําคญัได้ดงันี ้

 1.พฤตกิรรมของตวัแสดงตา่งๆไมส่ามารถเกิดขึน้โดยการตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระได้ หากแตอ่ยู่

ภายใต้กรอบแนวคดิใดอยูเ่สมอ 

 2.แตไ่มใ่ชเ่พียงแคพ่ฤตกิรรมเทา่นัน้ท่ีอยูภ่ายใต้บริบทใดบริบทหนึง่ ตวัทฤษฎีเองก็มีลกัษณะท่ีตก

อยูภ่ายใต้เง่ือนไขบางอยา่งด้วยเชน่เดียวกนั ดงันัน้ทฤษฎีจงึไมส่ามรถดํารงอยูใ่นลกัษณะระบบปิด ใน

ห้องทดลอง และสร้างสตูรสําเร็จให้กบัทกุคําตอบ มมุมองของ  Cox (1987) จงึมีลกัษณะสมัพทัธ์นิยม 

  3.กรอบแนวคดิท่ีกําหนดพฤตกิรรมตา่งๆมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทฤษฎีแนววิพากษ์เป็น

การศกึษาเพ่ือเข้าใจการเปล่ียนแปลงนัน้ โดยการเปล่ียนแปลงนัน้จงึวางอยูบ่นเง่ือนไขของ เง่ือนไขทางวตัถ ุ

(ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ) อดุมการณ์ความเช่ือ สถาบนัทางสงัคม ซึง่ไมไ่ด้เป็นการกําหนดเชิงกลไก

หากแตไ่ด้ก่อร่างสร้างบริบทการอบตวัแสดงขึน้มา 
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 4.พฤตกิรรมหรือการตดัสินใจตา่งๆจงึไมไ่ด้เกิดขึน้จากการตดัสินใจตามทฤษฎีชนชัน้นําหากแตเ่กิด

จากบริบทรอบตวัแสดงนัน้ ทัง้ปัจจยัภายนอกและพลงัสงัคมจากเบือ้งลา่ง อนัเป็นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงได้

ตลอดเวลา 

 หากนํากรอบข้างต้นมาพิจารณาพฒันาการเศรษฐกิจกรเมืองสงัคมของรัฐไทยยอ่มหมายความวา่ 

กิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้นัน้ยอ่มมิได้เกิดขึน้อยา่งเป็นอิสระหากแตอ่ยูภ่ายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง

โลก เชน่ ระเบียบเบรตตนัวดูส์ สงครามเวียดนาม การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนํามาสูก่ารปรับอดุมการณ์ 

วฒันธรรม ภายในรัฐให้มีความสอดรับกบัระเบียบโครงสร้างนัน้ ในขณะเดียวกนั ก็อาจเกิดผลตอบรับ

คูข่นานจากโครงสร้างเศรษฐกิจ เชน่ความขดัแย้งและเหล่ือมลํา้ในสงัคมจากการพฒันาตามแนวทางทนุ

นิยมโลก เง่ือนไขความขดัแย้งนัน้ก็จะเป็นตวักําหนดคณุลกัษณะของรัฐนัน้ (Cox,1996:93) 

 ขณะเดียวกนั Jim Glassman (2004:15-22) ได้ให้ความสําคญัความสมัพนัธ์เชิงอํานาจของรัฐทนุ

นิยมในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ โดยระบถุึงความเหล่ือมลํา้ภายในระบบทนุนิยม วา่

หาได้เป็นไปในมิตขิองการ ควบคมุการผลิตหรือจดัสรรทรัพยากรเทา่นัน้หากแตมี่ความเก่ียวพนักบัมิ ตด้ิาน

อดุมการณ์ด้วย  

 Glassman  (2004)  วิพากษ์มมุมองท่ีมีลกัษณะรัฐอนัละเลยปัจจยัความสมัพนัธ์กบัระบบทนุนิยม

โลก อาทิการเน้นรัฐศนูย์กลางแบบเวเบอร์ ท่ีมองวา่การเช่ือมโยงของโลกมีขีดจํากดั และการปฏิสมัพนัธ์

ของมนษุย์ยงัคงอยูใ่นรัฐเป็นหลกั แนวคดินีใ้ห้บทบาทของรัฐนําการพฒันา เชน่เดียวกบัแนวคดิของ 

การเมืองระหวา่งประเทศกระแสหลกั ท่ีระบวุา่ รัฐเป็นตวัแสดงหลกัในความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ โดยมี

พรมแดนเขตแดนอธิปไตยท่ีตายตวั การเมืองภายประเทศและการเมืองระหวา่งประเทศใช้กรอบวิเคราะห์

คนละกรอบ  และเส้นพรมแดนอธิปไตยเป็นตวับรรจสุงัคมของรัฐนัน้ไว้ภายในทัง้นี ้Glassman ได้ระบถุึง

สภาพโครงสร้างทนุดงัตอ่ไปนี  ้

 1. กระบวนการเป็นสากลของทนุ (Internationalize of Capital) เป็นกระบวนการเป็นสากลทางชน

ชัน้ท่ีเกิดขึน้ ทกุระดบัชนชัน้ในระบบทนุนิยม กลา่วคือความสมัพนัธ์การผลิตได้แผข่ยายข้ามพืน้ท่ีและ

พรมแดนท่ีเคยมี โดยความสมัพนัธ์การผลิตท่ีขยายนีก็้สง่ผลการสร้างเง่ือนไขทางชนชัน้ การกดข่ีแรงงาน

ภายในโดยทนุข้ามชาตอิาจเกิดขึน้ พร้อมกบัการตดิตอ่ส่ือสารร่วมมือและมีความรู้สกึร่วมกนัของผู้ถกูกดข่ี 
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ขณะเดียวกนัสําหรับชนชัน้นายทนุก็ใช้ตรรกะร่วมกนั และมีการร่วมมือกนัในความสมัพนัธ์การผลิต

เชน่เดียวกนั 

 2.กระบวนการเป็นสากลของทนุนัน้หาใชป่รากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ใหม ่หากแตเ่ป็นกระบวนการท่ีเกิด

ขึน้มาอยา่งยาวนาน และตอ่เน่ือง โดยมีความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกบัลทัธิจกัรวรรดนิิยม และการแสวงหา

อาณานิคม  ซึง่มกัมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนวา่การยดึครองอาณานิคมเป็นการครอบงําระหวา่งชาตหินึง่ 

โดยละเลยเง่ือนไขความสมัพนัธ์ทางชนชัน้ท่ีเกิดขึน้ในระบบทนุนิยม  จกัรวรรดนิิยมเป็นภาพสะท้อนการ

ความเหล่ือมลํา้จากการพฒันาในระบบทนุนิยมในยคุสมยัหนึง่ โดยมีตวัแทนจากภายในทําหน้าท่ีเป็นชน

ชัน้นําระหวา่งประเทศ ท่ีเอือ้ประโยชน์ให้เกิดการพฒันาตามมมุมองของ ทฤษฎีพึง่พิง  

 3.กระบวนการเป็นสากลของทนุนัน้ หาใชเ่พียงแคป่รากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเทา่นัน้ หากแตเ่ป็น

การแปรสภาพทัง้มิตทิางสงัคมในวงกว้าง  ดงัเชน่ปรากฏการณ์จกัรวรรดนิิยม นัน้หาได้เป็นการครอบงําทาง

เศรษฐกิจเทา่นัน้ แตมี่ความสมัพนัธ์กบัการเมือง วฒันธรรม และโครงสร้างอดุมการณ์ อนัจะสร้าง

โครงสร้างสงัคมในการครอบงํา และเป็นรูปแบบการสะสมทนุของพืน้ท่ีนัน้ๆ การผลิตซํา้ท่ีเกิดขึน้ในระบบ

ทนุนิยมจงึไมใ่ชป่รากฏการณ์เชิงกลไก แตก่ารขยายความสมัพนัธ์โดยทนุนัน้เป็น วิถีการควบคมุท่ีต้องตอ่สู้

เพ่ือสถาปนาด้วยความซบัซ้อน เพ่ือการสะสมทนุในระดบัสากล 

 ด้วยกรอบแนวคดิทางเศรษฐกิจการเมืองข้างต้นจงึสามารถวางสรุปเบือ้งต้นเก่ียวกบัลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ของรัฐไทยกบัระบบทนุนิยมโลกท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจยัฉบบันีไ้ด้ดงันี  ้

 1.รัฐไทยมิได้เป็นพืน้ท่ีแยกขาดจากระบบทนุนิยมโลกและมิได้มีความอิสระโดยสมัพทัธ์เม่ือเทียบ

กบัทนุ แตม่ิได้หมายความวา่รัฐมิได้มีบทบาทในทางตรงข้ามรัฐมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการวางเง่ือนไข

เพ่ือเอือ้แก่ระบบทนุนิยม และเง่ือนไขสําคญัคือการควบคมุแรงงานทัง้ในมิตกิารผลิต และการผลิตซํา้  

 2.ดงันัน้การแบง่ภมูิรัฐศาสตร์ตามแนวระนาบจงึมิได้เป็นการฉายภาพท่ีครบถ้วน กระบวนการทํา

ให้เป็นสากลของระบบชนชัน้เกิดขึน้ข้ามพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ กลา่วคือระบบการผลิต และการควบคมุ      

ถกูควบคมุภายใต้ตรรกะเดียวกนั และสร้างเง่ือนไขของผู้ใช้แรงงานท่ีมีความเปราะบาง ในลักษณะเดียวกนั 

ดงัท่ี Castells ได้ระบเุง่ือนไขโลกท่ีส่ีในฐานะภาพสะท้อนชีวิตของผู้ใช้แรงงานท่ีถกูขดูรีดอยา่งแสนสาหสั 

และไร้อํานาจการตอ่รองซึง่เกิดขึน้ในทกุพืน้ท่ีการผลิตในกระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม่  
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 3.ระบบการผลิตแบบทนุนิยมท่ีผา่นการควบคมุผา่นโครงสร้างและกลไกตา่งๆในศตวรรษท่ีย่ีสิบ ไม่

วา่จะเป็นระบบสายพานอตุสาหกรรม รัฐชาต ิและการควบคมุผา่นระบบปิดโดยเปรียบเทียบกําลงัแปร

สภาพสูก่ลไกการควบคมุรูปแบบใหม ่กลา่วคือเป็นการวางเง่ือนไขให้รัฐมีขนาดเล็กลงแตมี่กลไกการ

ควบคมุท่ีเข้มข้นมากขึน้ 

 4.เพ่ือประโยชน์ของการสะสมทนุ ระบบทนุนิยมได้สร้างความสมัพนัธ์การผลิตแบบทนุนิยมภายใต้

กระแสเสรีนิยมใหม ่ด้วยเง่ือนไขนีก้่อให้เกิดกลุม่ แรงงานเส่ียง ชนชัน้สงัคม ซึง่มีลกัษณะแตกตา่งจากชนชัน้

กรรมาชีพ คือการเป็นกลุม่ผู้ใช้แรงงานท่ีต้องแบกรับความเส่ียง และความเปราะบางจากชนชัน้นายทนุ 

ภายใต้ระบอบการสะสมแบบยืดหยุน่แรงงานข้ามชาตไิด้เผชิญกบัภาวการณ์เป็น แรงงานเส่ียง อนั

เน่ืองจากการปราศจากอํานาจการตอ่รองโดยสมัพทัธ์กบักลุม่ชนชัน้อ่ืนในสงัคม 

2.3 กลุ่มแนวคิดชาตพิันธ์ุวิทยาเมือง 

 การศกึษาชาตพินัธุ์วิทยามกัได้รับการศกึษาผา่นความแตกตา่งของชาตพินัธุ์ท่ีแยกขาดตามพืน้ท่ี 

และถกูครอบงําโดยกรอบแนวคดิ Primodialism ซึง่จําเป็นต้องพิจารณากลไกการให้ความหมายในระดบั

ชมุชนและความสมัพนัธ์ระดบัปัจเจกชน (Smith 2000) การศกึษาชาตพินัธุ์วิทยาเมืองแม้จะมีฐานภววิทยา

ท่ีพิจารณากลไกการให้ความหมายจากระดบัปัจเจกชนแตมี่เง่ือนไขสําคญัในการพิจารณาคือพลวตัการ

เปล่ียนแปลงในความสมัพนัธ์การผลิตท่ีเกิดขึน้ นกัมานุ ษยวิทยาการเมืองอยา่ง Gellner (1987) นกัสงัคม

วิทยาชาวเยอรมนัชีใ้ห้เห็นวา่ลกัษณะทางชาตพินัธุ์ในสงัคมสมยัใหมเ่ป็นไปเพ่ือการควบคมุในสงัคม

อตุสาหกรรม อนัเป็นภาพสะท้อนความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในสงัคมสมยัใหมท่ี่ใช้ตรรกะความสมัพนัธ์ทาง

วฒันธรรมในมิตทิางชาตพินัธ์เพ่ือการควบคมุความเหล่ือมลํา้ในสงัคม การศกึษากลไกวฒันธรรมในเมือง

ได้รับการพฒันาตอ่เน่ืองโดยนกัมานษุยวิทยาการเมืองเชือ้สายมาเลเซียอยา่ง  Aihwa Ong (2006) 

 ในงานวิจยัชิน้นีไ้ด้พยายามวิเคราะห์กรอบชาตพินัธุ์วิทยาผา่นการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงอํานาจท่ี

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีเมือง ดงันัน้ การศกึษาชาตพินัธุ์วิทยาเมืองจงึมีความจําเป็นต้อ งก้าวผา่น แนวคดิหลกักลุม่

แรก คือ กลุม่มานษุยวิทยากระแสหลักซึง่มุง่เน้นการให้ความหมายของการศกึษาชมุชนเฉพาะท่ีแยกขาด

จากพลวตั และการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก รวมถึงแนวคดิชมุชนจินตกรรมซึง่ได้รับ

การพฒันาขึน้มาโดย Benedict Anderson ซึง่ให้ความสําคญัแก่กลไกการให้ความหมายและการสะสม

ความทรงจําร่วมในสงัคม ด้วยเง่ื อนไขนีเ้องข้อสรุปของแนวคดิชมุชนจินตกรรมจงึเป็นการลดทอน
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ความสําคญัของเง่ือนไข “ชีวิตประจําวนั” ในชมุชนท่ีประสบจริง โดยสามารถสรุปลกัษณะสําคญัของ

แนวคดิชาตพินัธุ์วิทยาเมืองได้ดงัตอ่ไปนี  ้

 1.แนวคดิชาตพินัธุ์วิทยาเมือง มิได้เป็นการมองวา่พืน้ท่ีกายภาพแตล่ะพืน้ท่ีมีความแยกขาดออก

จากกนั ซึง่เป็นภาพสะท้อนตอ่เน่ืองจากกลุม่แนวคดิทางเศรษฐกิจการเมืองซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ความสมัพนัธ์ของ

แตล่ะเขตเมืองมีพลวตัอนัเกิดจากการผนัแปรของความสมัพนัธ์ระดบัโลกดงัจะเห็นได้จาก พืน้ท่ีศกึษาใน

งานวิจยัชิน้นี ้จงัหวดัสมทุรปราการและภเูก็ตมิได้ถกูวางเง่ือนไขจากความสมัพนัธ์ภายในเพียงลําพงั แต่

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจการเมืองระดบัโลกได้มีผลสําคญัในการกําหนดโครงสร้างชนชัน้ภายในเมือง ดงันัน้

ความสมัพนัธ์ระหวา่งชาตพินัธุ์ในเมืองจงึเป็นเร่ืองของภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจการเมืองทัง้ภายในพืน้ท่ี

กายภาพและเง่ือนไขระดบัโลกไปพร้อมกนั 

 2.ชมุชนในเมืองดํารงอยูด้่วยความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ ดงันัน้ความทรงจําร่วมในลกัษณะชมุชน    

จินตกรรม จงึไมมี่ผลสําคญัตอ่การดํารงอยูข่องความสมัพนัธ์ในสงัคมเทา่กบัเง่ือนไขชมุชนประสบจริง โดย

มีรูปธรรมสําคญัคือ การยดึโ ยงแรงงานข้ามชาตด้ิวยความสมัพนัธ์ของการเป็นชาตพินัธุ์เดียวกนัไมสํ่าคญั

เทา่กบัเง่ือนไขการทํางานจริงท่ีพวกเขาต้องเผชิญเง่ือนไขการรองรับความเส่ียงท่ีถกูถ่ายโอนโดยระบบทนุ

นิยม และมีแนวโน้มการรับผิดชอบเง่ือนไขข้างต้นในลกัษณะปัจเจกชน มากกวา่การรวมหมู ่ 

 3.ความสมัพนัธ์เชิงชาตพินัธุ์ท่ีปรากฏในงานวิจยัชิน้นีจ้งึพิจารณาในลกัษณะกระบวนการให้

เหตผุลของกระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหมเ่พ่ือวางเง่ือนไขให้เกิดแรงงานเส่ียง เพ่ือให้ผู้ใช้แรงงาน

ข้ามชาตยิอมรับตอ่การแบกรับความเส่ียงแทนชนชัน้นายทนุ ด้วยการรับเง่ือนไขความเส่ียงแบบผู้

ผู้ประกอบการเหนือแรงงานตวัเอง ดงัเชน่ปรากฏลกัษณะการให้เหตผุลถึง ชีวิตชัว่คราวในประเทศ

ปลายทาง การยกระดบัชีวิตในพืน้ท่ีปลายทางหรือการบรูณาการเข้าสูป่ระเทศปลายทางในฐานะประชากร

ชัน้สองเพื่อผลิตซํา้เง่ือนไขความเหล่ือมลํา้ในกระบวนการสะสมทนุ เชน่การพฒันาตนสูก่ารเป็น

ผู้ประกอบการขนาดเล็กซึง่แสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาตใินชมุชนเดียวกนัอีกตอ่หนึง่เป็นต้น  

2.4 กลุ่มแนวคิดขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและสังคม 

 งานวิจยัชิน้นีชี้ใ้ห้เห็นกระบวนการตอ่สู้และเคล่ือนไหวของกลุม่แรงงานเส่ียงซึง่เกิดภายใต้

กระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่ ซึง่ชีใ้ห้เห็นการจดัโครงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งไปจากระบบ

อตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ และมีความเปราะบางในรูปแบบท่ีตา่งออกไป ในชว่งปลายศตวรรษท่ี 20 ได้มี
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นกัวิชาการแนวขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและสงัคม ได้พยายามสงัเคราะห์แนวคดิขบวนการ

เคล่ือนไหว ทางการเมืองและสั งคมใหม ่ (New Social Movement) ซึง่ให้ความสําคญักบักระบวนการ

ตอ่ต้านโลกาภิวตัน์ และการเรียกร้องด้ามสมัพนัธ์เชิงอตัลกัษณ์ท่ีก้าวพ้น จากการสูด้่วยประโยชน์ทาง

การเมือง หรือ เศรษฐกิจเดมิ (Buechler 2010) อนันําสูก่ารพฒันาขบวนการตอ่สู้ในแนวราบมากกวา่ การ

ตอ่สู้ผา่นความสมัพนัธ์เชิงอํานาจแนวดิง่แบบเดมิ อยา่งไรก็ตาม แม้แนวคดิขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม

แบบใหม ่จะวางเง่ือนไขสําคญัท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการแปรสภาพของความขดัแย้งภายใต้กระแสเสรีนิยมใหม ่แต่

เป็นการพร่ามวัความขดัแย้งทัง้หมดภายใต้ ความขดัแย้งเชิงอตัลกัษณ์ท่ีมีลกัษณะสมัพทัธ์นิยม ในงานวิจยั

ชิน้นีชี้ใ้ห้เห็นถึงกระบวนการตอ่สู้ของแรงงานข้ามชาตท่ีิเกิดขึน้ในชีวิตประจําวนั หลงัจากเผชิญความ

เปราะบางในลกัษณะของแรงงานเส่ียง เง่ือนไขของการเคล่ือนไหวในกลุม่แรงงานเส่ียง จงึมิได้มี ลกัษณะ

สมัพทัธ์เชน่เดียวกนักบัการเคล่ือนไหวเชิงอตัลกัษณ์ของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมใหม ่หากแตเ่ป็น

ภาพลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีมีลกัษณะทัว่ไปในฐานะกลุม่ชนชัน้การผลิตในกระบวนการสะสมทนุแบบเสรี

นิยมใหม่ 

 ทัง้นีล้กัษณะสําคญัของการเคล่ือนไหว และตอ่สู้ของกลุม่แรงงานเ ส่ียงซึง่ถกูพฒันาเพื่อใช้ในการ

อธิบายในงานวิจยัชิน้นี ้พฒันาขึน้จากแนวคดิการถกูพรากเชิงสมัพทัธ์ และวิกฤตกิารสร้างความชอบธรรม

ของ Habermas (Habermas and Seidman 1989) เพ่ือเน้นยํา้ให้เห็นถึงลกัษณะทัว่ไปของแรงงานข้าม

ชาตท่ีิมิได้เป็นผู้ ท่ียอมจํานนอยา่งไมมี่เง่ือนไข การตอ่สู้ นีเ้ป็นหนอ่ออ่นของการนําสูก่ารเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม ท่ีมีลีลกัษณะแตกตา่งจากขบวนการแรงงานในชว่งการผลิตแบบอตุสาหกรรมสายพาน และไมใ่ช่

การตอ่สูท่ี่แยกขาดในลกัษณะสมัพทัธ์นิยม อนัจะปรากฏใน บทท่ี 4 และบทท่ี 5 เม่ือพิจารณากรณีศกึษา

ของแตล่ะพืน้ท่ีไปพร้อมกนั 

2.5 กรอบวิเคราะห์ และภววิทยาชาตพิันธ์ุวิทยาหลากสนาม 

 การศกึษาวิจยัในครัง้นีมี้เป้าประสงค์หลกัเพ่ือฉายภาพให้เห็นเง่ือนไขการใช้ชีวิตของแรงงานข้าม

ชาตสิองชาตพินัธ์ในพืน้ท่ีสองพืน้ท่ีซึง่มีความแตกตา่งกนัในลกัษณะการผลิต การพิจารณาชาตพินัธุ์วิทยา

หลากสนามในงานวิจยัชิน้นีเ้ป็นไปเพ่ือชีใ้ห้เห็นลกัษณะทัว่ไปของแรงงานข้ามชาตท่ีิมิได้เผชิญความเฉพาะ

ตามลกัษณะของพืน้ท่ีการผลิต หรือภมูิหลงัตามชาตพินัธุ์ โดยสามารถสรุปกรอบวิเคราะห์ผา่นการบรูณา

การกรอบวิเคราะห์ได้ดงันี  ้
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 1.วิเคราะห์แรงงานข้ามชาตสิองพืน้ท่ี ในฐานะแรงงานเส่ียง (Precariat) โดยชีใ้ห้เห็นถึงพลวตัการ

เปล่ียนแปลงพลงัการผลิตในระบบทนุนิยม ผา่นการชีใ้ห้เห็นเง่ือนไขการสร้างกลุม่แรงงานเส่ียงท่ีแบกรับ

ความเส่ียงแทนผู้ประกอบการเพ่ือตอบสนองตอ่การสะสมทนุท่ีมีการทําให้เป้นสินค้าเข้มข้น  

 2.ในลกัษณะทัว่ไปท่ีปรากฏในกลุม่แรงงานเส่ียงนี  ้กรอบวิเคราะห์ชาตพินัธุ์วิทยาเมืองมีสว่นในการ

ฉายภาพให้เห็นถึงกลไกควบคมุและความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อฉายให้

เห็น เพ่ือถ่ายโอนความเส่ียงสูผู่้ ใช้แรงงานข้ามชาต ิการวิเคราะห์ในระดบันีไ้ด้ชีใ้ห้เห้นถึงกลไกการพยายาม

ครอบงําและขดูรีดมูลคา่สว่นเกินจากผู้ใช้แรงงาน แตใ่นความสมัพนัธ์เชิงอํานาจนีก็้ได้แสดงให้เห็นการ

ตอ่รองและการตอ่สู้ในปริมณฑลตา่งทัง้ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม  

 3.กลุม่แนวคดิขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม ชีใ้ห้เห็นถึงกระบวนการตอ่ต้านและตอ่สู้ของแรงงาน

ข้ามชาตบินเง่ือนไขการตอ่รองในลกัษณะของกลุม่แรงงานเส่ียง ซึง่แม้จะเป็นผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือครองปัจจยัการ

ผลิตและดํารงชีวิตอยูบ่นเง่ือนไขการแบกรับความเส่ียง แตม่ิใชว่า่กลุม่แรงงานข้ามชาตใินฐานะแรงงาน

เส่ียงเป็นผู้ยอมจํานนอยา่งไมมี่เง่ือนไข ในทางตรงข้าม การท่ีพวกเขามีความต่ืนตวัตอ่การลิดรอนสิทธ์ิเ ชิง

สมัพทัธ์ ทําให้การเรียกร้องผา่นระบบชนชัน้ใหมถ่กูก่อตวัอยา่งเป็นระบบและมีลกัษณะทัว่ไปในระบบการ

ผลิตโลก 
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 โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ในงานวิจยัชิน้นีจ้งึเป็นการวิเคราะห์ในลกัษณะสหระดบัเพ่ือหาลกัษณะ

ทัว่ไปของกลุม่แรงงานเส่ียงพร้อมกบัการควบคมุผา่นความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในระดบัท้องถ่ิน อนัเป็น

เง่ือนไขเร่ิมต้นของการตอ่ต้านจากผู้ใช้แรงงานท่ีมีทัง้ลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดจากการสะสมความขดัแย้งใน

พืน้ท่ีควบคูก่บัลกัษณะทัว่ไปของแรงงานเส่ียงท่ีเผชิญความเปราะบางแบบเสรีนิยมใหม ่การตอ่สู้ใน

ชีวิตประจําวนัท่ีเกิดขึน้จงึเป็นภาพสะท้อนจากการแปรสภาพของระบบเศรษฐกิจโลก ท่ีแม้ด้านหนึง่จะเป็น

การลดอํานาจการตอ่รองของผู้ใช้แรงงาน ผา่นการถ่ายโอนความเส่ี ยง และการทําให้เป็นสินค้าสงูขึน้ แต่

ภายใต้การสร้างจิตสํานกึกแบบผู้ประกอบการ และเง่ือนไขกตกิาแบบเสรีนิยมใหมท่ี่เน้นการให้ความสําคญั

แก่การสะสมเชิงปริมาณ และกรรมสิทธ์ิสว่นบคุคลทําให้การแยง่ชิงหรือขดูรีดตต่วัแรงงาน ไมส่มเหตสุมผล

มากขึน้เม่ือกระบวนการผลิตเผชิญวิกฤติในการสะสมทนุ 

2.6 บทสรุป 

 ในบทนีไ้ด้แสดงถึงกรอบวิเคราะห์แนวคดิเชิงทฤษฎีซึง่ได้รับการประยกุต์ เพ่ือสร้างกรอบวิเคราะห์ 

อนัประกอบด้วย แนวคดิเชิงทฤษฎีด้านเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศได้ฉายภาพให้เห็นพลวตัการ

เปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์การผลิตของระบบทนุนิยมโลกซึง่ทํางานผา่น ระบบความสมัพนัธ์เชิงอํานาจใน
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เมืองซึง่ได้รับการอธิบายผา่นกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีด้านชาตพินัธุ์วิทยาเมือง และในความสมัพนัธ์เชิง

อํานาจท่ีปรากฏในพืน้ท่ีเมืองสมทุรปราการ และภเูก็ต ก่อให้เกิดความขดัแย้งและการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนั

ซึง่เป็นการตอ่สู้บนฐานผลประโยชน์และชนชัน้ทางเศรษฐกิจการเมืองมากกวา่ อตัลกัษณ์และวิถีชีวิตตาม

คําอธิบายแบบขบวนการเคล่ือนไหวใหม ่หรือมานษุยวิทยาแนวสมัพทัธ์นิยม อนัเป็นภาพสะท้อนความ

เปราะบางภายใต้วิถีการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่ท่ีผู้ใ ช้แรงงานข้ามชาตเิป็นภาพสะท้อนของความ

เปราะบางเชิงปริมาณ เชน่ปริมาณคา่จ้าง และเชิงคณุภาพเชน่ความแปลกแยก และการถกูทําให้เป็นสินค้า

อยา่งเข้มข้น โดยท่ีเง่ือนไขเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพปรากฏขึน้พร้อมกนัในกระบวนการสะสมทนุแบบเสรี

นิยมใหม ่
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย และข้อมูลภาคสนาม 

3.1 บทน า 

 ในบทนีไ้ด้แสดงถึงการได้มาซึง่ข้อมลูภาคสนาม วิธีการวิเคราะห์ และการสร้างข้อสรุปทัว่ไปท่ี

เกิดขึน้ในกรณีศกึษาท่ีเลือก รวมถึงรายงาน ข้อมลูปฐมภมูิจากการสมัภาษณ์ในพืน้ท่ี โดยการศกึษาวิจยัใน

ครัง้นีไ้ด้ใช้กรอบการศกึษาชาตพินัธุ์วิทยาหลากสนาม ซึง่ได้รับการพฒันาโดย George E.Marcus เพ่ือ

แสดงให้เห็นการเช่ือมร้อยระหวา่งสองพืน้ท่ีกายภาพท่ีมีความหา่งไกลแตถ่กูเช่ือมร้อยด้วยเง่ือนไขเศรษฐกิจ

การเมืองระหวา่งประเทศ ซึง่ในบริบทนีส่ื้อถึงกระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่อนัก่อให้เกิดการ

เคล่ือนย้ายของทนุและแรงงาน รวมถึงการสร้างความเข้มข้นของกระบวนการทําให้เป็นสินค้า (Becker 

2001) 

 ระเบียบวิธีวิจยัยงัคงวางอยูบ่นฐานของชาตพินัธุ์วิทยา คือการพยายามหาลกัษณะเฉพาะของแต่

ละกลุม่ทางสงัคมในพืน้ท่ีหนึง่ ศกึษากลไกการให้ความหมาย และลกัษณะในชีวิตประจําวนัของแรงงาน

ข้ามชาตท่ีิปรากฏในสองพืน้ท่ีผา่นการสมัภาษณ์แบบมีสว่นร่วม และการเก็บข้อมลูแบบสมัภาษณ์หมู่  

(Focus Group) การสมัภาษณ์เชิงลกึในกลุม่ตวัอยา่ง ชาวกมัพชูาทัง้หมด 27 คน และ ชาวพมา่ 22 คนได้

จากการสุม่ตวัอยา่งแบบมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนเง่ือนไขชีวิตและกลุม่อาชีพท่ีหลากหลาย โดยในขัน้ตอน

การวิเคราะห์นัน้ แบง่เป็นสองระดบัคือการวิเคราะห์ในลกัษณะเฉพาะของกลุม่สงัคมในพืน้ท่ีนัน้ และการ

วิเคราะห์ในลกัษณะทัว่ไปซึง่ฉายภาพถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี โดยจดัทําข้อมลูท่ีได้ในลกัษณะสถิติ

เชิงบรรยาย 

 ในบทนีจ้ะแบง่การนําเสนอออกเป็น ญาณวิทยาของชาตพินัธุ์วิทยาหลากสนาม กระบวนการสร้าง

สนามการวิจยั ข้อมลูภาคสนาม และกระบวนการวิเคราะห์ผา่นวิธีวิทยาทางชาตพินัธุ์วิทยาหลากสนาม  

3.2 ญาณวิทยาชาตพิันธ์ุวิทยาหลากสนาม 

 ญาณวิทยา (Epistemology) หรือการศกึษาเพ่ืออธิบายวา่ความรู้คืออะไร อนันําสูก่ารตัง้คําถาม

หลกัวา่การได้มาซึง่ความรู้ท่ีดีมีลกัษณะและวิธีการอยา่งไรเม่ือพิจารณา ญาณวิทยาทางชาตพิันธุ์วิทยา 

โดยมากแล้วจะพิจารณาจงึวิธีการเก็บข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ีและเวลาท่ีเข้มข้นในลกัษณะของ 

Malinowski ซึง่พยายามศกึษาถึงกลไกการให้ความหมายในฐานะคนใน และขีดเส้นแบง่พืน้ท่ีทางกายภาพ 

และพืน้ท่ีทางสงัคม ระหวา่งคนในและคนนอก โดยเช่ือวา่ความรู้ท่ีดีมีแนวโน้มท่ีจะมีลกัษณะสมัพทัธ์นิยม 
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โดยหลีกเล่ียงการสร้างข้อสรุปในลกัษณะทัว่ไปท่ีอธิบายข้ามพืน้ท่ีและเวลา หรือการอธิบายตามชดุความ

จริงท่ีตายตวั การศกึษาในลกัษณะดงักลา่วยงัได้รับการพฒันาตอ่เน่ืองโดย Clifford Geertz และกลุม่นกั

คดิหลงัอาณานิคมและหลงัสมยัใหมเ่พ่ือหลีกเล่ียงการสร้างข้อสรุปท่ีอิงกบัทฤษฎีหรือระบบคดิใด

โดยเฉพาะ (Geertz 2001) 

 ทัง้นีก้รอบวิเคราะห์ดงักลา่วถกูท้าทายและตัง้คําถามโดยนกัมานษุยวิทยาอยา่ง George E. 

Marcus  ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่ ปัจจบุนัมิได้มีพืน้ท่ีใดแยกขาดออกจากกนัเป็นอิสระ การเช่ือมร้อยของระบบการค้า 

แรงงาน และการผลิตเป็นตวัจดุประเดน็ให้เห็นวา่แตล่ะพืน้ท่ีมีความเก่ียวพนักนั เชน่การจะทําความเข้าใจ

วา่สินค้าหนึง่ผลิตด้วยกรรมวิธีอยา่งไรจําเป็นต้องทําความเข้าใจผา่นการทํางานของหว่งโซอ่ปุทานโลก

เพราะไมมี่พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ซึง่ทําการผลิตเพียงลําพงั แม้กระทัง่การทําความเข้าใจกลไกทางภาษาก็มิได้

เกิดขึน้บนพืน้ท่ีท่ีแยกขาดเฉพาะของพืน้ท่ีหนึง่ และด้วยเง่ือนไขนีเ้อง ท่ีการทําความเข้าใจแรงงานข้ามชาต ิ

จงึจําเป็นต้องศกึษาควบคูก่นัมากกวา่พืน้ท่ีเฉพาะหนึง่ ซึง่เป้าประสงค์ของการใช้ญาณวิทยาแบบชาตพินัธุ์

วิทยาหลากสนามในงานวิจยัชิน้นีคื้อการพยายามสงัเคราะห์ความเก่ียวพนัระหวา่ง สมทุรปราการ และ

ภเูก็ตในฐานะพืน้ท่ีเสรีนิยมใหมท่ัง้คูแ่ม้วา่จะมีพืน้ท่ี ท่ีหา่งไกล รวมถึงผู้ใช้แรงงานข้ามชาตใินสองพืน้ท่ีก็

มิได้มีความเก่ียวข้องกนัโดยตรง แตส่ิ่งท่ีผู้วิจยัได้ทําการตดิตามข้ามพืน้ท่ี คือ การตดิตามอปุลกัษ ณ์

ความสมัพนัธ์การผลิต ความขดัแย้งและการตอ่สู้ของผู้ใช้แรงงานสองพืน้ท่ีวา่มีความเก่ียวพนักนัอยา่งไร  

3.3 กระบวนการสร้างสนามวิจัย 

 สนามวิจยัในแง่พืน้ท่ีกายภาพถกูจดัวางผา่นการเป็นพืน้ท่ีการผลิตอตุสาหกรรมหนกัและ

อตุสาหกรรมการบริการ โดยการกําหนดขอบเขตผา่นพืน้ท่ีอํานาจการปกครอง ในกรณีสมทุรปราการซึง่

พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีเปิดและไมมี่อาณาบริเวณท่ีชดัแจ้งวา่เขตอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองถึงพืน้ท่ีใด ผู้วิจยัได้เลือก

ศกึษาพืน้ท่ีเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ อนัเป็นพืน้ท่ีซึง่มีความเฉพาะในความเป็นชมุชนแรงงานข้ามชาตชิาว

กมัพชูา สว่นในกรณีภเูก็ตนัน้ เลือกศกึษาพืน้ท่ีอําเภอเมืองเป็นหลกัเพพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ของ

แรงงานข้ามชาตชิาวภเูก็ตตอ่พืน้ท่ีเมืองท่ีมีทัง้กลไกการผลิตและผลิตซํา้ไปพร้อมกนั โดยสนามทัง้สอง

สนามมีการปฏิสมัพนัธ์ตอ่ระบบโลกดงันี  ้

 1.สมทุรปราการดํารงอยูใ่นฐานะเมืองอตุสาหกรรมท่ีทําการผลิตสินค้าตอบสนองตอ่หางโซอ่ปุทาน

โลก แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาเองแม้จะทํางานอยูใ่นอตุสาหกรรมเน้นแรงงานและใช้ทกัษะต่ํา ธุรกิจกึ่ง

ทางการ แตค่วามยืดหยุน่ซึง่สะท้อนออกมาในตวัผู้ใช้แรงงานนัน้เป็นภาพสะท้อนกลไกการสะสมทนุแบบ
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เสรีนิยมใหมไ่ด้เป็นอยา่งดี ดงันัน้ความเก่ียวพนัของสมทุรปราการท่ีปรากฏผา่นชีวิตของแรงงานข้ามชาติ

ตอ่ระบบทนุนิยมโลกจงึเก่ียวข้องกบัสามพืน้ท่ีเป็นอยา่งน้อย คือ พืน้ท่ีสมทุรปราการเอง  พืน้ท่ีต้นทางใน

กมัพชูา (ประกอบหลากหลายพืน้ท่ี) และพืน้ท่ีปลายทางของสินค้าท่ีทําการผลิตอนัได้แก่กลุม่ประเทศ

อตุสาหกรรมกรุงเทพมหานคร ในกรณีของการเป็นคนงานก่อสร้างความเก่ียวข้องนีส้ะท้อนอยูท่ี่

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมลูคา่บ้านชานเมืองและวิถีชนชัน้กลางในกรุงเทพ  

 2.ภเูก็ตอนัเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ การศกึษาลกัษณะชีวิตประจําวนัของแรงงาน

ข้ามชาตใินภเูก็ตสะท้อนเง่ือนไขความสมัพนัธ์อยา่งน้อยสามพืน้ท่ีเชน่กนั คือ พืน้ท่ีภเูก็ต พืน้ท่ีต้นทางอนัส่ือ

ถึงพืน้ท่ีพมา่ตอนใต้ และพืน้ท่ีซึง่สินค้าท่ีผลิตในภเูก็ตไปปฏิสมัพนัธ์ด้วยซึง่ในงานวิจยัชิน้นีส่ื้อถึง บริการท่ี

เกิดขึน้ในภเูก็ตซึง่ด้านหนึง่คือการรองรับการเตบิโตของชมุชนชัน้กลาง และในอีกด้า นหนึง่ตอบสนองการ

ขยายตวัของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและบริการท่ีมีลกูค้าจากทกุมมุโลก  

 3.จะเห็นได้วา่สนามวิจยัทัง้สองนี ้มิได้มีการปฏิสมัพนัธ์โดยตรงแตส่ามารถสรุปความสมัพนัธ์ของ

สนามได้ดงันี ้

  

จากแผนภาพจะเห็นได้วา่ พืน้ท่ีแตล่ะพืน้ท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กนัผา่นโครงสร้างทนุนิยมโลกดงันัน้  แตล่ะพืน้ท่ีจงึ

ไมใ่ชพื่น้ท่ีท่ีแยกขาดออกจากกนัอยา่งสมบรูณ์ การวิเคราะห์จงึต้องวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะ

ทัว่ไปของแตล่ะพืน้ท่ีไปพร้อมกนั 
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3.4 ข้อมูลภาคสนาม 

 จากการเก็บข้อมลูภาคสนามในพืน้ท่ีสมทุรปราการและภเูก็ตสามารถจําแนกข้อมลูดบิได้ดงัตารางด้านลา่ง  

ตาราง 3.4.1 ข้อมลูแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการ 

หมายเลข เพศ อาย ุ สมรส จํานวนปี บ้านเกิด อาชีพ รายได้ตอ่วนั 

1 M 33 

Married 

2 

Kampong Cham (moved to 

Banteay Meanchey) Nail Factory 260 

2 F 34 2 Banteay Meanchey Nail Factory 280 

3 M 47 

Married 

2 

Phnom Penh (moved to Poi 

Pet) Nail Factory 280 

4 F 40 2 Poit Pet Nail Factory 280 

5 F 35 Married 

8-9 

years Poit Pet Kodang 0 

6 M 25 Married 8 Pursat 

Cassava 

powder fac 700 

7 M 23 Single 1.5 Kampong Thom 

Steel 

Factory 500 
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8 M 25 Single over 10 Siem Reap 

Internet 

Café 300 

9 M 18 Single 1/2 year Battambang Unemployed 0 

10 M 20 Single 1 Battambang Sell Chicken 230 

11 M 45 

Married 

2 Preyveng Kodang 50-200 

12 F 35 2 Preyveng Kodang 50-200 

13 F 17 Single 12 Banteay Meanchey Unemployed 0 

14 M 30 Divorced 2 Battambang 

sell in 

Market 400 

15 F 28 Married 2 Banteay Meanchey CW 250-300 

16 F 44 Married 

5-

6years Pursat Kodang 200 

17 F 34 Married over 10 Kampong Thom seaweed fac 300 

18 F 34 Married 8 Banteay Meanchey 

bread 

factory 300 

19 F 25 single 

3 

months Battambang 

bread 

factory 300 
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20 F 19 Single 

2 

months Battambang Kodang 220-250 

21 F 42 Married 2months Banteay Meanchey 

Domestic 

worker 

4000/month (free 

food and housing) 

22 F 38 Single 

5 

months Battambang 

Bread 

Factory 300 

23 F 26 Single 2months Battambang 

Bread 

Factory 300 

24 F 35 Married over 10 Battambang Housewife 0 

25 F 50 Married over 10 Kampong Thom Kodang 80-150 

 

โดยสามารถจําแนกตามแผนภาพแสดงถึงลกัษณะพืน้ท่ีต้นทางการอพยพ ดงันี  ้
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สว่นข้อมลูแรงงานข้ามชาต ิชาวพมา่ในพืน้ท่ีภเูก็ตสามารถจําแนกตามตารางได้ดงัตาราง 3.4.2 

หมายเลข เพศ อายุ จ านวนปี บ้านเกิด อาชีพ รายได้ต่อวัน 

1 F 41 7 Maylamaeng Waitress 7000/M 

2 M 30 9 Ye 

Curtain 

Shop 9000/M 

3 M 22 6 Maylamaeng 

Curtain 

Shop 8000/M 
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4 M 22 6 Dawei Gas Store 9500/M 

5 M 29 8 Dawei Waiter 12000/M 

6 F 28 4 Maylamaeng 

Domestic 

Worker 7800/M 

7 F 33 18 Maylamaeng Shoe Seller 7000 

8 F 27 4 Dawei 

คนลวก

ก๋วยเตี๋ยว 9000 

9 M 24 8 Rakhine 

แร่ปลา/

ประมง 4000 

10 M 29 3 Yangoon 

ร้านทํากรอบ

รูป 9500 

11 M 31 11 Ye ชา่งเบาะ 13000 

12 F 35 35 Kachin ร้านข้าวต้ม 10000 

13 M 30 5 Dawei 

บริษัทรับจด

ทะเบียน 10000 

14 M 40 25 Maylameng 

แร่ปลา /

ประมง 10000 
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15 M 42 15 Ramo 

ชา่งเย็บ

ผ้ามา่น 9000 

16 F 28 8 Maylameng พนกังานเสริฟ 8500 

17 M 39 9 Dawei ประมง 7200 

18 F 23 2 Bawramaii 

ชงนํา้ร้านเร่ือง

ด่ืม 4000 

19 F 29 6 Kaw Thong แมบ้่าน 7000 

20 F 19 9 Maylameng 

พนกังานล้าง

รถ 5000 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลูพิจารณาตามหลกัชาตพินัธุ์วิทยาหลากสนาม เป็นการกระทําโดยการ

เปรียบเทียบสองลกัษณะคือ การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะและลกัษณะทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ภายในและระหวา่ง

สองพืน้ท่ี โดยเป็นการวิเคราะห์เชิงอปุนยัจากกรณีเฉพาะเพื่อสร้างข้อสรุปท่ีมีลกัษณะทัว่ไป ระหวา่งพืน้ท่ี  

3.4.1 แนวทางการสร้างข้อสรุปเฉพาะ 

การสร้างข้อสรุปเฉพาะเกิดขึน้ผา่นการพิจารณาเง่ือนไขภายในของพืน้ท่ีนัน้ และความเก่ียวพนัของ

แรงงานข้ามชาตท่ีิเกิดขึน้ในพืน้ท่ีนัน้โดยทัง้นีก้ารวิเคราะห์ท่ีเกิดขึน้เพ่ือสร้างลกัษณะเฉพาะโดยวิเคราะห์

ผา่นแง่มมุดงัตอ่ไปนี ้

1.ลกัษณะพืน้หลงัทางเศรษฐกิจสงัคมของแรงงานข้ามชาต ิเพ่ืออธิบายโลกทศัน์และความ

คาดหวงัในการใช้ชีวิตท่ีประเทศต้นทาง 

2.ภมูิศาสตร์ หรือพืน้ท่ีทางสงัคมในการกําหนดความสมัพนัธ์การผลิตและกลไกการให้ความหมาย

ของแรงงานข้ามชาตกิบัผู้ประกอบการชาวไทย 

3.เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ คา่จ้าง การสง่เงินกลบัและความคาดหวงัในอนาคต  

4.ความเปราะบางในชีวิตความไมม่ัน่คงและการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัโดยจําแนกในลกัษณะ 

เฉพาะปัจเจกชนและการตอ่สู้แบบรวมหมู่ 

3.4.2 แนวทางการสร้างข้อสรุปท่ีมีลกัษณะทัว่ไป 

1.วิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปผา่นความเปราะบางในชีวิตของผู้ใช้แรงงานท่ีมีผา่นกระบวนการสะสม

ทนุแบบเสรีนิยมใหม ่บนฐานสมมตฐิานของการวิจยัสามลกัษณะท่ีวา่ แรงงานข้ามชาตเิผชิญเง่ือนไขความ

เปราะบางวามลกัษณะคือ การถกูทําให้มีความคล้ายกนัในฐานะสินค้า ความเหล่ือมลํา้ มีความเป็นปัจเจก

ชนเข้มข้น และถกูกนัออกจากพืน้ท่ีทางสงัคมหลกั 

2.วิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไป ผา่นระบบชมุชนจินตกรรมในการสร้างสํานกึร่วมของกระบวนการสร้าง

ความทรงจําร่วมของแตล่ะพืน้ท่ี ผา่นสํานกึชะตากรรมร่วมท่ีก้าวผา่นประเดน็ทางชาตพินัธ์  
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3.ลกัษณะการตอ่สู้ ท่ีแม้สว่นหนึง่จะปรากฏขึน้มาในลกัษณะเฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ีและกลุม่ทาง

ชาตพินัธุ์แตก่ารศกึษามุง่เน้นวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปท่ีปรากฏในฐานะ ชนชัน้แรงงานเส่ียง (Precariat) 

กลุม่ผู้ใช้แรงงานท่ีปรากฏในสงัคมเสรีนิยมใหมซ่ึง่มีหน้าแบกรับความเส่ียงในการผลิต และผลิตซํา้แก่ชนชัน้

นายทนุ ในประเดน็นีจ้งึจะพิจารณาแรงงานเส่ียงในฐานะภาพสะท้อนลกัษณะทัว่ไปท่ีปรากฏในเง่ือนไขการ

ใช้ชีวิตและการตอ่สู้ของแรงงานข้ามชาตริะหวา่งสองพืน้ท่ี 
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บทที่ 4 แรงงานข้ามชาตชิาวกัมพูชา ในสมุทรปราการ 

4.1 บทน า 

ในบทนีจ้ะแสดงถึงเง่ือนไขชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตใินพืน้ท่ีสมทุรปราการ โดยพิจารณา

การเปล่ียนผา่นของระบบทนุนิยมโลกซึง่สง่ผลตอ่โครงสร้างอํานาจภายในเมืองสมทรุปราการ อนัก่อให้เกิด

ความเปราะบางและการตอ่สู้ของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการ โดยมีลําดบัการ

นําเสนอคือ สว่นท่ีหนึง่พิจารณา ภมูิรัฐศาสตร์ของพืน้ท่ีสมทุรปราการอนักําหนดโครงสร้างชนชัน้ภายใน

เมืองและความสมัพนัธ์กบัแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในฐานะแรงงานเส่ียง สว่นท่ีสองจะพิจารณาถึง

เง่ือนไขประเทศต้นทาง ของผู้ใช้แรงงานข้ามชาตท่ีิประเทศกมัพชูาโดยฉายภาพให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง

ในมิตทิางเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องผู้อพยพ สว่นท่ีสามพิจารณาถึงความเปราะบางในชีวิตการทํางาน

ของผู้ใช้แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในสมทุรปราการ และสว่นท่ีส่ีนําเสนอในประเดน็ความขดัแย้งและการ

ตอ่สู้ของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาท่ีปรากฏในพืน้ท่ีเมืองสมทุรปราการ  

 การศกึษาวิจยัพืน้ท่ีสมทุรปราการ เทศบาลสําโรงเหนือ และพืน้ท่ีชมุชนใกล้เคียงได้แสดงให้เห็น

ลกัษณะสําคญัของผู้ใช้แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาอนัเป็นผลจากกระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่

ประการแกรก คือ การใช้ชีวิตแบบกระจดักระจายและขาดการรวมตวั ลกัษณะท่ีสองคือการแขง่ขนัภายในชุ

มน อนัเก่ียวพนักบัลกัษณะท่ีสามคือการถกูแยกขาดจากพืน้ท่ีหลกัของเมืองแม้ประชากรชาวกมัพชูาจะมี

ปริมาณเยอะในกําลงัแรงงานของพืน้ท่ีสําโรงก็ตาม ลกัษณะนีนํ้าสูค่วามเปราะบางและไมส่ามารถกําหนด

อนาคตตนเองได้  แตใ่นสภาพนีม้ิใชห่มายความวา่แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาจําเป็นต้องแรงงานเส่ียงท่ี

จํานนอยา่งไมมี่เง่ือนไขการตอ่สู้และตอ่รองเกิดขึน้ในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง ภายใต้การพยายามควบคมุผา่น

ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในพืน้ท่ีเมืองซึง่ไมส่ามารถทํางานได้อยา่งตอ่เนา่องสม่ําเสมอเม่ือการสะสมทนุ

เผชิญกบัวิกฤตกิารณ์ตา่งๆ 

4.2 ภูมิรัฐศาสตร์สมุทรปราการ 

 4.2.1 พัฒนาการผลิตในสมุทรปราการ 

David Harvey (2006) ได้พิจารณาเง่ือนไขสําคญัของการจดัความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในพืน้ท่ีเมือง

วา่เกิดจากกระบวนการสะสมทนุ และการสร้างพืน้ท่ีเพ่ือตอบสนองกระบวนการทําให้เป็นสินค้าและการ

แบง่งานกนัทําท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีเมือง ซึง่พืน้ท่ีเมืองมีบทบาทสําคญัในการผลิตและผลิตซํา้ โดยเฉพาะเมือง
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อตุสาหกรรมดงักรณีศกึษา สมทุรปราการ ทัง้นีส้มทุรปราการเป็นพืน้ท่ีสําคญัท่ีถกูสร้างขึน้มาเพื่อรองรับ

กระบวนการกระจายตวัของอตุสาหกรรมนบัจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 5 โดยเน้น

การขยายตวัอตุสาหกรรมเพ่ือเปล่ียนผา่นจากอตุสาหกรรม เพ่ือทดแทนการนําเข้าสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมท่ี

เน้นการสง่ออก ดงันัน้สมทุรปราการจงึเปล่ียนผา่นจากการเป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองอตุสาห กรรมการเกษตร เชน่

ฟาร์มปศสุตัว์ขนาดกลาง โรงสีข้าว สูก่ารเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมหนกัเพ่ือเน้นการสง่ออก ถนนปู่ เจ้าสมิง

พรายซึง่เป็นถนนท่ีเช่ือมจากถนนสขุมุวิท สูท่า่นํา้พระประแดงกลายเป็นพืน้ท่ีอตุสาหกรรมสําคญัท่ีรองรับ

การเตบิโตของอตุสาหกรรมหนกั 

 ยา่งเข้าสูท่ศวรรษ 2540 วิกฤตเิศรษฐกิจการเงินในภมูิภาคเอเชียตะวนัอออกสง่ผลโดยอ้อมตอ่การ

ปรับตวัของพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ แม้วา่เง่ือนไขการจ้างในสมทุรปราการจะเป็นการจ้างแรงงานกึ่ง

ทกัษะโดยมีคา่ตอบแทนต่ําเป็นกําลงัผลิตสําคญั แตช่ว่งสองทศวรรษท่ีผา่นมาของการขยายตวัในสงัคม

อตุสาหกรรมท่ีเน้นการสง่ออกนําสูก่ารนําเข้าแรงงานอพยพจากพืน้ท่ีชนบทอนันําสูค่วามสมัพนัธ์ของ

ตลาดแรงงานระหวา่งสองพืน้ท่ี ทัง้นีคํ้าอธิบายการอพยพตามแนวนีโอคลาสสิคได้อธิบายถึงมลูเหตสํุาคญั

ของการอพยพย้ายถ่ินด้วยเง่ือนไข “แรงงานสว่นเพิ่ม” ในพืน้ท่ีประเทศปลายทาง อยา่งไรก็ดี จากการศกึษา

วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของ ษัษฐรัมย์ (2555) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงปรากฏการณ์อนวฒันาการของเมือง ซึง่

ชีใ้ห้เห็นถึงกลไกการดดูซบัของตลาดแรงงานท่ีทําให้ แรงงานสว่นเพิ่มไมเ่ข้าใกล้ศนูย์ ด้านหนึง่สะท้อน

กลไกการขดูรีดซึง่เกิดขึน้ในหมูผู่้อพยพ และสมทุรปราการก็ได้ฉายภาพสําคญัของกลไกการดดูซบัแรงงาน

นบัแตก่ารปรับตวัหลงัวิกฤตเิศรษฐกิจปี 2540 ซึง่ก่อให้เกิดพืน้ท่ีอตุสาหกรรมปิดร้าง และนําสูก่ารย้ายฐาน

การผลิตสูพื่น้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสงู ท่ีบางพลีตามถนนบางนาตราด อยา่งไรก็ดี พืน้ท่ีอําเภอ

เมืองสมทุรปราการและใกล้เคียง ก็ยังมิใชภ่าพสะท้อนของ “อตุสาหกรรมขาลง” ในทางตรงกนัข้ามได้เกิด

การปรับตวัของระบบ อตุสาหกรรมเหมาชว่ง ตามห้องแถว เพ่ือตอบสนองตอ่ความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ บนหว่งโซอ่ปุทาน โดยเป็นการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้น สวนทางกบัพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรม

เทคโนโลยีสงูซึง่เป็นการผลิตท่ีใช้ทนุเข้มข้น 

 นอกจากการผลิตในโรงงานเหมาชว่งแล้ว สมทุรปราการยงัเป็นพืน้ท่ีรองรับสว่นเกินเชิงปริมาณ

จากใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยเหตขุองการเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลท่ีใกล้กบักรุงเทพมากท่ีสดุ 

สมทุรปราการได้รองรับพืน้ท่ีบ้านจดัสรรสําหรับชนชัน้กลางชานเมือง การขยายของรถไฟฟ้าสว่นตอ่ขยาย 

ออ่นนชุ-แบร่ิง ถนนวงแหวนรอบนอก และสะพานแขวนขนาดใหญ่เป็นการจดัความสมัพนัธ์ เชิงพืน้ท่ีแก่
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เมืองสมทุรปราการใหมใ่ห้กลายเป็น เกาะอตุสาหกรรม ท่ีถกูโอบล้อมด้วยพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครชัน้ใน โดย

เช่ือมด้วยระบบขนสง่ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในประเทศ แตก่ารรองรับการผลิตภาคบริการในพืน้ท่ีใจกลาง

กรุงเทพมหานคร จําเป็นต้องใช้การผลิตแรงงานเข้มข้น ในภาคการผลิตก่อสร้างและอตุสาหกรรมเหมา

คา่แรง และเม่ือพิจารณาด้วยเง่ือนไขนี ้ทําให้อตุสาหกรรมจําเป็นต้องเรียกร้องแรงงานท่ีมีความยืดหยุน่สงู 

โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาต ิอนัเป็นผลให้สมทุรปราการเป็นปลายทางอพยพของแรงงานข้ามชาตจิาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้สามประเทศ ผา่นกระบวนการดดูซบัแรงงาน การดดูซบัแรงงานปริมาณมหาศาล

ก่อให้เกิดความขดัแย้งในเมืองทกุรอบของการสะสมมลูคา่สว่นเกิน และด้วยเง่ือนไขนีเ้องทําให้ การตอ่สู้ใน

พืน้ท่ีเมืองเป็นภาพท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา (Adams 2009) 

 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในพืน้ท่ีเมืองสมทุรปราการ แม้จะเป็นท่ีทราบดีวา่ตระกลูอศัว

เหม ซึง่เตบิโตขึน้มาจากธุรกิจตอ่เรือจะเป็นผู้กมุอํานาจหลกัในการเมืองระดบัท้องถ่ินของสมทุรปราการ แต่

จากการปรับสภาพของพืน้ท่ีการผลิต สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์เชิงอํานาตจภายในพืน้ท่ีเมือง

สมทุรปราการ กลุม่ทางการเมืองระดบัชาตเิร่ิมมีบทบาทสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สอดรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างพืน้ฐานทางประชากรเม่ือแรงงานอพยพตามฤดกูาลเมือ สองทศวรรษก่อนได้มีการปรับตวัการ

เป็นคนจนเมืองในพืน้ท่ี และมีความผกูพนัตอ่อํานาจการเมืองท้องถ่ินน้อยลง อนัทําให้เง่ือนไขการสถาปนา

อํานาจของกลุม่การเมือง ในสมทุรปราการผนัสูค่วามสามารถในการควบคมุแรงงานในพืน้ท่ี และด้วย

เง่ือนไขการผลิตท่ีใช้แรงงานเข้มข้นในพืน้ท่ี อําเภอเมือง และอําเภอพระประแดงสง่ผลให้การควบคมุ

แรงงาน “ในฐานะสินค้า” จงึกลายเป็นกลไกสําคญัในการควบคมุฐานอํานาจในพืน้ท่ีเมือง โดยจะพิจารณา

ได้จากตระกลูกิจเลิศไพโรจน์ ซึง่มีออิทธิพลในพืน้ท่ีสําโรงเหนือ ก็เป็นภาพสะท้อนในการควบคมุยา่นธุรกิจ 

บริเวณห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลสําโรง และตลาดสําโรงซึง่เป็นพืน้ท่ีสําคญัในการวางเง่ือนไข

ชีวิตประจําวนัของผู้ใช้แรงงาน 

 4.2.2 โครงสร้างตลาดแรงงาน และการแบ่งงานกันท าระหว่างเชือ้ชาตบินพืน้ท่ี

สมุทรปราการ 

 ตามท่ีได้พิจารณาไปในสว่นก่อนหน้านี ้สามารถแบง่พืน้ท่ีการผลิตของสมทุรปราการออกมาได้เป็น

พืน้ท่ีหลกัคือ อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสงูตามพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมอําเภอบางพลี พืน้ท่ีอตุสาหกรรมเหมา

ชว่งเขตอําเภอเมืองตําบลสําโรง และพืน้พืน้ท่ีอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองประมงตามชายฝ่ังเขตทา่เรือพระ
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ประแดง และปากนํา้ ด้วยเง่ือนไขการผลิตท่ีแตกตา่งกนันําสูก่ลไกการควบคมุท่ีตา่งกนั และเป็นเง่ื อนไขของ

กลไกชาตพินัธุ์เมืองในการควบคมุความสมัพนัธ์การผลิตในแตล่ะพืน้ท่ี  (Charnock 2009, Ong 2010) 

 จากการศกึษาการแบง่งานกนัทําในพืน้ท่ีสมทุรปราการระหวา่งปี 2553-255 ได้ชีใ้ห้เห็นกลไก

สําคญัอนัมีลกัษณะดงันี  ้

 1.แรงงานชาตพินัธุ์จากประเทศเมียนมาร์ พืน้ท่ีตอ่เน่ืองประมง เชน่การคดัสินค้าอาหารทางทะเล 

โรงงานห้องเย็น อาทิ กระเหร่ียง มอญ พะโอ ทัง้นีก้ลุม่แรงงานชาวมอญ ในสมทุรปราการไมมี่ความเก่ียว

กนักบัชมุชนชาวมอญพระประแดงทัง้ในแง่ชมุชนประสบจริง และชมุชนจินตกรรม 

 2.แรงงานชาวลาว และเวียดนาม มีกระจดักระจายโดยมากแล้วเป็นผู้ รับใช้ภายในบ้าน หรือทํางาน

ร้านอาหาร ส่วนมากเป็นแรงงานสตรี 

 3.แรงงานชาวพมา่ (ชาตพินัธุ์พมา่) โดยมากมีเอกสารสิทธ์ิ และทํางานในโรงงานเทคโนโลยีสงู

ร่วมกบัแรงงานไทย โดยบริษัทเหมาชว่ง อยา่งไรก็ดีสมทุรปราการเม่ือพิจารณาแล้วเป็นท่ีนิยมในหมูผู่้

อพยพแรงงานข้ามชาตชิาวพม่าน้อยกวา่พืน้ท่ี มหาชยั หรือสมทุรสาคร 

 4.แรงงานชาวกมัพชูา อนัเป็นแรงงานท่ีพิจารณาในงานวิจยัชิน้นี ้โดยมากแล้วกระจายตวัใน

อตุสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลาง โรงงานเหมาชว่ง กิจการก่อสร้าง นอกจากนีสํ้าหรับสมทุรปราการ

แรงงานชาวกมัพชูายงัมีสว่นสําคญัในอตุสาหกรรมประมงในฐานะลกูเรือซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความเส่ียง

ภยัสงู และคา่ตอบแทนต่ํา โดยในงานวิจยัชิน้นีจ้ะพิจารณากลุม่อาชีพกิจการก่อสร้าง และอตุสาหกรรม

ขนาดยอ่มเป็นหลกัสําหรับกรณีศกึษา  

 การแบง่งานกนัทําตามเชือ้ชาตท่ีิพิจารณาในงานวิจยัชิน้นีม้ิได้เป็นไปเพ่ือการผลิตซํา้กลุม่

คําอธิบายแนว Primodialism  (Smith 2000) ซึง่ได้ชีใ้ห้เห็นวา่แตล่ะชาตพินัธุ์มีคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั

โดยกําเนิดอนัสง่ผลตอ่วิถีชีวิตและความถนดัในการทํางานท่ีตา่งกนั ในทางตรงข้ามการวิเคราะห์โครงสร้าง

การแบง่งานกนัทําตามเชือ้ชาตชีิใ้ห้เห็นถึงสองลกัษณะของการสะสมทนุในพืน้ท่ีเมือง ประการแรก คือ 

ประโยชน์ตอ่การควบคมุของผู้ประกอบการท่ีสามารถวางเง่ือนไขการผลิตท่ีสะดวกและสามารถส่ือสารใน

ลกัษณะเดียวกนั รวมถึงการสร้างความแตกตา่งระหวา่งชาตพินัธุ์ในพืน้ท่ีตา่งๆเพื่อป้องกนัการรวมตวัและ

การสํานกึในผลประโยชน์ร่วม โดยให้การยดึโยงเกิดผา่นระบบอัตลตัลกัษณ์มากกวา่ระบบชนชัน้ และ

ประการท่ีสอง คือ การแบง่งานกนัทําระหวา่งเชือ้ชาตสิร้างผลดีแก่การสะสมทนุ และการสร้างมลูคา่
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สว่นเกิน ด้วยกลไกการพฒันาทนุมนษุย์ และชมุชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะในการผลิตซํา้แรงงานต้นทนุต่ํา หรือ

ระบบผู้ประกอบการรายเล็ก (Micro Entrepreneur) ท่ีสามารถจดัการสินค้าอปุโภคบริโภคราคาถกูแก่

แรงงานข้ามชาต ิ(Skeldon 1990) หรือกระบวนการจดัหางานซึง่มีความจําเป้นอยา่งยิ่งกบัลกัษณะ

ตลาดแรงงานท่ีมีความยืดหยุน่สงู รวมถึงการเอือ้ให้เกิดการสร้างเครือขา่ยทางสงัคมท่ีลดแรงเสียดทาน 

ระหวา่งผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ซึง่ชดัเจนวา่การรวมตวัในชมุชนชาตพินัธุ์เดียวกนันีม้ิจําเป็นต้อง

ให้ผลบวกแก่ผู้ใช้แรงงานเสมอไป บอ่ยครัง้ท่ีพวกเขาถกูจํากดัสิทธ์ิเพ่ือประโยชน์ของเชือ้ชาต ิและการ

เรียกร้องผลประโยชน์สําหรับตวัเอง ถกูสร้างให้เป็นเร่ืองต้องห้าม เพราะอาจกระทบตอ่ภาพลกัษณ์ของทัง้

ชมุชน 

 4.2.3 ภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพืน้ท่ีกรณีศึกษา 

 ในกรณีศกึษาพืน้ท่ีชมุชนสําโรงเหนือ และคลองดา่น อนัจดัเป็นชมุชนแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา

ท่ีปรากฏชดัท่ีสดุในประเทศไทยหากไมน่บั ผู้ใช้แรงงานในนิคมอตุสาหกรรมในพืน้ท่ีภาคตะวนัออก เขต

เทศบาลตําบลสําโรงเหนือนบัเป็นชมุชนแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาท่ีมีขนาดใหญ่ และกระจายตวัในอยู่

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก งานก่อสร้าง ขณะท่ีงานประมงท่ีผกูขาดโดยแรงงานชาวกมัพชูา

เชน่กนันัน้อยูใ่นพืน้ท่ีเทศบาลเมืองปากนํา้ซึง่อยูห่า่งไกลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตรและผู้ใช้แรงงาน

ประมงไมมี่ความเก่ียวพนักบัชมุชนผู้ใช้แรงงานบริเวณสําโรงและคลองดา่นอยา่งมีนยัยะสําคญั 

 เทศบาลสําโรงเหนือได้ปรับเปล่ียนสูก่ารเป็น ศนูย์กลางของสมทุรปราการ แทนพืน้ท่ีเทศบาล

ปากนํา้ นบัจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมฉบบัท่ี 5 ด้วยลกัษณะการเป็นพืน้ท่ีเช่ือมตอ่กบัระบบขนสง่

ทางนํา้ ทา่เรือนํา้ลกึบริเวณพระประแดงถกูพฒันาขึน้มารองรับการขยายตวัของทา่เรือคล องเตย เพ่ือ

ตอบสนองตอ่การผลิตเพ่ือเน้นการสง่ออก เทศบาลสําโรงเหนือจงึเป็นพืน้ท่ีซึง่ถกูขนาบด้วยทา่เรือนํา้ลกึ

ขนาดใหญ่บริเวณพระประแดง และพืน้ท่ีศนูย์ธุรกิจของกรุงเทพมหานครซึง่หากไปประมาณ  8 กิโลเมตร 

สําโรงกลายเป็นโรงงาน “ผลิตแรงงาน” (Sombu ̄n, Sugihara et al. 2012) ชมุชนผู้ใช้แรงงานอพยพใช้

สําโรงเป็นท่ีพกัด้วยเหตปัุจจยัของการลดต้นทนุการผลิตซํา้ร่างกายของตวัเอง นอกจากนีพื้น้ท่ีสําโรงได้วาง

เง่ือนไขตอบสนองกระบวนการสะสมแบบยืดหยุน่ ผู้ใช้แรงงานสามารถโยกย้ายตวัเองสูอ่ตุสาหกรรมการ

ผลิตไร้ทกัษะท่ีหลากหลาย ดงัท่ีงานวิจยัชิน้นีไ้ด้แสดงให้เห็นวา่ผู้ใช้แรงงานชาวกมัพชูา มีการโยกย้ายงาน

บอ่ยครัง้ และทกุครัง้ท่ีย้ายงานมกัเป็นเง่ือนไขท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัตวัเอง และจํานวนหนึง่มาจากการเลิก

กิจการ หรือปรับเปล่ียนสภาพการจ้างงานเหมาคา่แรงแบบกะทนัหนั  
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 ในฐานะการเป็นแรงงานเส่ียง ซึง่ถกูถ่ายโอนความเส่ียงในระบบทนุนิยมจากผู้ประกอบการและ

รับผิดชอบโดยผู้ใช้แรงงานเอง สําโรงในฐานะพืน้ท่ีกายภาพมรสว่นสําคญัท่ีทําให้แรงงานข้ามชาตชิาว

กมัพชูาสามารถยอมรับเง่ือนไขความเส่ียงตา่งๆไว้ได้ (Standing 2011) เชน่เง่ือนไขความสะดวกในการ

เดนิทางทําให้พวกเขาสามารถทํางานอ่ืนๆเสริมได้ และด้วยลกัษณะการอพยพเป็นครอบครัว สําโรงเป็น

พืน้ท่ีหนึง่ซึง่มีลกูหลานชาวกมัพชูาประกอบอาชีพขอทาน การโดยสารโดยรถโดยสารประจําทางเข้าสูย่า่น

บนัเทิงบริเวณถนน สขุมุวิท-อโศก ใช้เวลาไมเ่กินสามสิบนาที ขณะท่ีพอ่ แมข่องพวกเขาประกอบอาชีพใน

การเป็นคนงาน ขนข้าวสารบริเวณริมแมนํ่า้ฝ่ังตรงข้ามกบัพระประแดง ในแง่นีพื้น้ท่ีกายภาพจงึเป็นเง่ือนไข

สําคญัในการกําหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ทัง้นีพื้น้ท่ีกายภาพแม้จะเป็น

สนามของการปฏิสมัพนัธ์ แตก็่มีบทบาทสําคญัในการวางเง่ือนไขพืน้ทางสงัคม ซึง่จะพิจารณาตอ่ไปในสว่น

ของเง่ือนไขการใช้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา 

4.3 เงื่อนไขประเทศต้นทางการอพยพ 

 การพิจารณาเง่ือนไขประเทศกมัพชูาในฐานะพืน้ท่ีต้นทางการอพยพจําเป็นต้องพิจารณา จาก

ลกัษณะสามลกัษณะคือ 1. เง่ือนไขพฒันาการเศรษฐกิจการเมืองของกมัพชูา และโครงสร้างทางชนชัน้ 2. 

ลกัษณะภมูิหลงัทางเศรษฐกิจสงัคมของผู้อพยพ 3. แนวโน้มพฒันาการเศรษฐกิจของกมัพชูาท่ีเก่ียวข้องกบั

ผู้อพยพ ทัง้นีล้กัษณะโดยทัว่ไปจะพบวา่แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการโดยมากมีภมูิ

หลงัจากพืน้ท่ีท่ีมีฐานะเศรษฐกิจสงัคมท่ีมีความเส่ียงสงูในประเทศต้นทาง ทัง้นีจ้ากการวิจยัพบวา่กลุม่

แรงงานชาวกมัพชูามีความผกูพนักบัประเทศต้นทางสงูกวา่โดยเปรียบเทียบกบัแรงงานชาตพินัธุ์อ่ืน  

 4.3.1 เง่ือนไขพฒันาการเศรษฐกิจการเมืองของกมัพชูาและโครงสร้างชนชัน้ทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศกมัพชูามีลกัษณะภมูิศาสตร์กายภาพเป็นพืน้ท่ีราบ โดยมี ‘โตงเลงสาบ’ เป็นแหลง่นํา้จืด

ขนาดใหญ่อยูก่ลางประเทศ ด้วยลกัษณะภมูิศาสตร์ท่ีอดุมสมบรูณ์ และตัง้อยูร่ะหวา่งแหลง่อารยธรรม

อินเดียและจีน ทําให้พืน้ท่ีดงักลา่วพฒันาอารยธรรมฮินดพูราหมณ์ขึน้มาในชว่งพทุธศตวรรษ 16-17 และ

ทําให้พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นท่ีปรารถนาของอาณาจกัรข้างเคียง รับจากพทุธศตวรรษ 20 เป็นต้นมาพืน้ท่ี

ดงักลา่วก็ผลดัจากการยดึครองโดยอํานาจจากพืน้ท่ีข้างเคียง เชน่อาณาจกัรอยธุยา หรือ เวียดนาม อยา่งไร

ก็ดี การปรับเปล่ียนอํานาจการควบคมุมีผลตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนคอ่นข้างจํากดัหากพิจารณา

ลกัษณะภมูิรัฐศาสตร์ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี เป็นตวัแบบ “มาเดลา” การทําสงครามระหวา่งรัฐศกัดิ

นาตา่งหากท่ีเป็นตวัสง่ผลให้ชีวิตความเป็นอยูท่ี่ยากลําบากแก่ประชาชนทัว่ไปมากกวา่การถกูยดึครองโดย 
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“เจ้า” ตา่งชาต ิกมัพชูาถกูดงึเข้าสูร่ะบบทนุนิยมโลกผา่นการเตบิโตของทนุพาณิชย์นําโดยองักฤษ กรอบ

มโนทศัน์วา่ด้วยรัฐสมยัใหม ่จฬุาลงกรณ์กษัตริย์แหง่สยามได้เป็นผู้ ริเร่ิมการปรับพืน้ท่ีเข้าสูร่ะบบรัฐสมยั

ใหมแ่ละหลงัจากทําการลา่อาณานิคมตนเองในพืน้ท่ีรัฐศกัดนิาเดมิ อยา่ง ปัตตาเวีย และล้านนา สยามเร่ิ ม

กระทําตนเป็นจกัรวรรดใินภมูิภาคนี ้และก่อกรณีพิพาทกบัฝร่ังเศส ด้วยกรอบมโนทศัน์แบบรัฐสมยัใหม ่

และเป็นการทําสงครามสมยัใหมเ่พ่ืออ้างสิทธ์ิเหนือ กมัพชูา ความพา่ยแพ้ของสยาม ผนวกกบัเง่ือนไข

การเมืองระหวา่งประเทศ สง่ผลให้กมัพชูาเป็นรัฐในอารักขาของฝร่ังเศสในชว่งต้นศตวรรษท่ี  20     

(Chandler 2007) 

 ปัญหาการเมืองภายในสง่ผลโดยตรงตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกมัพชูา เชน่เดียวกนักบั

อาณานิคมของฝร่ังเศสทัว่ไปโครงสร้างพืน้ฐานของกมัพชูามิได้รับการพฒันาเม่ือเปรียบเทียบกบัอาณา

นิคมขององักฤษ ด้วยการเป็นต้นแบบระบบราชการรวมศนูย์ ชนชัน้นําในกมัพชูาได้รับการศกึษาชัน้สงูจาก

ฝร่ังเศสและมีทศันะคตท่ีิไมไ่ด้เป็นลบตอ่ประเทศเจ้าอาณานิคม การได้มาซึง่เอกราชของกมัพชูามิได้มี

ความขดัแย้งและการตอ่สู้ ท่ีแหลมคมหากเปรียบเทียบกบัเวียดนาม ในอีกด้านหนึง่อาจกลา่วได้วา่กมัพชูา

ได้รับผลพลอยได้จากความพา่ยแพ้ของฝร่ังเศสตอ่เวียดนาม และความเส่ือมถอยของลทัธิจกัรวรรดนิิยม 

ก่อนจะนําสูก่ารเป็นประเทศกนัชนในชว่งสงครามเย็นระหวา่งคา่ยเสรีนิยมและสงัคมนิยมในชว่งคร่ึงหลงั

ของศตวรรษท่ีย่ีสิบ (Rowley 2005) 

 ขณะท่ีกมัพชูามีความผกูตดิกบัโครงสร้างเศรษฐกิจโลกมากขึน้ แตม่าตรฐานโดยร วมของชีวิต

ประชาชนสว่นมากซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีชนบทกลบัมีชีวิตท่ีไมแ่ตกตา่งจากชว่งสองศตวรรษก่อนเทา่ใดนกัมีเพียง

ชนชัน้สงูในพนมเปญเพียงไมก่ี่ตระกลูท่ีได้รับประโยชน์จากการพฒันาและเงินชว่ยเหลือจากตา่งประเทศ 

รวมกบัเง่ือนไขการแยง่ชิงอํานาจนบัแตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง  ซึง่สามารถพิจารณาได้เป็นห้าชว่งคือ 1.

ยคุราชอาณาจกัรกมัพชูา ปกครองโดยระบอบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็นประมขุนําโดย พระเจ้านโรดมสีหนุ

เป็นตวัแสดงหลกัทางการเมือง 2.ยคุสาธารณรัฐกมัพชูา รัฐบาลลอนนอลได้รับการสนบัสนนุจาก

สหรัฐอเมริกาเพ่ือดําเนินนโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ในภมูิภาค 3.ยคุประชาธิปไตยกมัพชูา เป็นชว่งระยะ

ส่ีปีของการครองอํานาจและฆา่ล้างเผา่พนัธุ์โดยรัฐบาลเขมรแดง 4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยกมัพชูา 

กมัพชูาหลงัเวียดนามเข้ายดึครองและผลกัดนัเฮงสมัรินขึน้เป็นผู้ นํา 5.ราชอาณาจกัรกมัพชูา รัฐสภาโดยมี

กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนญูบทบาทสถาบันกษัตริย์ของสมเดจ็พระเจ้านโรดมรนฤทธ์ิ ถกูจํากดัและควบคมุโดย

ฮนุเซน ตัง้แตปี่ 1993 ทัง้นีจ้ะเห็นได้วา่มีการเปล่ียนผา่นโครงสร้างทางการเมืองถึงส่ีครัง้ในรอบเพียงคร่ึง
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ศตวรรษ อนัสง่ผลโดยตรงตอ่สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนชาวกมัพชูา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชว่งเวลาการ

ปกครองของเขมรแดงท่ีทําให้การพฒันาทัง้หมดของประเทศกมัพชูาหยดุนิ่งและนบัถอยหลงัไปชว่งก่อน

ปฏิวตัอิตุสาหกรรม (Un and Ledgerwood 2003) 

 ขณะท่ีเงินรายได้หลกัของประเทศนบัจากทศวรรษ 1970 มาจากการบริจาคจากตา่งประเทศ 

อตุสาหกรรมการเกษตรไมเ่พียงพอตอ่การสง่ออก ขณะท่ีระบบอตุสาหกรรมมิได้รับการพฒันาและผกูขาด

โดยรัฐ กระทัง่ปลาย ทศวรรษ 1990 จงึเปิดให้มีการลงทนุโดยนกัลงทนุตา่งชาต ิทัง้นีน้อกจากเงินบริจาค

จากตา่งประเทศแล้ว รายได้สําคญัของประเทศนบัจากทศวรรษ 1990 มาจากอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 

และบอ่นคาสิโนขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ดีประชาชนสว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นภาคเกษตรกรรมยงัชีพ โดยมีสว่น

น้อยท่ีเข้าสูเ่กษตรกรรมเชิงพาณิชย์เตม็รูปแบบ ด้วยปัญหาสําคญัจากระบบชลประทานและลกัษณะทาง

กายภาพทําให้ปัญหาอทุกภยัเป็นปัญหาหลกัของเกษตรกรในพืน้ท่ีชนบท  (Hughes 2006) 

 ประชาชนสว่นใหญ่ในกมัพชูามีความทรงจําร่วมกบัเหตกุารณ์ฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ซึง่นําโดยรัฐบาล

เขมรแดงชว่งคร่ึงหลงัของทศวรรษ 1970 ด้วยความทรงจําอนัย่ําแยก่บัการสงัหารหมูป่ระชาชนชาวกมัพชูา

กวา่ 2 ล้านคน ความบอบชํา้ถกูผลิตตอ่เน่ืองจากการทําสงครามกลางเมือง สมเดจ็อคัรมหาเตโชฮนุเซ็น จงึ

เป็นผู้ นําคนสําคญัท่ีมีสว่นสําคญัในการยตุคิวามขดัแย้ง ขณะท่ีสมเดจ็กรมพระนโรดมสีหนเุลือกท่ีจะ

สนบัสนนุรัฐบาลเขรมรแดงและดํารงตําแหนง่ประมขุแหง่รัฐในชว่งเวลาดงักลว่ จงึไมใ่ชเ่ร่ืองนา่แปลกใจท่ี

ความนิยมของฮนุเซ็นจะมีมากขึน้ แม้เขาจะได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลเวียดนามซึง่คนกมัพชูามี

ทศันคตท่ีิไมดี่เทา่ไรนกั (Chandler 2004) 

การดําเนินนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของฮนุเซ็นทําให้ คนกมัพชูามีโอกาสในการเข้าสูร่ะบบทนุ

นิยมมากขึน้ แตเ่ชน่เดียวกนักบัเมืองทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ พนมเปญเมืองหลวงกลายเป็ นเอก

นครท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เมืองเจริญอนัดบัสองหลายเทา่ โครงสร้างระบบอปุถมัภ์และการผกูขาดของชนชัน้

นําทําให้ คนกมัพชูาท่ีมีการศกึษาระดบัสงูจากตา่งประเทศเลือกท่ีจะไมก่ลบัประเทศตนเอง ปัญหาสมอง

ไหลกลายเป็นปัญหาหลกัในการพฒันาประเทศ พร้อมกนันัน้โอกาสการเข้าไปทํางานในเมืองหลวงหรือ

เมืองทอ่งเท่ียวอ่ืนสําหรับประชารท่ีมีฐานะเศรษฐกิจและสงัคมระดบัลา่งก็มิใชเ่ร่ืองง่ายนกั เฉพาะผู้ ท่ีมี

เครือขา่ยหรือญาตใินเมืองหลวงจะสามารถหาลูท่างในกรุงพนมเปญได้ แตใ่นอีกด้านหนึง่พนมเปญก็ได้

รองรับกําลงัแรงงานไว้อยา่งมหาศาล อนัหมายความวา่การเข้าไปทํางานในพนมเปญอาจมิใชต่วัเลือกใน

การยกระดบัฐานะสําหรับแรงงานท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมระดบัลา่งจากพืน้ท่ีชนบท เม่ือพิจารณาตาม
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ลกัษณะทางภมูิศาสตร์กายภาพซึง่ถกูโอบล้อมโดยรัฐไทยทางตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือ การอพยพ

ข้ามพรมแดนสูพื่น้ท่ีเมืองชายแดนของไทยท่ีกําลงัเตบิโตเน่ืองด้วยการพฒันารัฐตามแนวทางเสรีนิยมใหม่

จงึเป็นตวัเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับพวกเขา (Un and Ledgerwood 2003) 

4.3.2 กัมพูชาในฐานะชุมชนจินตกรรม 

ขณะท่ีปัญญาชนอนรัุกษ์นิยมของไทย อยา่ง คกึฤทธ์ิ ปราโมทย์ พยายามสร้างความแตกตา่ง

ระหวา่งอาณาจกัรขอมโบราณและประเทศกมัพชูาในปัจจบุนัเพ่ือแสดงให้เห็นวา่ อาณาจกัรขอมโบราณท่ี

ยิ่งใหญ่ไมมี่ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัประเทศกมัพชูา ประเทศยากจนและด้อยกวา่รัฐไทยทกุมิตใิน

ปัจจบุนั ข้างต้นเป็นตวัอยา่งกลไกการสร้างความเป็นอ่ืนของรัฐไทยและการผลิตซํา้ชมุชนจินตกรรม ในด้าน

กมัพชูาเอง สยามคือผู้กดข่ีท่ีโหดร้าย มุง่เอาเปรียบ เชน่เดียวกบั เวียดนามและจีน ความเช่ือข้างต้นถกูผลิต

ซํา้และเห็นชดัเจนมากกวา่ประวตัศิาสตร์โบราณ หากแตเ่ป็นประวตัศิา สตร์ร่วมสมยัและความบอบชํา้ทาง

สงครามท่ีเกิดขึน้แก่ผู้คนรุ่นปัจจบุนั  

คนกมัพชูาบอบชํา้กบัสงครามและความขดัแย้ง ด้วยรูปธรรมคือผู้ เสียชีวิตกวา่ 2 ล้านคนใน

ชว่งเวลาไมก่ี่ปี แม้ฮนุเซ็นจะไมใ่ชต่วัเลือกท่ีดีท่ีสดุแตอ่ยา่งน้อย เขาคือผู้ ท่ีลบฝันร้ายอยา่งยคุสมยัพอลพต 

ขณะท่ีรัฐไทยถกูสร้างขึน้มาจากศตัรูเทียมในชมุชนจินตกรรมอยา่งพมา่ในประวตัศิาสตร์รัฐศกัดนิาโบราณ 

ตวัตนของคนกมัพชูาถกูสร้างขึน้มาด้วยความกลวัและเกลียด ทัง้ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศมหาอํานาจ 

และกลุม่การเมืองชาตเิดียวกนั ประเทศกมัพชูาเป็นประเทศเล็กท่ีวางอยูบ่นเง่ือนไขของความเกลียดชงั ท่ี

ถกูสร้างขึน้มาโดยชนชัน้ปกครอง แตผ่ลบวกสําคญัท่ีสดุสําหรับคนกมัพชูาคือพวกเขาจะไมมี่ทางสนบัสนนุ

ระบบการเมืองอ่ืนใดเว้นจากประชาธิปไตยตวัแทน การรัฐประหารในกมัพชูานอกจากจะเป็นไปได้ยาก

ในทางเทคนิคซึง่ ฮนุเซ็นเป็นผู้ควบคมุกองกําลงัสําคญัทัง้หมด ในแง่อดุมการณ์ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะมี

ประชาชนให้การสนบัสนนุการปกครองแบบ “ทางเลือก” ใดๆ (Chandler 2007)  

 “ชาตนิิยม” อนัเป็นแนวคดิพ้นสนมยัในโลกอารยะในยคุสมยัแหง่โลกาภิวตัน์ จงึถกูผลิตซํา้ใน

สงัครมการเมืองกมัพชูาอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนในระดบัลา่งท่ีมีชีวิต ท่ีเปราะบางและถกู

ครอบงําโดยรัฐบาล อยา่งไรก็ดีชมุชนจินตกรรมเหลา่นีไ้มมี่นํา้หนกัเม่ือเทียบกบัชีวิตประจําวนัของพวกเขา 

ขณะท่ีชนชัน้กลางหรือชนชัน้สงูมีตวัเลือกในการพฒันาภาษาองักฤษของตนเองและสอบชิงทนุศกึษาตอ่

ตา่งประเทศและไมก่ลบัประเทศตนอีก ชนชัน้ลา่งมีตวัเลือกเดียวคือการอพยพเข้าสูป่ระเทศไทยและละ

ทิง้อตัลกัษณ์ทางจินตกรรมทัง้หมดสูก่ารเป็นแรงงานท่ียอมรับทกุเง่ือนไขในประเทศปลายทาง  
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 แรงงานชาวกมัพชูาสว่นมากมีเป้าหมายในการทํางานท่ีประเทศไทยในระยะสัน้ จํานวนหนึง่

สามารถไปกลบัตามฤดกูาลทํานาได้ ด้วยเง่ือนไขพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ การคมนาคมท่ีสะดวก และนโยบาย

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ การอยูท่ี่ประเทศจงึถกูกําหนดเป็นสถานะชัว่คราว และ ”เป็นบ้านเมืองอ่ืน” 

สําหรับเขาเสมอ แม้จะมีข้อเท็จจริงวา่แรงงานจํานวนมากไมส่ามารถเดนิทางกลบับ้านเกิดได้ทกุปี แม้วา่อยู่

ประเทศไทยมากกวา่สิบปีแล้วก็ตาม “ภาพจินตกรรม” วา่ด้วยการกลบับ้านเม่ือไรก็ได้ กลายเป็น ชมุชน    

จินตกรรมท่ีทําให้พวกเขาหา่งไกลจากสภาพความเป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

4.4 เง่ือนไขชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาตชิาวกัมพูชาในสมุทรปราการ 

 การพิจารณาเง่ือนไขในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการได้

จากการเก็บข้อมลูภาคสนามโดยระเบียบวิธีวิจยัทางชาตพินัธุ์วิทยา โดยสามารถอธิบายลกัษณะพืน้ฐาน

ของความเป็นอยูโ่ดยพิจารณาผา่นกลุม่อาชีพได้ดงันี  ้

  

 จากตารางจะเห็นได้วา่ผู้ใช้แรงงานข้ามชาต ิประกอบอาชีพในโรงงานเป็นสดัสว่นท่ีสงูท่ีสดุ 

รองลงมาคือกลุม่อาชีพท่ีรับจ้างแบกข้าวสารในโกดงัข้าง ขณะท่ีกลุม่อาชีพอ่ืนๆมีการกระจายตวัโดยมาก

แล้วเป็นภาพของลกูจ้างวิสาหกิจในครัวเรือน หรือ ธุรกิจขนาดยอ่ม นอกจากนีจ้ากภาพสะท้อนระยะเวลาท่ี

อยูใ่นประเทศไทยตามแผนภาพด้านลา่ง 
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 จากแผนภาพแสดงให้เห็นวา่ แรงงานข้ามชาตดิกรณีศกึษาในพืน้ท่ีเทศบาลตําบลสําโรงเหนือ

สว่นมากแล้ว เป็นผู้อพยพรุ่นใหมป่ะปนกบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยัมานาน (มากกวา่ 8 ปี) ขณะท่ีผู้อยูอ่าศยัท่ีใช้ชีวิตใน

ชว่งเวลาระดบักลาง 3-5 ปี มีไมม่ากนกัดงันัน้สามารถตีความได้ สองลกัษณะคือ 

 1.ชว่งเวลาของการเก็บข้อมลูภาคสนามเป็นชว่งเวลาของการเปล่ียนผา่นรุ่นของผู้อพพ ทัง้นี ้

แรงงานรุ่นหนุม่สาวโดยมากมกัจะทํางานในโรงงานท่ีมีลกัษณะการจ้างงานท่ีมัน่คงกวา่โดยเปรียบเทียบ 

ขณะท่ีแรงงานท่ีอยูอ่าศยัในพืน้ท่ีมาเป็นเวลานานโดยมากทํางานในลกัษณะการรับคา่จ้างวนัตอ่วนัตาม

โกดงั หรือการทํางานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มซึง่เป็นกิจการท่ีต้องมีการส่ือสารระหวา่งผู้ผลิตและ

ผู้บริโภคจงึต้องการผู้ ท่ีสามารถส่ือสารหรือปฏิสมัพนัธ์กบัคนไทยได้  

 2.เป็นภาพสะท้อนแนวโน้มการปรับตวัสูก่ารจ้างงานแบบยืดหยุน่ เน่ืองด้วยแ รงงานรุ่นใหมท่ี่เข้าสู่

ตลาดแรงงานก็มีแนวโน้มท่ีจะอยูท่ี่ประเทศนะระเวลาท่ีไมน่านนกั โดยพวกเขาเช่ือมัน่วา่หากเขาได้ทํางานท่ี

มัน่คงในประเทศไทย ระยะเวลาไมก่ี่ปี ก็จะสามารถทําให้พวกเขามีชีวิตท่ีดีในกมัพชูาได้  

 แม้จะทราบดีวา่มีประเด้นสําคญัเม่ือพิจารณาถึงแรงงานกมัพชูาในพืน้ท่ีสําโรงคือการค้าประเวณี 

และธุรกิจขอทาน แตใ่นงานวิจยัชิน้นีจ้จะมุง่ฉายให้เห็นถึงลกัษณะการประกอบอาชีพตามกลุม่ท่ีปรากฏ

เป็นหลกัขณะท่ีธุรกิจประเวณี และขอทานจะพิจารณาเป็นองค์ประกอบเสริม 

 4.4.1 กรณีศึกษา และความทรงจ าทางสังคม 

 ในการยกกรณีศกึษาแรงงานข้ามขาตชิาวกมัพชุาในพืน้ท่ีสมทุรปราการ ความทรงจําทางสงัคมเป็น

ประเดน็สําคญัท่ีต้องพิจารณาในกรณีศกึษาผู้ให้สมัภาษณ์ เพ่ือฉายภาพให้เห็นความขดัแย้งและตอ่สู้ใน
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ชีวิตประจําวนั กรณีศกึษานีเ้ป็นภาพสะท้อนเง่ือนไขชีวิตปกติ ของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา ท่ีเผชิญกบั

ความเปราะบาง และมีความหลากหลายในความคาดหวงัตอ่การใช้ชีวิตในสมทุรปราการ โดยพิจารณา

ผา่นกรณีศกึษา การบรรยายเร่ืองราวของชีวิตโดยแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา โดยช่ือท่ีใช้เรียกทัง้หมดท่ี

ปรากฏในงานวิจยัเป็นนามสมมติ 

ชาลี 

เม่ือพิจารณาแล้วชาลีมิได้มากจากครอบครัวท่ียากจนนกั เขาตดัสินใจอพยพมาสูป่ระเทศไทยด้วย

เร่ืองเลา่ของญาต ิซึง่มีประสบการณ์ในการทํางานท่ีประเทศไทยมาก่อน ญาตขิองเขาอพยพมาพร้อมกบั

ภรรยา พวกเขาทัง่คูมี่ความสขุกบัชีวิตเมืองไทย ผู้วิจยัได้ทําการสมัภาษณ์ญาตขิองชาลีซึง่พบวา่พวก เขา

พอใจกบัชีวิตเมืองไทยห้องเชา่ของพวกเขาสะอาด และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน คูส่ามีภรรยาให้

ข้อมลูแก่ชาลีวา่การใช้ชีวิตท่ีตลาดหนามแดงไมลํ่าบากนกั มีชมุชนชาวกมัพชุาตัง้ถ่ินฐานอยูทํ่าให้ไมรู้่สกึวา่

หา่งบ้าน คณุภาพชีวิตของท่ีน่ีโดยรวมดีกวา่การอยูท่ี่กมัพชูาแนน่อน ย่ิงไปกวา่นัน้ หากชาลีได้ใบอนญุาต

ทํางาน และได้งานกะกลางวนั ชีวิตท่ีน่ีนบัเป็นสิ่งท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ เม่ือพิจารณาแล้วชาลีได้รับอิทธิพล

จากการใช้ชีวิตแบบไทย และพยายามแตง่ตวัให้ดดีูตามแบบฉบบัวยัรุ่นไทย เขาไมมี่แผนการอพยพกลบั

ประเทศในชว่งเวลานี ้แตก็่คดิถึงบ้านและอิสระเม่ือครัง้อยูท่ี่กมัพชูา การท่ีเขาเป็นลกูชายคนโตของบ้าน เขา

มองวา่เมืองไทยเป็นท่ีท่ีดีสําหรับคนหนุม่ในการหาประสบการณ์เขาอยากให้น้องชายเขามีโอกาสได้มา

ทํางานท่ีเมืองไทย แตสํ่าหรับน้องสาวของเขา เขาคงไมแ่นะนําท่ีน่ีเส่ียงเกินไปสําหรับผู้หญิง และผู้หญิงท่ี

ได้มาทํางานท่ีเมืองไทยก็มกัมีช่ือเสียงท่ีไมดี่เม่ือกลบับ้านเกิด 

ป่ิน 

 สําหรับกรณีของป่ิน แรงงานสตรีชาวกมัพชูา การมาทํางานท่ีประเทศไทยไมใ่ชท่างเลือกท่ีเธอตัง้ใจ

ไว้ตัง้แตที่แรก เธอเตบิโตมากบัยายของเธอซึง่ไมส่ามารถสนบัสนนุเงินสําหรับการศกึษาหรือกระทัง่การ

ดํารงชีวิตพืน้ฐานได้ การมาทํางานท่ีประเทศไทยซึง่มีเวลานอนแคคื่นละส่ีชัว่โมง การทํางานเป็นกรรมกร

แบกข้าวสารท่ีโกดงัทําให้เธอทํางานเพ่ือผลตอบแทนรายชิน้จนกระทัง่ทํางานไมไ่หวท่ีบ้านเจ้าของกิจ การ

ชาวไทยเชือ้สายจีน 

ขณะนีเ้ธออายสุิบเจ็ดปีแล้ว แตย่งัปรารถนาท่ีจะได้รับการศกึษาเหมือนตอนท่ีเธออายนุ้อยกวา่นี ้

เธอต้องออกจากโรงเรียนตัง้แตอ่ายสุิบสองปีเพ่ือทํางานหนกัขณะท่ีเดก็คนอ่ืนได้ศกึษาตอ่ในชัน้มธัยม แม้
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การอยูท่ี่ประเทศไทยจะเป็นการเปิดหเูปิดตาและรสนกุกับชีวิตวยัรุ่น แตเ่ธอยงัคงปรารถนาท่ีจะกลบั

กมัพชูาบ้านเกิดของเธอ ซึง่เธอรู้สกึวา่เป็นบ้านท่ีแท้จริงของเธอ สําคญัท่ีสดุคือยายของเธอและเสรีภาพท่ี

กมัพชูาก็มีมากกวา่ท่ีประเทศไทย แม้วา่เธอจะหาเงินท่ีเมืองไทยได้เป็นปริมาณหลายเทา่เม่ือเทียบกบัท่ี

กมัพชูาแตค่า่ใช้จา่ยของเธอก็สงูเชน่กนั โดยมากแล้วแตล่ะเดือนเธอแทบไมมี่เงินเหลือเก็บ เธอให้ความเห็น

วา่งานท่ีน่ีหนกัมากและหากต้งการพกัผอ่นก็จําเป็นต้องใช้จา่ย อนัเป็นสาเหตใุห้เธอไมเ่หลือเงินเก็บสง่กลบั

ท่ีกมัพชูา เธอให้ความเหห็นวา่หากมีงานอะไรก็ได้ให้เธอทําท่ีกมัพชูาและมีเงินคา่จ้างเพียงแคดํ่ารงชีพได้

โดยไมจํ่าเป็นต้องเหลือเก็บเธอก็พร้อมท่ีจะกลบักมัพชูา อยา่งน้อยก็ได้อยุท่ี่บ้า น ทกุครัง้ท่ีเธอใช้เงินท่ี

ประเทศไทยเธอมกัมีคําถามอยูใ่นใจเสมอวา่ อีกนานเทา่ไรจะได้กลบักมัพชูาเสียที 

สัตตา 

 เม่ือเธอได้บอกพอ่แมข่องเธอวา่เธอกําลงัจะถึงประเทศไทย พอ่แมข่องเธอได้บอกให้กลบับ้านซึง่

เธอปฏิเสธ  ซึง่ตอนนีเ้ธอคดิถึงบ้านมาก เหมือนกบัแรงงานข้ามชาตรุ่ินหนุม่สาวคนอ่ืน เธอคดิถึงอิสระท่ีมีท่ี

บ้านเกิด ทกุวนันีค้วามปรารถนาเดียวของเธอคือการได้กลบับ้านเม่ือพิจารณา ถึงการเดนิทางมาประเทศ

ไทย สําหรับเธอแล้วถือวา่ดีกวา่แรงงานคนอ่ืนโดยเปรียบเทียบ การเดนิทางปลอดภยัและราบร่ืน แม้วา่การ

ทํางานท่ีเมืองไทยจะยากลําบากสําหรับเธอ ไมก่ี่เดือนหลงัจากท่ีทํางานเมืองไทยเธอกลบับ้านเกิดได้ชวน

น้องสาวและญาตอีิกสองคนร่วมทํางานท่ีประเทศไทย เม่ือถามถึงเหตผุลการตดัสินใจ  

เธออธิบายวา่ในทีแรกเธอไมค่ดิท่ีจะกลบัมาทํางานท่ีประเทศไทยอีกแตเ่ม่ือนายจ้างเธอรู้นายจ้างขูว่า่

จะไมจ่า่ยเงินเดือนเดือนสดุท้ายเธอไมมี่ทางเลือกท่ีต้องกลบัมาทํางาน  เม่ือเธอถึงบ้านน้องสาวและญาติ

ของเธอร้องขอให้เธอพามาเมืองไทยด้วย เพราะอยา่งน้อยเธอก้ยงัสามารถสง่เงินกลบัมาให้ท่ีบ้านได้ และ

ครัง้นีเ้ธอได้รับสว่นลดจากเอเยน่ต์ในการอํานวยความสะดวกด้านการเดนิทางโดยคดิคา่ใช้จา่ยอยูท่ี่หวัละ 

2300 บาทตา่งจากครัง้แรกท่ีเสียคา่ใช้จา่ย 2500 บาท ตอนนีท้ัง้ส่ีคนอยูอ่าศยัอยูท่ี่ห้องเชา่ของเจ้าองบ้าน

คนไทย ไมมี่ชาวกมัพชูาอยูใ่นบ้านเชา่แหง่นี ้เธอเลา่ให้ฟังวา่เจ้าของห้องเคยคดิจะเลิกสญัญาเชา่หลายครัง้ 

ซึง่เธอขอเวลาจนถึงเดือนตลุาคม แล้วจะกลบักมัพชูา 

เวือน 

ก่อนท่ีจะมาอยูท่ี่ประเทศไทย เวือนทํางานถึงแปดปีในมาเลเซีย ชีวิตท่ีผา่นมา เตม็ไปด้วยความ

ยากลําบากและตอ่สู้  ชัว่หนึ่งปีคร่ึงแรกท่ีเขาทํางานท่ีมาเลเซียบางครัง้เขาได้นอนหลบัเพียงวนัละชัว่โมง 
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โดยมีหน้าท่ีตรวจการทํางานของเคร่ืองจกัร หลงัจากท่ีเข้าใจการทํางานของเคร่ืองจกัรดีแล้ว เขาได้รับเล่ือน

ขัน้ให้เป็นคนคมุคนงาน เชน่เดียวกนักบัท่ีเมืองไทยแม้เขาจะเข้ามาหลงัแรงงานรุ่นก่อนหน้าแตด้่วยลกัษณะ

ชา่งสงัเกตของเขาทําให้เป็นคนคมุคนงานในตลาดแม้จะมีประสบการณ์น้อยกวา่ก็ตาม โดยทีเขาใช้เวลา

ไมก่ี่เดือนในการเรียนรู้วา่นายจ้างชาวไทยต้องการอะไรจากเขา และเขาก็เร่ิมแนะนําให้เพ่ือนร่วมงานทํา

ตาม นายจ้างชอบเขามากในทางตรงข้ามเพื่อนร่วมงานไมช่อบเขานกั เวือนให้ความสําคญัตอ่การ

ชว่ยเหลือในชมุชน โดยคดิวา่เป้นเร่ืองตา่งตอบแทนกนั สําหรับแรงงานอพยพการได้รับความชว่ยเหลือใน

ชว่งแรกเป็นเร่ืองสําคญัมากก่อนท่ีจะสามารถตัง้ตวัในอาชีพได้  

เวือนถือวา่เป็นนกัชาตนิิยมคนหนึง่ เขามกัให้ความชว่ยเหลือแก่แรงงานชาวกมัพชูาก่อนท่ีจะทํางานใ น

ตลาด เขาเคยทํางานท่ีร้านขายของชํามาก่อน เชน่เดียวกบัท่ีทํางานอ่ืนๆเขาเป็นท่ีโปรดปรานของเจ้านาย มี

ครัง้หนึง่ซึง่เขาต้องกลบับ้านไปทําธุระไมก่ี่วนั ซึง่เจ้านายตดัสินใจจ้าง คนงานพมา่ และคนงานกมัพชูาเพิ่ม

อยา่งละหนึง่คน เม่ือเขากลบัมานายจ้างตดัสินใจไลช่าวกมัพชูาออกเขาบอกนายจ้างให้ไลเ่ขาออกแทนท่ี

ชาวกมัพชูาคนนัน้ สําหรับเขาแล้วการอยูท่ี่ประเทศไทยก็เหมือนประเทศอ่ืน ปัญหาใหญ่ของท่ีน่ีคือไมมี่

โรงเรียนสําหรับลกูพวกเขา สําหรับพืน้ท่ีท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไมใ่ชปั่ญหาใหญ่นกั เพราะมนัก็

ไมมี่เวลาจะไปท่ีไหนอยูแ่ล้ว  

โสพี 

โสพีตดัสินใจเข้าประเทศไทยตัง้แตย่งัเป้นวยัรุ่น ด้วยเหตผุลเชน่เดียวกนักบัแรงงานคนอ่ืนคือการ

ทํางานท่ีเมืองไทยได้คา่ตอบแทนท่ีดีกวา่ท่ีกมัพชูาเขาจงึอยากรู้วา่สภาพการทํางานท่ีเมืองไทยเป็นอยา่งไร

หากเปรียบเทียบกบัแรงงานคนอ่ืนแล้ว เขามาจากครอบครัวท่ีพืน้หลงัดีกวา่ผู้อพยพทัว่ไป ประสบการณ์

แรกท่ีไร่อ้อย เขามีชว่งเวลาท่ียากลําบากในการท่ีจะหาเงินให้ได้เทา่แรงงานคนอ่ืน แตเ่ม่ือได้ย้ายมาอยูท่ี่

สมทุรปราการนบัวา่สภาพการทํางานดีขึน้กวา่แตก่่อน แตสํ่าหรับเขาแล้วการกลบับ้านยงัเป็นสิ่งท่ีเขาคดิอยู่

เสมอ โสพีมีประสบการณ์สําคญัในการเรียกร้องสิทธ์ิของเขา ครัง้หนึง่มีเพ่ือนแรงงานชาวกมัพชูาประสบ

อบุตัเิหตใุนโรงงาน ในทีแรกเจ้าของกิจการปฏิเสธท่ีจะจา่ยเงินคา่รักษาพยาบาล จากนัน้เขาและเพ่ือนรวม

งานทําการรวมตวัประท้วงเรียกร้องการรักษาพยาบาล เน่ืองด้วยการรวมตวัประท้วงในท่ีสดุทางโรงงานจงึ

ยินยอมรับผิดชอบคา่รักษาพยาบาล ในท่ีทํางานนีผู้้คมุงานคนไทยมกัขูต่ะคอกเขาเม่ือทําอะไรผิดพลาด  

และเขาก็ไมไ่ด้ยอมเสมอไปบางครัง้ก้นําสูค่วามขดัแย้งและตอ่สู้  เขาเคยถกูไลอ่อกจากงานแตส่ดุท้ายแล้ว
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ในวนัรุ่งขึน้เขาก็มารับงานอีก บางทีเขาอาจไมเ่ป็นท่ีสําคญัมากเทา่ท่ีตวัเองคดิ โสพีให้ความเห็นวา่สิ่งท่ีเขา

เจอนัน้คงเป็นภาพฉายซํา้สําหรับผู้อพยพรุ่นหนุม่สาวในปัจจบุนั   

อุ่น 

 อุน่อาศยัอยูท่ี่ประเทศไทยมามากกวา่สิบปีแล้ว เธอเคยมีปัญหามะเร็งเต้านมและอาการก็แยล่งทกุ

วนั เธอได้รายได้เพียงเล็กน้อยจากโกดงัผลิตข้าวทําให้เธอกงัวลเก่ียวกบัปัญหาสขุภาพเธอม ากขึน้ อยา่งไร

ก็ดีการเข้าถึงสิทธิประกนัสขุภาพถ้วนหน้า สามสิบบาทรักษาทกุดรคซึง่สามารถรักษาเธอจนหายได้ จาก

ประสบการณ์ของเธอ เธอเห็นวา่ระบบสาธารณสขุของไทยให้ประโยชน์แก่แรงงานข้ามชาตอิยา่งมาก 

 สําหรับการอยูใ่นเมืองไทย บางครัง้เธอไมไ่ด้รู้สกึวา่อยูท่ี่เมืองไทยอนัเป็นเพราะเธอแวดล้อมด้วย

ชมุชนชาวกมัพชูา เธอเคยเป็นเถ้าแก่ หรือผู้ใหญ่ตามงานแตง่านของผู้อพยพรุ่นหนุม่สาว ซึง่มีจํานวนมากท่ี

พบรักและแตง่งานท่ีเมืองไทย งานแตง่งานทําแบบง่ายๆตามประเพณีของกมัพชูา การมีสว่นร่วมกบัชมุชน

ชาวกมัพชูาทําให้เธิรู้สกึอบอุน่เหมือนบ้าน อนัเป็นเหตใุห้เธอมีความตัง้ใจในการอยูท่ี่ประเทศไทยยาวนาน

กวา่ผู้อพยพคนอ่ืน แตก่ารกลบับ้านก็ยงัคงเป็นเป้าหมายหลกัของเธอ  แม้ท่ีนัน่จะไมมี่งานใดๆคอยเธออยู่

แตเ่ธอยงัคงคดิวา่ท่ีนัน่เป็นบ้าน และไมเ่คยคคดิท่ีจะได้หรือขอสญัชาตไิทยแตอ่ยา่งใด    

โซนา 

 โซนา ชายหนุม่อายย่ีุสิบปี เม่ือครัง้เขาอยูท่ี่กมัพชูา เขาเคยทํางานเป็นคนงานขายถ่าน การท่ีเขาไม่

สามารถหาถ่านได้เหมือนแตก่่อนทําให้รายได้ของเขาไมค่อ่ยแนน่อน พ่ีเขยของเขาเป็นคนแจ้งถึงโอกาสใน

การทํางานท่ีเมืองไทยวา่สามารถหางานได้ง่าย และได้คา่ตอบแทนท่ีดี แม้คนท่ีไมส่าม ารถหางานได้ก็จะมี

ตวัแทนหางานให้ แมจ่ะเป้นงานท่ีลําบากแตสํ่าหรับเขาแล้วคงไมมี่อะไรหนกัไปกวา่การเป็นคนเผาถ่านท่ี

กมัพชูา โซนามองวา่การทํางานท่ีเมืองไทยล้วนให้ผลดีแก่ทัง้ผู้ใช้แรงงานและสงัคมไทย เพราะพวกเขาเป็น

ผู้ เตมิเตม็เง่ือนไขการทํางานท่ีคนไทยไมส่ามารถยอมรับคา่จ้างท่ีต่ําขนาดนี ้หรือลกัษณะงานท่ียากลําบาก

ขนาดนี ้

นิด 

นิดอาย ุ25 ปี เธอตดัสินใจมาทํางานท่ีประเทศไทยเพ่ือหาประสบการณ์ครอบครัวเธอมิได้มีปัญหา

ทางการเงินท่ีนา่เป็นหว่ง เชน่เดียวกบัผู้อพยพรุ่นอายนุ้อยๆคนอ่ืนเธอได้ยินมาวา่งานท่ีเมืองไทยหาง่ายและ

คา่ตอบแทนดี ซึง่ก็เป็นอยา่งนัน้แตสํ่าหรับเธอแล้วเง่ือนไขการทํางานมนัยากลําบากมากกวา่ท่ีเธอคดิไว้
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  และสําหรับแรงงานชาวกมัพชูาคา่จ้าง 300 บาทยงัดเูป็นไปได้ยาก ย่ิงไปกวา่นัน้ ภาษาไทย

กลายเป็นอปุสรรคสําหรับเธอเธอไมส่ามารถเข้าใจเวลานายจ้างคนไทยสัง่งาน หรือกระทัง่เวลาตําหนิ 

ตะคอกใสเ่ธอ ภาษายงัคงเป็นอปุสรรคตอ่การเข้าถึงบริการสาธารณสขุท่ีทางโรงงานจดัให้เธอ  

กรณีศกึษาท่ียกมาข้างต้นเป็นเพียงภาพสะท้อนเบือ้งต้นท่ีแสดงให้เห็นเง่ือนไขการใช้ชีวิตของ

แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในสมทุรปราการ ซึง่สามารถวิเคราะห์ได้จากข้อมลูภาพรวมจากผู้ให้ข้อมลู

ทัง้หมดดงัปรากฏในหวัข้อ 4.3.2 

4.4.2 บทวิเคราะห์ความเปราะบางในชีวิตประจ าวัน 

ความเปราะบางในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในสมทุรปราการเป็นภาพ

สะท้อนเง่ือนไขการสะสมทนุบนเง่ือนไขเสรีนิยมใหมท่ี่มีกระบวนการทําให้เป็นสินค้าท่ีเข้มข้น โดยการสร้าง

แรงงานเส่ียง อนัเป็นสภาพแรงงานท่ีแบกรับความเส่ียงจากชนชัน้นายทนุผา่นการสร้างจิตสํานกึของความ

เป็นผู้ประกอบการและเง่ือนไขการใช้ชีวิตแบบชัว่คราว โดยสามารถวิเคราะห์สภาพความเปราะบางได้สาม

ลกัษณะคือ ความคล้ายกนัในฐานะสินค้า (Homogeneity) ความแตกแยก (Fragmentation) และ การถกู

แยกขาดออกจากสงัคมสว่นใหญ่ (Social Disintegration) 

           ในเบือ้งต้นจะเห็นได้วา่ระบบการผลิตได้วางเง่ือนให้แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูามีสภาพท่ียอม

จํานนและหลีกเล่ียงความขดัแย้งอนัก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆตามมา  เม่ือพิจารณาจะพบวา่แรงงานข้ามชาติ

ชาวกมัพชูามีลกัษณะร่วมกบัแรงงานเส่ียงทัว่ไปภายใต้กระบวนการสะสมแบบเสรีนิยมใหม่ ในเบือ้งต้น 

พวกเขามีลกัษณะคล้ายกนัในฐานะสินค้า พวกเขาขบัเคล่ือนด้วยความสมัพนัธ์เย่ียงสินค้าอยา่งเข้มข้น 

ชีวิตของพวกเขาถกูตีราคา ดงันัน้สิ่งแรกท่ีพวกเขาคดิถึงคือเง่ือนไขของการสร้างรายได้แก่ตวัเอง โดยละทิง้

ประเดน็อ่ืนในชีวิต และหากพิจารณาจากผู้ให้ข้อมลูซึง่สว่นมากเป็นแรงงานอพยพท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

ความหวาดกลวัท่ีจะถกูจบักมุจากเจ้าหน้าท่ีรัฐทําให้พวกเขายอมรับตอ่เง่ือนไขการทํางานหนกัและการถกู

กดข่ีมากขึน้ ผู้ให้ข้อมลูวยั สามสิบปี ให้ความเห็นวา่เธอหวาดกลัวตอ่เจ้าท่ีรัฐ โดยเฉพาะตํารวจเสมอแม้จะ

เป็นการเดนิทางปกตใินเมืองสมทุรปราการ แตป่ระเดน็ท่ีนา่สนใจคือ เธอไมเ่คยแบง่ปันความรู้สกึนี ้กบั

เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนร่วมงานแตอ่ยา่งใด เพราะเธอเข้าใจวา่มนัเป็นเง่ือนไขท่ีทกุคนเผชิญอยูแ่ล้ว และไมมี่

ทางออกดๆ เพราะทกุคนตา่งเข้ามาเพ่ือหาเงิน ทกุคนไมมี่เวลาจะสนใจเร่ืองอ่ืน นอกจากคา่จ้างแล้ว

แรงงานตา่งด้าวจําเป็นต้องละทิง้เร่ืองอ่ืนซึง่ถกูพิจารณาในฐานะปัญหา “ไกลตวั” 
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แรงงานชาวกมัพชูาอพยพมาเพ่ือการได้รับคา่จ้างสําหรับการดํารงชีพ หากพวกเขาไมส่ามารถ

ทํางานได้ จงึจะเป็นเร่ืองใหญ่และหนกัหนาท่ีสดุในชีวิตเมืองไทย ครอบครัวผู้อพยพหนึง่ได้ให้ความเห็นวา่ 

เม่ือแมป่่วย มนัได้สร้างความเปราะบางแก่สถานะความเป้นอยูข่องครอบครัวมาก เพราะมนัไมใ่ชเ่พียง

รายได้ท่ีสญูเสียไปหากแตห่มายรวมถึงการท่ีสมาชิกในครอบครัวต้องผลดัเปล่ียนกนัมาดแูล ซึง่กระทบตอ่

รายได้สําหรับครอบครัวแรงงานชาวกมัพชูา ท่ีสมาชิกทกุคนต้องทํางานตลอดเวลาเว้นแตต่อนหลบันอน 

สภาพความเปราะบางนีเ้ม่ือดําเนินตอ่เน่ืองในท่ีสดุการอยูใ่นเมืองไทยสําหรับทัง้ครอบครัวดจูะเป็นเร่ือง

ฟุ่ มเฟือยเกินไป สามีภรรยา ตดัสินใจกลบับ้านโดยลกูชายวยัรุ่นอยูท่ี่ เมืองไทยตอ่ไป กระนัน้เองปัญหาก็

ยงัคงเกิดขึน้ตอ่เน่ือง เม่ือพวกเขาไมมี่เงินคา่เดนิทางท่ีเพียงพอสําหรับกลบับ้าน และสขุภาพของเธอก็

ลําบากตอ่การเดนิทาง แผนการเดนิทางกลบับ้านจงึถกูยกเลิกอยา่งไมมี่กําหนด โดยท่ีเธอไมส่ามารถเข้าถึง

การรักษาพยาบาลใดๆท่ีเมืองไทยได้ และแนน่อนท่ีสดุด้วยเง่ือนไขสขุภาพของเธอการอยูท่ี่กมัพชูาเองก็มี

โอกาสท่ีจะทําให้อาการทางสขุภาพของเธอหายขาดได้แตอ่ยา่งใด  

 

ความคล้ายกนัในฐานะสินค้ายงัสามารถพิจารณาได้จากประสบการณ์การข้ามพรมแดนของ

แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา ในการข้ามพรมแดนของทกุคนในครัง้แรกจําเป็นต้องอาศยัเครือขา่ยของผู้
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นําเข้าแรงงาน หรือไมก็่การมีญาตหิรือสมาชิกครอบครัวท่ีมีประสบการณ์ ดงันัน้จะเห็นไดวา่นอกจาก

ปัญหาทัว่ไปในการใช้ชีวิตแล้ว แรงงานข้ามชาตโิดยมากยงัประสบปัญหาการอยูใ่นภาวะพึง่พิง และไม่

สามารถกําหนดเง่ือนไขชีวิตของตนเองได้ในเบือ้งแรก ดงันัน้สภาวะพึง่พิงนีจ้งึเป็นการผลิตซํา้ความสมัพนัธ์

การผลิตแบบเสรีนิยมใหมท่ี่ปรากฏในหมูแ่รงงานข้ามชาต ิและไมส่ามารถสร้างชดุจินตกรรมท่ีนอกเหนือไป

กวา่ข้อมลูท่ีได้รับจากแรงงานรุ่นก่อนหน้า 

สําหรับตวัแทนการนําเข้าแรงงานข้ามชาตแิล้ว  จดุคุ้มทนุของการนําเข้าแรงงานข้ามชาตอิยูท่ี่

ประมาณ 5-6 คนตอ่เท่ียว แตใ่นทางปฏิบตัแิล้วอาจมีการบรรทกุแรงงานประมาณ 12-13 คนโดยรถกระบะ

หนึง่คนัและถกูคลมุด้วยผ้าพลาสตกิ การขนสง่ลกัษณะนีน้บัวา่เส่ียงอนัตรายมาก และอาจมีอาการ

เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตระหวา่งการเดนิทาง  

ในเบือ้งต้นได้พิจารณาให้เห็นวา่แรงงานข้ามชาตมีิลกัษณะคล้ายกนัในฐานะสินค้าท่ีมีความ 

“คล้ายกนัเชิงคณุภาพ” แตห่ากพิจารณาอยา่งลกึซึง้ก็จะพบวา่ในความคล้ายกนัเชิงคณุภาพนีก็้ยงัคง

ปรากฏความเหล่ือมลํา้เชิงปริมาณ ซึง่เป็นภาพสะท้อนความสมัพนัธ์เชิงอํานาจท่ีปรากฏในผู้ใช้แรงงานข้าม

ชาต ิความเหล่ือมลํา้ท่ีปรากฏชดัโดยมากแล้วสามารถแสดงให้เห็นในความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงงานเข้าใหม่

กบัแรงงานท่ีมีประสบการณ์ในเมืองไทย ดงัตวัอยา่งกรณีของแรงงานสตรีวยั 28 ปีซึง่อพยพมจาก

จงัหวดัเสีมราฐ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากชายแดนไทย ทําให้เธอสามารถพดูและส่ือสารภาษาไทยได้ในระดบัปาน

กลาง ทําให้เธอถกูตัง้ข้อรังเกียจจากเพ่ือนชาวกมัพชูาด้วยกนั โดยงานแรกของเธอคือการเป็นคนงานรั บจ้าง

ในสวนทเุรียน เธอเป็นท่ีโปรดปรานของเจ้านายเน่ืองด้วยเธอเป็นแรงงานท่ีเข้าใจภาษาไทยได้ดีท่ีสดุ ทําให้

นายจ้างมกัเข้าหาเธอเป็นคนแรกเม่ือต้องการสัง่งานท่ีมีความซบัซ้อน และมกัมอบหมายให้เธอดแูลงาน

ตา่งๆแทนท่ีจะเป็นแรงงานท่ีเข้ามาก่อน เม่ือเธอแปลคําสัง่นายจ้าง คนงานคนอ่ืนจะรู้สกึต่ําต้อยกวา่และ

รู้สกึวา่เป็นการออกคําสัง่ของเธอ เพ่ือนร่วมงานปฏิเสธท่ีจะพดูคยุกบัเธอ จ้องจบัผิดและปฏิเสธท่ีจะชวนมา

ทานอาหารด้วยกนั 

นอกจากนีย้งัมีผู้ให้ข้อมลูท่ีนา่สนใจ แรงงานข้ามชาตชิายวยัย่ีสิบปีเศษซึง่ทํางานในเมืองไทย

มาแล้วกวา่แปดปี เขามีเครือขา่ยมากมายในหมูผู่้อพยพชาวกมัพชูาและนายจ้างชาวไทย ทําให้เขาเป็นท่ี

ยอมรับและเคารพในหมูผู่้อพยพชาวกมัพชูาทัว่ไป เน่ืองด้วยเครือขา่ยของเขาสามารถชว่ยแรงงานอพยพรุ่น

ใหมใ่นการหางานได้ นอกเหนือจากความสามารถในการใช้ภาษาไทยและประสบการณ์ในเมืองไทยแล้ว 

ลกัษณะงานยงัคงเป็นตวับง่ชีค้วามเหล่ือมลํา้ในหมูผู่้ ใช้แรงงาน พนกังานขายของในร้านขนาดใหญ่ท่ีได้รับ
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คา่จ้างสงูมกัได้รับการยอมรับ ขณะท่ีอาชีพขอทานไมเ่ป็นท่ียอมรับนกัจากหมูผู่้ ใช้แรงงานอาชีพอ่ืน สําหรับ

ตวัผู้อพยพท่ีทําอาชีพขอทานเองก็มกัจะรวมตวัเป็นกลุม่และแยกขาดจากชมุชนสว่นใหญ่ 

จากเง่ือนไขทัง้หมดท่ีได้แสดงมา จะพบวา่การใช้ชีวิตในประเทศปลายทางทําให้พวกเขามีความ

เป็นปัจเจกชนในระดบัท่ีสงูขึน้ ถึงแม้วพ่วกเขาจะอาศยัอยูใ่นชมุชนเดียวกนั  ใช้ภาษาเดียวกนั แตพ่วกเขา

ยงัคงให้ความสําคญัตอ่ตอ่เง่ือนไขเศรษฐกิจเป็นอนัดบัแรก อนัหมายความวา่แม้พวกเขาจะรู้สกึใสใ่จตอ่

ชมุชนในฐานะเพื่อนร่วมชาต ิแตพ่วกเขาจะไมใ่ห้ความชว่ยเหลือใดๆท่ีก่อให้เกิดความสญูเสียตอ่มลูคา่ทาง

เศรษฐกิจใดๆท่ีพวกเขามี 

จากข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด ไมพ่บแรงงานชาวกมัพชูาท่ีก่อตวัประท้วงนายจ้าง ในรอบปีท่ี

ผา่นมา สําหรับชมุชนยา่นสําโรงเหตกุารณ์ท่ีโกดงัข้าวเม่ือปีก่อนดจูะเป็นเร่ืองท่ีทกุคนจดจํากนัได้ จากการ

ให้ข้อมลูของคูห่นุม่สาวท่ีทํางานในโกดงัเม่ือปีท่ีแล้วให้ข้อมลูวา่  

“ เม่ือปีก่อนได้มีเหตกุารณ์ ลว่งละเมิดทางเพศ แรงงานชาวกมัพชูา ในเวลาทํางาน  น้องสาวถกู

ลวนลามและขม่ขืนในเวลางาน โดยลกูชายของเจ้าของโกดงั ทําให้พ่ีชายซึง่ทํางานท่ีเดียวกนัไมส่ามารถ

อดทนได้ จงึได้ตอ่ยหน้าฝ่ายชาย ในวนัเดียวกนัระหวา่งกลบับ้าน พ่ีชายถกูกลุม่อนัธพาลลากตวัขึน้รถตู้  

ขณะท่ีแรงงานคนอ่ืนไมก่ล้าทําอะไรเน่ืองด้วยกลุม่ดงักลา่วมีปืนและขูจ่ะยิงทกุคน และท่ีนา่กลวักวา่ปืนคือ

ทกุคนกลวัจะเสียงานไป กลุม่อนัธพาลทําการซ้อมพี่ชายทกุคนได้แตก่รีดร้องให้หยดุ แตก็่ไมมี่ใครทําอะไร 

พวกเรากลวัตกงาน สําหรับแรงงานชาวกมัพชูาท่ีมาเมืองไทยใหม่ๆ ไมมี่งานอะไรนอกเสียจากการแบกข้าว

ในโกดงั” กระนัน้เองนบัจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ก็ไมมี่ใครท่ีจะประท้วง หรือหาทางชว่ยเหลือพ่ีน้องคูน่ัน้ 

สดุท้ายแล้วสองพี่น้องจําต้องออกจากงานและกลบับ้านท่ีกมัพชูาไปโดยไมไ่ด้รับความชว่ยเหลือใดๆทัง้จาก

องค์กรภายนอก หรือภายในชมุชนเองก็ตาม 

ข้อมลูเพิ่มเตมิสําคญั จากผู้ให้ข้อมลูชาวกมัพชูา ความสมัพนัธ์ภายในชมุชนนอกจากกบัญาตหิรือ

เพ่ือนสนิทแล้ว การชว่ยเหลือเปรียบเหมือนกบัการแลกเปล่ียน อนัหมายความวา่การไหว้วานท่ีเกิดขึน้ใน

ชมุชนต้องมีคา่จ้างให้เสมอ ถึงแม้วา่ผู้ให้ความชว่ยเหลือจะไมไ่ด้ร้องขอเร่ืองเงิน แตก็่ เป็นธรรมเนียมท่ีทกุ

คนตระหนกัดีวา่ แรงงานตา่งมาหาเงินท่ีเมืองไทยดงันัน้การเสียเวลาจงึต้องแรกมาด้วยเงินเสมอ ชีวิตท่ีดีขึน้

สําหรับชาวกมัพชูาท่ีมาทํางานในเมืองไทยคือ การวดัประเมินผา่นตวัเงินและคาดหวงัชีวิตท่ีดีขึน้เม่ือกลบั

บ้านเกิด จงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกนกัท่ีพวกเขาจะคํานงึถึงชีวิตตวัเองมากกวา่คนอ่ืน และด้วยสถานการณ์เข้า
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เมืองผิดกฎหมายการมีกรณีพิพาท หรือประท้วงดไูมใ่ชต่วัเลือกท่ีดีนกัพวกเขากลวัการมีปัญหากบั

เจ้าหน้าท่ีไทย การชว่ยเหลือแรงงานข้ามชาตท่ีิรู้จกัและไมมี่ความก่ียวข้องดจูะเป็นการนําปัญหาให้ตนเอง  

 

 

การชว่ยเหลือจงึปรากฏในรูปแบบของการสนบัสนนุทางจิตใจมากกวา่ แม้พวกเขาจะไมไ่ด้พดูคยุ

กนัมากนกั แตก็่ทราบความเป็นอยูโ่ดยพืน้ฐานของคนในชมุชนเป็นอยา่งดี ในท่ีทํางานหากใครถกูตะคอก 

หรือลวนลาม โดยหวัหน้า เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนจะหาทางให้กําลงัใจไมท่างใดก็ทางหนึง่  ดงักรณีศกึษาซึง่มี

แรงงานวยั 45 ปี ประสบอบุตัเิหตแุละนิวขาดข้างหนึง่ เพื่อนบ้านตา่งแวะเวียนกนัมาเย่ียม หรือการมีงาน

ประเพณีสําคญัเชน่หมัน้หรือแตง่งานก็จะมีการเข้าร่วมงานท่ีคบัคัง่ ตราบใดท่ีการชว่ยเหลือนัน้ไมก่ระทบ

ตอ่ วิถีทางเศรษฐกิจ  

4.5 บทวิเคราะห์ลักษณะการต่อสู้ในชีวิตประจ าวัน 

 การพิจารณาการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาเป็นภาพสะท้อนการตอ่สู้

ของแรงงานเส่ียง ซึง่สามารถพิจารณาได้สองลกัษณะร่วมกนัคือการตอ่สู้ในฐานะปัจเจกชนและ การตอ่สู้ใน

ลกัษณะการรวมหมู ่จากการวิจยัพบวา่การตอ่สู้ในลกัษณะรวมหมูไ่มป่รากฏชัดนกัในหมูแ่รงงานข้ามชาติ

ชาวกมัพชูา แม้พวกเขาจะมีลกัษณะร่วมทางเศรษฐกิจการเมืองสงัคมท่ีนา่จะสามารถผลกัดนัให้เกิดการ
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ตอ่สู้ได้ แตต่ามท่ีได้พิจารณาไปในสว่นของบทวิเคราะห์ แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูา ถกูวางเง่ือนไขให้

ดํารงอยูใ่นภาวะปัจเจกชนเข้มข้น และเง่ือนไขนีเ้องทําให้พวกเขาขบัเคล่ือนการตอ่สูใ่นลกัษณะปัจเจกชน

มากกวา่การสร้างสํานกึแบบรวมหมู ่ซึง่เป็นลกัษณะชัว่คราวและไมก่่อให้เกิดการขบัเคล่ือนท่ีนําสูก่าร

เปล่ียนแปลงโครงสร้างระดบักลุม่แตอ่ยา่งใด โดยสามารถสรุปลกัษณะการตอ่สู้แบบแยกสว่นตามแนวทาง

ปัจเจกชนได้ดงันี ้ (Reisen 2006) 

 1.ตอ่รองผา่นโครงสร้างความสมัพนัธ์สว่นบคุคล ดงัจะเห็นได้จากกระบวนการเร่ิมต้นของการ

นําเข้าแรงงานข้ามชาตซิึง่เกิดขึน้โดยเร่ิมต้นจากการท่ีพวกเขาตดิตอ่ ตอ่รองกบัตวัแทนการนําเข้าแรงงาน

ข้ามชาต ิการได้ราคาท่ีถกูลง หรือ การรับรองเร่ืองคา่จ้างท่ีเมืองไทย เกิดขึน้บนฐานการตอ่รอง ด้วย

ความสมัพนัธ์สว่นตน เพ่ือประโยชน์เฉพาะตน 

 2. การตอ่สู้ เป็นไปในลกัษณะ บนฐานประเดน็เฉพาะ และมิได้เป็นไปเพ่ือแก้ไขสภาพท่ีเป็น

จดุเร่ิมต้น ดงันัน้เม่ือปัญหารุนแรงเกิดขึน้จนไมส่ามารถแก้ไขได้ จงึมกัปะทอุอกเป็นความรุนแรงและผู้ ท่ีรับ

ผลคือตวัแรงงานข้ามชาตเิอง 

 3.ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้ในปริมณฑลของการตอ่สู้ ท่ีอยูบ่นฐานความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ ดงันัน้การจดัวาง

ให้แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาแบกรับความเส่ียงแทนชนชัน้นายทนุ จงึเป็นเง่ือนไขให้พวกเขามีความ

เปราะบางในชีวิตท่ีสงูขึน้ มนษุย์ท่ีมีความเส่ียงในชีวิตตลอดเวลายอ่มไมส่ามารถนําสูก่ารตอ่สู้และเรียกร้อง

เชิงโครงสร้างได้ ข้อเสนอการตอ่สู้ เพ่ือคณุภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาตจิะทําการสรุปและนําเสนอในบทท่ี 

6 เพ่ือฉายภาพกรณีศกึษาเปรียบเทียบตอ่ไป 
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ภาพแสดงลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
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4.6 บทสรุป 

การศกึษาวิจยัพืน้ท่ีสมทุรปราการ เทศบาลสําโรงเหนือ และพืน้ท่ีชมุชนใกล้เคียงได้แสดงให้เห็น

ลกัษณะสําคญัของผู้ใช้แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาอนัเป็นผลจากกระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่

โดยประกอบด้วย การใช้ชีวิตแบบกระจดักระจายและขาดการรวมตวั การขาดคความร่วมมือในชมุชน

เดียวกนั อนัวางเง่ือนไขในลกัษณะท่ีสามคือการถกูแยกขาดจากพืน้ท่ีหลกัของเมืองแม้ประชากรชาว

กมัพชูา  ลกัษณะนีนํ้าสูค่วามเปราะบางและไมส่ามารถกําหนดอนาคตตนเองได้  การดํารงอยูใ่นสภาวะ

แรงงานเส่ียง (Miller 2010) ท่ีต้องแบกรับความเส่ียงแทนชนชัน้นายทนุทําให้อํานาจตอ่รองของแรงงานข้าม

ชาตชิาวกมัพชูาอยูใ่นระดบัต่ํา และการตอ่สู้ปรากฏออกมาในลกัษณะของการตอ่สู้บนฐานปัจเจกชน

มากกวา่การรวมตวั ในการสร้างอัตลกัษณ์ร่วมและท้าทายมากกวา่การแก้ไขในลกัษณะตัง้รับ นอกจากนี ้

การมีสภาวะท่ีพึง่พิงตอ่แรงงานรุ่นก่อนหน้าด้วยการขาดข้อมลู รวมถึงความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในชมุชน

สง่ผลให้แรงงานรุ่นใหม ่มีหน้าท่ีในการผลิตซํา้ความสมัพนัธ์ท่ีมีการขดูรีดอยา่งมากตอ่ไป มากกวา่การท้า

ทายตอ่เง่ือนไขท่ีแรงงานรุ่นก่อนหน้าได้เผชิญมา 
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บทที่ 5 แรงงานข้ามชาตชิาวพม่าในภูเก็ต 

5.1 บทน า 

 ในบทนีจ้ะชีใ้ห้เห็นเง่ือนไขการใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในจงัหวดัภเูก็ต แม้แรงงานชาว

พมา่จะนบัเป็นผู้อพยพท่ีมีสดัสว่นสงูในหมูผู่้ ใช้แรงงานข้ามชาตใินไทยแตก่ารศกึษาโดยมากได้มีการ

เจาะจงลงไปในพืน้ท่ีชายแดนด้านตะวนัตก และพืน้ท่ีอตุสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ขณะท่ี

การศกึษาในพืน้ท่ีทางภาคใต้นัน้โดยมากเป็นการศกึษาผา่นกรอบแนวคดิของสิทธิพลเมืองและปัญหา

การค้ามนษุย์ โดยท่ีการศกึษาสภาพการจ้างในสภาวะปกตยิงัมิได้ปรากฏชดัเทา่ไรในการศกึษาท่ีผา่นมา 

การเลือกกรณีศกึษาภเูก็ตมีจดุเดน่ในการฉายให้เห็นเง่ือนไขการใช้ชีวิตและการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของ

แรงงานข้ามชาต ิด้วยลกัษณะเดน่คือ 1.การมีพืน้ท่ีกายภาพเป็นเกาะ พืน้ท่ีกายภาพในลกัษณะนีมี้ผล

สําคญัในการสร้างความเข้มข้นของปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีทางสงัคม 2.การเป็นอตุสาหกรรมบริการ

ขนาดใหญ่ซึง่นบัเป็นกระบวนการผลิตท่ีอิงกบัตวัผู้ใช้แรงงาน และเป็นการผลิตท่ีใช้การแขง่ขนัแบบทนุ

เข้มข้น กลา่วคือในการแขง่ขนัไมจํ่าเป็นต้องมีการวางเง่ือนไขให้ได้คา่แรงานท่ีต่ํา ท่ีสดุเพ่ือประโยชน์ในการ

แขง่ขนัในตลาดสินค้า ดงันัน้หากเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีสมทุรปราการแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาเผชิญ

เง่ือนไขการขดูรีด “เชิงปริมาณ” ในขณะท่ีแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ตเผชิญกบัสภาพการขดูรีดเชิง

คณุภาพและการทําให้เป็นสินค้าท่ีเข้มข้น แม้วา่พวกเขาอาจมีรายได้ท่ีสงูกวา่โดยเปรียบเทียบก็ตาม ในบท

นีจ้ะแบง่การนําเสนออกเป็น 4 สว่น คือ 1.ภมูิรัฐศาสตร์ของจงัหวดัภเูก็ต พฒันาการและประวตัศิาสตร์การ

ผลิต ตลอดจนความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในพืน้ท่ี 2.เง่ือนไขประเทศต้นทางและการแปรสภาพการผลิตใน

ประเทศพมา่นบัจากศตวรรษท่ีท่ี 21  3.ลกัษณะชีวิตประจําวนัและความเปราะบางในอตุสาหกรรมการ

บริการ และ 4. การตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีภเูก็ต 

 จากการศกึษาวิจยัพบวา่ เน่ืองด้วยพืน้ท่ีกายภาพท่ีมีความหนาแนน่และเข้มข้นได้ทําให้พืน้ท่ีทาง

สงัคมซึง่เป็นสนามของการปฏิสมัพนัธ์มีกระบวนการทําให้เป็นสินค้าท่ีเข้มข้นเชน่กนั แม้แรงงานข้ามาตชิาว

พมา่ในภเูก็ตจะได้รับคา่ตอบแทนท่ีสงูโดยเปรียบเทียบกบัแรงงานข้ามชาตใินพืน้ท่ีอ่ืน แตม่ิได้หมายความ

วา่แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ตจะพ้นจากสภาพการขดูรีดในรูปแบบเชิงคณุภาพ ในอีกด้านหนึง่เม่ือ

พิจารณาเง่ือนไขการพฒันาเมือง และการผลิตแบบเน้นทนุ ทําให้ภเูก็ตมิได้ประสบเง่ือนไขอนวฒันาการ

ของเมืองเม่ือเปรียบเทียบกบัสมทุรปราการ นัน่คือเมืองสามารถรองรับและขยายโอกาสการทํางานและ
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สร้างการพฒันาชีวิตในเชิงคณุภาพตอ่ไปได้ รวมกบัการท่ีมีตลาดแรงงานเน้นแรงงานในพืน้ท่ีรอบนอก

สําหรับอตุสาหกรรมการประมงและตอ่เน่ืองประมงในพืน้ท่ี พงังา และ ระนอง แตด้่วยการสะสมทนุแบบ

เข้มข้นนีทํ้าให้ รอบการสะสมทนุในภเูก็ตหดสัน้ ยืดหยุน่ อนัทําให้ชีวิตความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาติ

ชาวภเูก็ต ตกอยูใ่นสภาวะชัว่คราว และไมส่ามารถคาดหวงักบัอนาคตได้ เง่ือนไขนีจ้งึจดัเป็น สภาวะ Over 

Accumulation หรือการสะสมแบบล้นเกิน อนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีทนุทํางานมากเกินไป เง่ือนไขนีทํ้าให้เกิด

การแปลกแยกมหาศาลในหมูผู่้ ใช้แรงงาน หรือเป็นการขดูรีดเชิงคณุภาพ ในขณะเดียวกนัทําให้ลกัษณะ

พฒันาของเมืองกลายเป็นสภาพชัว่คราวท่ีเน้นทนุ อนัมิได้ตอบสนองตอ่ชีวิตของผู้ใช้แรงงานในมิตขิอง

ความเป็นมนษุย์แตอ่ยา่งใด 

5.2 ภูมิรัฐศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการ ประวัตศิาสตร์การผลิต และความสัมพันธ์เชิง

อ านาจในพืน้ท่ี 

5.2.2 ภมูิรัฐศาสตร์ และประวตัศิาสตร์สงัคมในภเูก็ต 

ภเูก็ตเป็นพืน้ท่ีเกาะซึง่รายรอบด้วยเกาะเล็กประมาณ 39 เกาะพืน้ท่ีกายภาพครอบคลมุ 570  

ตารางกิโลเมตรขนาดโดยประมาณใกล้เคียงกบัประเทศสิงค์โปร์ จํานวนผู้อยูอ่าศยัตามทะเบียนบ้านเม่ือ

ต้นศตวรรษท่ี 21 อยูท่ี่ 249,000 ขณะท่ีผู้อยูอ่าศยัจริงอาจเพิ่มเป็นสองเทา่ จากผู้อพยพในประเทศ แรงงาน

อพยพชาวพมา่ สถิตทิางการระบวุา่ประชากรสว่นมากเชือ้สายไทย เป็นชาวพทุธร้อยละ 80 กวา่ร้อยละ 17 

ท่ีเหลือในสดัสว่นร้อยละ 3 เป็นชาวเลพืน้เมือง ชาวคริสต์ ในพืน้ท่ีนีไ้มมี่ความแตกตา่งระหวา่ง ชาวไทย 

และชาวจีนอพยพเมื่อศตวรรษก่อน คําอธิบายเก่ียวกบัภเูก็ตและพฒันาการทางประวตัศิาสตร์อยา่งวตัถุ

วิสยัเตม็ไปด้วยความสบัสน โดยสามารถสรุปประวัตศิาสตร์ฉบบัทางการท่ีอธิบายถึงพฒันาเศรษฐกิจสงัคม

ในภเูก็ตได้เป็นสามชดุดงันี  ้(Nasution 2004) 

1.ประวตัศิาสตร์แบบสว่นกลางและสองวีรสตรีจากถลาง จากคําอธิบายของ ธงชยั วินิจจะกลุได้

อธิบายถึงกระวนการสร้างรัฐสมยัใหมข่องเจ้ากรุงเทพฯในชว่งปลายศตวรรษท่ี 19 ในการกําหนดแนวคดิ

พลเมือง และพรมแดนสมยัใหม ่พร้อมทัง้การสร้างประวตัศิาสตร์ชดุเดียวกนัท่ีมีพฒันาการแบบเส้นตรง  

ปัญญาชนอนรัุกษ์นิยมพยายามสร้างประวตัศิาสตร์เพ่ืออธิบายให้เห็นวา่ รัฐไทยกบัชนชาตไิทยถกูพฒันาคู่

กนั พร้อมกบัสถาบนักษัตริย์ ดงันัน้คําอธิบายแบบรัฐศกัดนิาเดมิท่ีผกูตดิอํานาจ ระหวา่งความสมัพนัธ์ ของ

ผู้ครองนครมากกวา่มิตทิางภมูิรัฐศาสตร์ จงึต้องถกูปรับเปล่ียนดงันัน้เป็นเหตผุลให้ประวตัศิาสตร์ทกุชดุถกู

เช่ือมตรงเข้ากบัประวตัศิาสตร์สว่นกลาง (Amaranand 1996) ดงัเชน่กรณีของวีรสตรีเมืองถลาง คณุหญิง
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มกุ คณุหญิงจนั อนัถกูเช่ือมร้อยเข้ากบัประวตัศิาสตร์ของการปกป้องดนิแดนในระหวา่งการสู้รบของสยาม

และพมา่ แนน่อนวา่คําอธิบายวีรกรรมครัง้นีถ้กูอธิบายผา่นชดุอธิบายแบบรัฐสมยัใหมท่ี่มีอํานาจอธิปไตย

เสมอกนัในดนิแดนหนึง่ เชน่เดียวกบัประวตัศิาสตร์ทางการวา่ด้วยสงครามระหวา่งไทยและพมา่อ่ื นๆ ท่ี

ไมไ่ด้ถกูอธิบายผา่นกรอบแบบวตัถวุิสยั “สงคราม” ถกูอธิบายไมต่า่งจาก การด ู‚กีฬาโอลิมปิก” มากกวา่

คําอธิบายท่ีครบถ้วนทางสงัคมวิทยา  

ในชว่งปลายศตวรรษท่ีย่ีสิบเจ้าหน้าท่ีทางการของภเูก็ตพยายามยืนยนัความมีตวัตนของสอง       

วีรสตรีโดยการตามหาจดหมายสนทนาระหวา่งสองวีรสตรีกบักปัตนั ฟรานซิส ไรท์ ผู้ สําเร็จราชการแหง่

เกาะปีนงัชาวองักฤษ แตน่ัน่ทําให้ภาพของสองวีรสตรีชาวสยาม คลมุเครือมากขึน้ เพราะในจดหมายมิได้

แสดงถึงการเป็นชาวสยามในอดุมคตติามคําอธิบายแบบประวตัศิาสตร์ทางการกระแสหลกัแตอ่ยา่งใด 

ประสิทธ์ิ ชินกานต์ให้ความเห็นวา่ ศาสนาของสองวีรสตรียงัเป็นท่ีนา่สงสยัวา่ พวกเธอเป็นชาวพทุธ มสุลิม 

หรือคริสเตียน ชาวมสุลิมพืน้เมืองให้ความเห็นวา่ ช่ือมสุลิมของสองวีรสตรี คือ ฟาตมิา และฮาลิมา ถกูเก็บ

เป็นความลบั พวกเธอถกูทําให้เป็นพทุธตามแบบฉบบัของกระบวนการสร้างรัฐชาตสิมยัใหม ่เชน่เดียวกบั

ความหมายของ ภเูก็ต ท่ีถกูตีความวา่เป็นภาษาไทยกลาง วา่ภเูก็จ มากกวา่บกิูตาอนัสะท้อนรากเหง้าจาก

ทางมาเลย์ ทัง้นีใ้นจดหมายสนทนากบั ฟรานซิส ไรท์ ยงัสะท้อนแนวคดิแบบีรัฐพาณิชย์ท่ีมีความเป็นอิสระ

ของภเูก็ตมากกวา่เมืองท่ีขึน้ตรงตอ่พระเจ้ากรุงสยาม แตไ่มว่า่ข้อเท็จจริงจะเป็นอยา่งไร ตามข้อเสนอของ 

Thammaboosadee (2011) กลไกการสร้างความชอบธรรมมิได้เกิดขึน้ผา่นผู้ปกครองเทา่นัน้ แตก่ลุม่

กระฎมุพีใหมเ่องก็อาศยัความชอบธรรมผา่นการแสดงความภกัดีตอ่โครงสร้างท่ีมีมา ดงัปัจจบุนัจะเห็นชาว

ไทยชนชัน้กลางเชือ้สายจีนในภเูก็ต แสดงความเคารพต่อ อนสุาวรีย์วีรสตรีทัง้สอง เพื่อแสดงให้ทางการไทย

เห็นถึงความภกัดีของพวกเขาในชว่งเปล่ียนผา่นของทศวรรษ 1950-1960 (Kachorn 1962) 

2.พระนางเลือดขาว  พระนางมะสหุรี แหง่ลงักาวี แม้เป็นท่ีทราบกนัดีวา่เร่ืองเลา่พระนางเลือดขาว

ถกูเลา่ผา่นการใสค่วามรู้สกึและเป็นนิยายปรัมปรามากกวา่การถือจริงจงั โดยเป็นเร่ืองราวของสตรีสงูศกัดิ์

ท่ีถกูประหารชีวิตด้วยข้อหาท่ีเธอไมไ่ด้เป็นผู้ก่อ ก่อนท่ีสามีของเธอจะอพยพจากเกาะลงักาวีมาสูพื่น้ท่ีหาด  

กมลาในภเูก็ต เร่ืองราวนิยายปรัมปราถกูทําให้เป็นจริงจงัขึน้เม่ือนายกรัฐมนตรี มหาเธร์แหง่มาเลเซีย ตาม

หาทายาทรุ่นท่ี 7 เพ่ือถอนคําสาปท่ีลงักาวี แม้จะเป็นเร่ืองราวปรัมปราแตเ่ป็นภาพสะท้อนบทบาทของรัฐ

มสุลิมเหนือพืน้ท่ีภเูก็ตในชว่งยคุสมยัการเรืออํานาจของรัฐอิสลาม อนัปรากฏช่ือเมืองตา่งๆในบริเวณ
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ชายฝ่ังอนัดามนัในภาษามาเลย์ เชน่ บกิูตา (ภเูก็ต) บงักา (พงังา) หรือ เตรัง (ตรัง) เป็นต้น (Gessick 

1995) 

3.ชาวจีนโพ้นทะเล และ คอซิมบี ้ณ ระนอง 

ปี 1913 ท่ี คอซิมบี ้เสียชีวิตนบัเป็นปีท่ีทางการไทยสัง่ห้ามการใช้ช่ือจีน และชาวจีนโพ้นทะเลทกุ

คนต้องเปล่ียนช่ือเป็นช่ือไทย ทกุวนันี ้คอซิมบีถ้กูยกให้เป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิประจําภเูก็ต ด้ว ยการฉายภาพให้

เห็นถึงชาวจีนโพ้นทะเลผู้ภกัดี พยายามสร้างประโยชน์ให้แก่กษัตริย์ และประเทศชาต ิภาพของคอซิมบีถ้กู

ทําให้ลดความชดัเจนลงและมิได้สะท้อนเง่ือนไขทางเศรษฐกิจสงัคมเทา่ใดนกั ตามข้อเท็จจริงทาง

ประวตัศิาสตร์แล้ว คอซิมบีน้บัเป็นกลจกัรสําคญัในการสถาปนารัฐสมยัให มข่อง ราชวงศ์จกัรีผา่นการลา่

อาณานิคมตนเอง ความชํานาญทางการค้าของผู้ประกอบการชาวจีนเป็นสิ่งต้องการ พอกบัเทคโนโลยีจาก

เยอรมนั และระบบบริหารภาครัฐจากองักฤษ เง่ือนไขนี ้คอซิมบีจ้งึเป็น ก่ึงข้าราชการ และกึ่งนายวานิชไป

ในตวั ซึง่ทําหน้าท่ีในการเก็บภาษีท่ีได้รับจากการสมัปทานให้แก่สว่นกลาง (Baker and Pasuk 2009) 

บทบาทของ คอซิมบี ้เป็นภาพสะท้อนพฒันาการของภเูก็ตจากเมืองเหมืองแร่ ซึง่มีผู้ประกอบการ

ชาวจีนในการควบคมุแรงงานอพยพชาวจีนฮกเกีย้น อตุสาหกรรมเหมืองแร่เป็นการกําหนดความสมัพนัธ์

ของภเูก็ตกบัเกาะคูแ่ฝดทางใต้อยา่งปีนงั โดยภเูก็ตสง่ออกแร่ดบิเพ่ือทําการแปรรูปท่ีปีนงั ด้ วยเง่ือนไขทาง

ภมูิศาสตร์แม้กระทัง่ชว่งต้นศตวรรษท่ี 20 การเดนิทางท่ีภาคใต้ยงัไมส่ะดวกนกั แม้กระทัง่พืน้ท่ีหาดใหญ่ 

หวัเมืองขนาดใหญ่สดุของภาคใต้เองก็ตาม ดงันัน้เศรษฐี หรือชนชัน้กลางในภเูก็ตจงึมีความใกล้ชิดกบัเกาะ

ปีนงัมากกวา่กรุงเทพ การสง่ลกูหลานไปศกึษาตอ่ท่ีปีนงันบัเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในยคุสมยันัน้ อยา่งไรก็ดี

อตุสาหกรรมเหมืองแร่มิได้คงทนถาวรเทา่ใดนกั ความผนัผวนของวิกฤตเิศรษฐกิจโลกชว่งทศวรรษ 1930  

ทําให้สภาพเมืองปีนงัเปล่ียนแปลงไป และนบัจากการปฏิวตัใินปี 2475 อํานาจสว่นกลางจากกรุงเทพเร่ิม

เข้ามามีบทบาทสําคญั การสร้างสะพานสารสินชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองทําให้ภเูก็ตมิได้เป็นเกาะท่ี

แยกขาด ความใกล้ชิดกบัปีนงัเร่ิมหมดไป ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ทนุจีนแต้จิ๋วในสว่นกลาง กบักลุม่ทนุ

จีนฮกเกีย้นในพืน้ท่ีท้องถ่ินเร่ิมปรากฏนยัยะสําคญัในชว่งนี ้ขณะท่ีกลุม่จีนแต้จิ๋วในกรุงเทพผกูสมัพนัธ์กบั

กลุม่นายทหาร ข้าราชการ และเชือ้พระวงศ์ จีนฮกเกีย้นในภเูก็ตกลบักระจกุตวัและจํากดัอิทธิพลในสาย

อาชีพเฉพาะของคนจีน (Sakulpipatana 2003) 

นบัจากทศวรรษ 1960-1970 ภเูก็ตเร่ิมพฒันาสูก่ารเป็นปลายทางของนกัทอ่งเท่ียว และเป็นโอกาส

ท่ีทนุจากสว่นกลางจะเข้ามาเพ่ือแสวงกําไร กลุม่ทนุในภเูก็ตคอ่นข้างจํากดัตวั ทศวรรษ 1990 ภเูก็ตเร่ิมเป็น
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ปลายทางของการอพยพของแรงงานภายในประเทศ และเป็นตวัเลือกท่ีดีไมน้่อยกวา่การทํางานในนิคม

อตุสาหกรรมในกรุงเทพ กระทัง่วิกฤตกิารเงินเอเชียปี1997 นโยบายการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทนุ

เปิดโอกาสให้กลุม่ทนุในกรุงเทพ และกลุม่ทนุข้ามชาตเิข้าสูภ่เูก็ตมากขึน้ ในเวลาไมก่ี่สิบปี ห้างเมกะสโตร์

ซึง่ร่วมทนุระหวา่งกลุม่ทนุกรุงเทพและทนุข้ามชาตเิร่ิมมีบทบาทสงูในการขยายตวัของ ห้างสรรพสินค้า ค้า

ปลีกและสร้างพืน้ท่ีทางกายภาพแบบใหม ่นอกจากนีภ้เูก็ตยงัขึน้ช่ือในการเป็นแหลง่ฟอกเงินผิดกฎหมาย

ของนกัธุรกิจ และนกัการเมืองจากประเทศตา่งๆ เน่ืองด้วยมลูคา่การบริการท่ีไมส่ามารถประเมินได้ตายตวั

เหมือนสินค้าอตุสาหกรรม (Pasuk and Baker 2004) 

จากประวตัศิาสตร์กึ่งทางการของภเูก็ตสามารถสรุปลกัษณะสําคญัในแง่ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกิจ 

สงัคมดงันี ้(Suwannathat 2003) 

1.ภเูก็ตในชว่งศตวรรษท่ี 19 มีลกัษณะทัว่ไปของการเป็นรัฐพาณิชย์ท่ีมีความเป็นอิสระโดยสมัพทัธ์

กบัรัฐศกัดนิาอ่ืนในสยามในชัว่เวลาเดียวกนั อนัเป็นการวางเง่ือนไขการยืดหยุน่ของพืน้ท่ีการผลิตสินค้า

และบริการ กลุม่คนจีนอพยพชาวฮกเกีย้นโดยมากเป็นผู้ใ ช้แรงงาน และไมส่ามารถเกาะเก่ียวอํานาจรัฐได้

อยา่งเชน่กลุม่จีนแต้จิ๋วในพืน้ท่ีสว่นกลาง 

2.จกัรวาลวิทยาของภเูก็ตถกูโอนย้ายจากปีนงัสูก่รุงเทพในชว่ง ชัว่อายคุนท่ีผา่นมาเทา่นัน้อนั

สะท้อนให้เห็นวา่ บทบาทอํานาจรัฐสมยัใหมแ่บบรูปธรรมเพิ่งสถาปนาในภเูก็ตในชว่งทศวรรษ 1950-1960

เทา่นัน้ ท่ีภเูก็ตถกูเช่ือมร้อยเข้ากบัรัฐสว่นกลางในทางปฏิบตั ิโครงสร้างเศรษฐกิจและการพฒันาของภเูก็ต

ถกูเช่ือมร้อยเข้ากบัทิศทางกระแสหลกัของรัฐไทย 

3.ลกัษณะผู้ใช้แรงงานในภเูก็ตเป็นแบบฉบบัของรัฐไทย โดยเร่ิมต้นจากการใช้แรงงานชาวจีน

อพยพ สูก่ารใช้แรงงานอีสาน และเปล่ียนผา่นสูก่ารใช้แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ อนัเป็นภาพสะท้อนรอบ

การสะสมทนุท่ีสัน้โดยเป็นเวลาเพียง 50 ปีเทา่นัน้ท่ีมีการเปล่ียนผา่นพลงัการผลิตสามรุ่น 

4.แตล่กัษณะสําคญัชองพฒันาการเมืองภเูก็ต แม้จะมีการอพยพปริมาณมหาศาลของผู้ใช้แรงงาน

ตลอดคร่ึงทศวรรษท่ีผา่นมา ภูเก็ตมิได้ประสบปัญหาของปรากฏการณ์ อนวฒันาการของเมือง หรือการดดู

ซบัแรงงานโดยไมมี่การพฒันาเชิงคณุภาพ แรงงานอพยพชาวจีนมีการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีโดย

เปรียบเทียบ จากการเข้ามาของทนุข้ามชาตท่ีิทําให้อสงัหาริมทรัพย์มีการเพิ่มราคาตอ่เน่ือง เชน่เดียวกนักบั

แรงงานอพยพจากพืน้ท่ีอ่ืน ท่ีมีชอ่งทางการแสวงหางานทําท่ีหลากหลายมากขึน้ ดงันัน้ในชว่งหลาย
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ทศวรรษท่ีผา่นมาเมืองจงึมีการพฒันาเชิงคณุภาพควบคูก่บัการดดูซบัเชิงปริมาณ อาจเน่ืองด้วยการเป็น

พืน้ท่ีใหมสํ่าหรับการลงทนุ และเป็นการผลิตท่ีเน้นทนุมากกวา่เน้นแรงงาน แตก็่มิได้หมายความวา่เ ง่ือนไข

การใช้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานจะราบร่ืนและดําเนินไปตามอนัตวิทยาแบบเสรีนิยมใหม่  

5.2.2 การควบคุมแรงงานและความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพืน้ท่ี 

เม่ือมีการดดูซบัแรงงานเข้าสูพื่น้ท่ีปริมาณมหาศาลจําเป็นต้องมีการจดัวางความสมัพนัธ์เชิง

อํานาจในเมืองขึน้ แตกตา่งจากเมืองอตุสาหกรรมในเขตภาคกลาง ท่ีการอพยพเข้าสูพื่น้ท่ีซึง่ทําการผลิต

แบบเน้นแรงงาน ไมเ่รียกร้องคณุสมบตัขิองผู้ใช้แรงงาน โดยมีรูปธรรมคือแรงงานไมจํ่าเป็นต้องมีทกัษะ

พืน้ฐานหรือความรู้ ท่ีเก่ียวข้องกบังานมากนกัในการเร่ิมงานหนึง่ๆ ดงัท่ีปรากฏในกรณีศกึษาแรง งานข้าม

ชาตชิาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการ แตใ่นพืน้ท่ีภเูก็ตงานโดยมากแม้จะเป็นงานบริการแตด้่วยเง่ือนไข

การสร้างมลูคา่และโอกาสการทํางานท่ีมากกวา่ท่ีอ่ืนโดยเปรียบเทียบ เง่ือนไขนีทํ้าให้การอพยพสูภ่เูก็ตแม้

จะไมย่ากในทางภมูิศาสตร์ด้วยการเป็นพืน้ท่ีเกาะซึง่ยากตอ่การควบคมุของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงของ

รัฐ หากแตใ่นเง่ือนไขเศรษฐศาสตร์แรงงานการทํางานในภเูก็ตมิใชเ่ร่ืองท่ีง่ายสําหรับผู้ใช้แรงงาน เพราะ

หมายความวา่ผู้ใช้แรงงานจําเป็นต้องมีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง มีทกัษะ และประสบการณ์พร้อมทํางาน ภาพ

ชมุชนแรงงานเข้าใหมท่ี่รอนายจ้างอยูใ่นชมุชนเป็นเวลาหลายสปัดาห์เพ่ือเร่ิมงานไมป่รากฏชดัในพืน้ท่ี

ภเูก็ต ชมุชนผู้ใช้แรงงานไมป่รากฏชดั โดยสว่นมากกระจดักระจายอยูก่บันายจ้างซึง่ดําเนินกิจการด้าน

บริการและมีเวลาทําการท่ีไมแ่นน่อน ผู้ใช้แรงงานในภเูก็ตมีชอ่งทางการเตบิโตและสะสมเงินได้ดีกวา่ผู้ใช้

แรงงานข้ามชาตอ่ืินในอตุสาหกรรมหนกั แตก็่หมายถึงการต้องทํางานในสภาพการทํางานท่ีไมแ่นน่อน และ

การยืดหยุน่ตอ่สภาพการจ้าง 

 



64 
 

 

จากภาพได้แสดงให้เห็นพืน้ท่ีทําการผลิตสําคญัในจงัหวดัภเูก็ต พืน้ท่ี A คือพืน้ท่ีหาดป่าตอง ซึง่มี

พืน้ท่ีสําคญัในอตุสาหกรรมการบริการ หาดป่าตองอยูห่า่ งจากสนามบนินานาชาตภิเูก็ตประมาณ 40

กิโลเมตร เป็นปลายทางแรกของนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิลกัษณะทางภมูิศาสตร์กายภาพถกูกนัด้วยทิวเขา

ระหวา่งตวัอําเภอเมือง และชายหาด การคมนาคมนอกจาก รถรับจ้างสว่นตวัแล้ว รถโดยสารสาธารณ

รับสง่ชว่งเช้าและชว่งเย็น แรงงานจํานวนมากเม่ือเข้าทํางานท่ีป่าตองแล้ว พวกเขาต้องใช้เวลาหลายเดือนก็

จะเกิดความคุ้นชิน และออกสูพื่น้ท่ีอ่ืน กลุม่แรงงานสําคญัในพืน้ท่ีนีคื้อ ผู้อพยพชาวเนปาล ซึง่เป็นลกูจ้าง
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ในร้านขายของท่ีระลกึ ตามถนนริมหาด ขณะท่ีแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ยงัสามารถพบได้ทัว่ไปตาม

โรงแรมหรือ เกสท์เฮาส์ขนาดเล็ก โดยท่ีโรงแรมขนาดใหญ่ยงัทําการจ้างแรงงานชาวไทยซึง่มีทกัษะสงูกวา่

และสามารถส่ือสารกบันายจ้างได้เข้าใจตามวตัถปุระสงค์ แม้แรงงานไทยจะมีความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษน้อยกวา่แรงงานชาตอ่ืินก็ตาม  

เม่ือพิจารณาพืน้ท่ี B ซึง่เป็นพืน้ท่ีในเขตเทศบาลเมืองภเูก็ตอนัเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของคนไทยเชือ้

สายจีน และธุรกิจทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม พืน้ท่ีนีมี้การจ้างแรงงานข้ามชาตใินธุรกิจร้านอาหาร และ

วิสาหกิจขนาดยอ่ม แรงงานข้ามชาตโิดยมากได้รับคา่จ้างเทา่หรือต่ํากวา่คา่แรงขัน้ต่ําเล็กน้อย การรวมตวัมี

ในระดบัต่ํา แตมี่อํานาจตอ่รองในการเปล่ียนงานสงู เม่ือยิ่งเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีอตุสาหกรรมหนกัท่ีใช้

แรงงานไร้ทกัษะเป็นหลกั กลา่วคือเง่ือนไขการทํางานท่ียากลําบากหรือไมเ่อือ้ตอ่การทํางานเสริม ลกูจ้าง

อาจไมย่ดึตดิกบัตวันายจ้าง พวกเขามีตวัเลือกท่ีมากกวา่การต้องจําอยูใ่นเง่ือนไขการจ้างแบบเดียว  

พืน้ท่ี C อยูใ่นอําเภอเมือง เทศบาลตําบลรัษฎา หรือพืน้ท่ีเกาะสิเหร่ซึง่เป็นเกาะท่ีถกูคัน่ด้วยคลอง

ขนาดเล็กเกาะสิเหร่เป้นพืน้ท่ีของชาวเลเดมิ หรือมีช่ือชาตพินัธ์ภาษามาเลย์วา่อลูกัลาโว้ย พืน้เพอาชีพ

บริเวณนีคื้อการแปรรูปอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัไขม่กุ รวมถึงประมงชายฝ่ังและประมงนํา้ลกึแรงงานข้าม

ชาตชิาวพมา่เตมิเตม็เง่ือนไขการทํางานท่ีมีลกัษณะเน้นแรงงานในธุรกิจนีไ้ด้ ชมุชนเกาะสิเหร่ปรับตวัสูก่าร

เป็นชมุชนแรงงานพมา่ แตก่ารตัง้ถ่ินฐานยงัคงกระจดักระจาย และไมมี่ผู้ มีอิทธิพลเฉพาะในการควบคมุ 

พืน้ท่ีตําบลรัษฎายงัมีศนูย์กลางสําคญั คือห้างค้าปลีก ซูปเปอร์ชีป ซึง่เป็นธุรกิจของคนพืน้ท่ีภเูก็ตในการ

ขายปลีกและสง่สินค้า ท่ีมีต้นทนุต่ําโดยมีลกูค้าเป็นทัง้ผู้ประกอบการ และแรงงานข้ามชาตคิา่จ้างตํ่า  

พืน้ท่ี D พืน้ท่ีสว่นใต้ของเกาะเป็นบริเวณท่ีถนนเจ้าฟ้าตะวนัตกและตะวนัออกเช่ือมตรงสูแ่หลม

พรหมเทพ มีหาดสําคญัคือ หาดกะตะกะรน และพืน้ท่ีอา่วฉลองซึง่เป็นพืน้ท่ี สําคญัในการเดนิทางสูพื่น้ที

เกาะข้างเคียง การจ้างแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีนีส้ามารถพบได้ทัว่ไปแตไ่มป่รากฏลกัษณะท่ีชดั

หากเปรียบเทียบ กบั พืน้ท่ี ในเมือง และเกาะสิเหร่ หรือบางธุรกิจในพืน้ท่ีหาดป่าตอง  
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5.3 เงื่อนไขประเทศต้นทาง 

 

จากภาพแสดงให้เห็นเส้นางการอพยพหลกัของแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ ซึง่เป็นเส้นทางท่ีไมเ่ป็นท่ี

นิยมในการคมนามคมสําหรับนกัทอ่งเท่ียวหรือนกัเดนิทางทัว่ไป เส้นทางแรกคือการเดนิทางจากเก าะสอง

เข้าสูภ่เูก็ตโดยตรง ซึง่เป็นขัน้ตอนการลกัลอบเข้าเมืองท่ีมีความเส่ียงสงู จากภยัธรรมชาตแิตแ่รงงานจํานวน

หนึง่ก็พิจารณาวา่มีความเส่ียงน้อยกวา่การเข้าผา่นจงัหวดัระนอง ซึง่มีโอกาสถกูตรวจจบัจากเจ้าหน้าท่ี 

การลกัลอบนีก็้มีความเส่ียงภยัตอ่การเสียชีวิตไมต่า่งจากการโดยสารทางนํา้เทา่ใดนกั จากคําอธิบาย

ข้างต้นเส้นทางการอพยพนีเ้ป็นภาพสะท้อนวา่ผู้อพยพโดยมาก อพยพจากทางตอนใต้ของพมา่ และ

จํานวนหนึง่ของผู้ให้ข้อมลูอพยพจากยา่งกุ้ง อนัเป็นพืน้ท่ีของชนชาตพินัธ์พมา่ชนชาตพินัธ์หลกัของประเทศ

นี ้เพ่ือให้เห็นภาพการเช่ือมตอ่ท่ีครบถ้วนในสว่นนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงพลวตัรการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน

ประเทศพมา่ นบัจากการเช่ือมตรงเข้าสูเ่ศรษฐกิจโลก  

1.เศรษฐกิจการเมืองพม่าก่อนยุคอาณานิคม 

 เชน่เดียวกบัประเทศอ่ืนในชว่งศตวรรษท่ี 18 กรอบความคดิรัฐสมยัใหมม่ิได้เป็นท่ีแพร่หลายใน

ภมูิภาคนี ้พืน้ท่ีประเทศพมา่ในปัจจบุนัเม่ือกวา่สองศตวรรษก่อนนัน้ รู้จกัในนามของพืน้ท่ีท่ี อยูร่ะหวา่ง

สวุรรณภมูิและอินเดีย ปกครองโดยชาตพินัธุ์ท่ีแตกตา่งกนัตามแตล่ะยคุสมยั ความขดัแย้งระหวา่ง “พมา่” 

และสยามมิใชส่ิ่งท่ีมีมาแตโ่บราณ ตามความเห็นของ ปวิน ชชัวาลพงศ์พนัธ์ ประดษิฐกรรม “พมา่” เป็นสิ่ง

ท่ีถกูสร้างขึน้ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ เพ่ือการสร้างความเ ช่ือมตรงของเจ้ารัตนโกสินทร์เข้ากบัเชือ้พระวงศ์

สมยัอยธุยาตา่งจากอาณาจกัรก่อนของพระเจ้ากรุงธนบรีุ หลงัยคุอาณานิคมเป็นต้นมาความสมัพนัธ์
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ระหวา่งไทย พมา่ ทัง้ทางความร่วมมือและความขดัแย้ง เน่ืองด้วยปัญหาภายในพมา่ และความตงึเครียด

ทางชายแดนฝ่ังตะวนัออกท่ีไทยให้ความสําคญัมากกวา่ในแง่ของอดุมการณ์คอมมิวนิสต์  

 กระนัน้พมา่ในชว่งก่อนยคุอาณานิคมก็มิได้เป็นพืน้ท่ีแยกขาดและเป็นระบบเกษตรกรรมยงัชีพ

ทัง้หมด ก่อนเข้าสูย่คุอาณานิคมกบฏชาวนาในพมา่เกิดขึน้บอ่ยครัง้อนัแสดงถึงความขดัแย้งในพืน้ท่ีลุม่

แมนํ่า้อิรวดี ความขดัแย้งรูปแบบใหมป่รากฏชดัเม่ืออินเดียเร่ิมถกูองักฤษเข้ายดึครอง  เง่ือนไขนีทํ้าให้ 

การค้าการพาณิชย์เร่ิมแพร่หลาย บริษัทองักฤษเร่ิมมีปฏิสมัพนัธ์กบัเชือ้พระวงศ์ และเจ้านายระดบัสงูใน

พมา่ พระเจ้ามินดงเป็นตวัอยา่งของชนชัน้นําในพมา่ท่ีพยายามปรับระบบเศรษฐกิจแบบศกัดนิาสูก่ารเป็น

ระบบทนุนิยมโดยรัฐ ความพยายามของพระองค์ประสบความล้มเหลว และนําสูจ่ดุเร่ิมต้นของการย้าย

เมืองหลวงสูม่นัฑะเลย์ราชธานีแหง่สดุท้ายก่อนการเสียดนิแดนทัง้หมดให้กบัองักฤษในสมยัพระเจ้ าธีบอ 

(Scott 2007) 

 ภาพสะท้อนข้างต้นได้แสดงให้เห็นวา่ ลทัธิจกัรวรรดนิิยมมิใชเ่พียงแคก่ารควบคมุทางการเมือง แต่

ลทัธิจกัรวรรดนิิยมจงึมาควบคูก่ารควบคมุทางเศรษฐกิจ  องักฤษสามารถเปล่ียนพมา่ประเทศท่ีล้าหลงัและ

อยูใ่นยคุกลางในชว่งปลายศตวรรษท่ี19 ให้กลายเป็นประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานเกิดขึน้ทัว่ไป แตสํ่าหรับกลไกการผลิตแล้ว เป็นมายาคตเิก่ียวกบัการปกครองของเจ้าอาณานิคม  

แม้จะเป็นเร่ืองท่ีถกูต้อง ท่ีมีการกดข่ีเกิดขึน้กบัชนพืน้เมือง  แตล่กัษณะความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้นัน้สําหรับชน

ชัน้ลา่งมนัมิได้ย่ําแยไ่ปกวา่ความสมัพนัธ์ของเจ้าปกครองเดมิ ดงัตวัอยา่งท่ี ชว่งการย้ายเมืองหลวงหลงัแพ้

สงคามของพระเจ้ามินดง พมา่ได้ถกูแบง่ออกเป็นสองสว่นซึง่สว่นทางเหนือปกครองโดยราชวงศ์พมา่ 

ขณะท่ีอีกสว่นหนึง่เป็นเขตการปกครองขององักฤษ  พบวา่ชาวพมา่สว่นใหญ่อพยพเข้าสูก่ารปกครองของ

องักฤษ ระบบการปกครองแบบหมูบ้่านโบราณสร้างปัญหาให้กบัสามญัชน   (Sen 1945) 

 ข้อเสนอนีส้อดรับกบัแนวคดิของ Samuelle Popkin ซึง่ระบวุา่สงัคมดัง้เดมิไมไ่ด้มีลกัษณะถ้อยที

ถ้อยอาศยั หรือมีกลไกสวสัดกิารสําหรับคนในท้องท่ี  ในทางตรงข้ามสงัคมเกษตรดัง้เดมิเป็นสภาพสงัคม

แบบแขง่ขนัตา่งคนตา่งอยู ่ชมุชนมีกลไกท่ีเปราะบางสําหรับการรับผิดชอบชีวิตของแตล่ะปัจเจกชน เป็น

อํานาจรัฐสว่นกลางท่ีมกัมีสว่นรับผิดชอบในปัญหาทพุภิกขภยั และก็เป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีชาวนาในชนบทจะ

มองวา่เป็นความรับผิดชอบของรัฐสว่นกลางตอ่ปัญหาของตน  อนัแตกตา่งจากงานของคาร์ล โพลานยีซึง่

ชีใ้ห้เห็นวา่ในท้ายท่ีสดุสงัคมดัง้เดมิได้ถกูทําลายลงด้วยกลไกตลาดและการขบัเคล่ือนสูต่ลาดแรงงานของ

เกษตรกร Popkin พิจารณาในอีกด้านหนึง่วา่ กลไกตลาดและการทําให้เป็นสมยัใหมไ่มไ่ด้ทําลายสภาพ
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ชมุชนเกษตรกรรมดัง้เดมิ โดยชาวนามีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัเข้ากบักลไกตลาด  และกลไกของเจ้าอาณานิคม 

เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือทําการผลิต โดยพืน้ฐานแล้วพวกเขามีแนวโน้มท่ีจะแขง่ขนักนัมากกวา่ร่วมมือ  

สภาพความสมัพนัธ์ภายในชมุชนอยูบ่นพืน้ฐานการคํานวณอรรถประโยชน์สว่นตนมากกวา่  สวสัดกิารของ

ชมุชนโดยรวม และมีแนวโน้มท่ีจะใช้โอกาสท่ีมีในการเข้าไปแสวงประโยชน์ในโครงสร้างท่ีเปล่ียนแปลงไป  

Popkin จงึชีใ้ห้เห็นวา่ สภาพสงัคมทนุนิยมและอํานาจอาณานิคม ท่ีเข้าไปในสภาพสงัคมชาวนาในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ไมไ่ด้เข้าไปเผชิญกบั สภาวะธรรมชาตขิองรุสโซ หากแตเ่ข้าไปเจอสภาวะธรรมชาติ

แบบฮอบส์มากกวา่ จริงอยูท่ี่การปกครองของเจ้าอาณานิคมเป็นสิ่งท่ีโหดร้ายแตไ่มไ่ด้หมายความวา่สิ่งท่ี

เกิดขึน้ก่อนหน้านัน้จะเป็นสงัคมอดุมคติ การมีชีวิตท่ีถกูควบคมุผา่นความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหวา่ง

รัฐสมยัใหมเ่หนือพลเมืองและกลไกตลาด (แม้จะมีลําดบัชัน้ของพลเมือง) ยอ่มเป็นสิ่งท่ีพงึประสงค์กวา่

ความไมแ่นน่อนจากการควบคมุผา่นกลไกธรรมชาติ  และสภาวะอนาธิปไตยในชมุชนดัง้เดมิ 

 ทัง้นีส้ามารถเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ในชมุชนดัง้เดมิกบัชมุชนสมยัใหมใ่นสงัคมพมา่หลงัยคุ

อาณานิคมผา่นข้อเสนอแบบศีลธรรมท่ีพยายามสรุปถึงลกัษณะสงัคมสมยัใหมท่ี่สร้างความเปราะบางแก่

แรงงานมากขึน้ ขณะท่ีกรอบแนวคดิได้ดงันี  ้

  กรอบเศรษฐกิจแบบศีลธรรม กรอบเศรษฐกิจการเมือง 

สภาพท่ัวไป แยกขาด ล้าหลงั และอยูด้่วย

ตนเอง 

มีความเก่ียวข้องกบัโลกภายนอก และมี

พฒันาการ 

ความสัมพันธ์ภายใน

ชุมชน 

พึง่พาอาศยั ภายในชมุชน ปัจเจกชนท่ีคํานวณผลได้สว่นตน 

กระบวนการตัดสินใจ หลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง มีแนวโน้มท่ีจะเส่ียงเพื่อผลประโยชน์ 

สวัสดกิาร สวสัดกิารจดัโดยชมุชนสร้าง

เครือขา่ยปลอดภยั 

ปัจเจกชนรับผิดชอบตวัเอง 

ล าดับชัน้ในสังคม ระบบอปุถมัภ์สร้างเครือขา่ย

สงัคมในแง่บวก 

ระบบอปุถมัภ์เป็นความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ

ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ปัจเจกชน 

ผลของการ

เปล่ียนแปลงสังคม

โดยรวม 

การลา่อาณานิคมและ

กระบวนการทําให้เป็นสมยัใหม ่

เป็นการทําลายสภาพชมุชน

ดัง้เดมิ 

การลา่อาณานิคมและกระบวนการทําให้

เป็นสมยัใหมส่ร้างโอกาสให้แก่ชาวบ้าน 
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เป้าหมายของการ

เปล่ียนแปลง 

ต้องการสภาพสงัคมดัง้เดมิ

กลบัคืนมา 

แสวงประโยชน์จากเง่ือนไขใหมท่ี่

เปล่ียนแปลงไป 

 

 พมา่นบัเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวนัออเกฉียงใต้ท่ีรับระบบการบริหารจดัการเชิงพาณิชย์เตม็

รูปแบบในฐานะเขตปกครองหนึง่ของอินเดีย Lucien Pye ตัง้ข้อสงัเกตในช่วงทศวรรษ 1950 โดยการ

เปรียบเทียบ พมา่ เกาหลีใต้ และไทย พมา่ได้รับการจบัตาในฐานะประเทศใหมท่ี่ได้รับเอกราช ท่ีมีอนาคต

มากกวา่สองประเทศท่ีเหลือ จดุเปล่ียนสําคญัของระบบเศรษฐกิจการเมืองของพมา่คือการปกครองโดย

รัฐบาลทหารท่ียาวนานนบัแตท่ศวรรษ 1960 การลกืุอเร่ิมต้นตัง้แตป่ลายทศวรรษ 1980 และใช้เวลากวา่

ย่ีสิบปีในการคล่ีคลาย นบัเป็นเวลากวา่คร่ึงศตวรรษท่ีระบบเศรษฐกิจการเมืองในพมา่อยูใ่ต้การปกครองท่ี

ล้าหลงักวา่ประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนในภมูิภาค 

  2.เศรษฐกิจการเมืองภายใต้การปกครองรัฐบาลทหาร 

 หลงัจากท่ีนายพลอองซาน ถกูลอบสงัหาร ได้มีการประหารชีวิตผู้ นําฝ่ายค้านซึง่คาดวา่อยู่

เบือ้งหลงัการลอบสงัหารดงักลา่ว อ ูน ุเข้าสูตํ่าแหนง่นายกรัฐมนตรี ซึง่จําต้องดําเนินโยบายตอ่ปัญหาท่ีถกู

ทิง้ค้างไว้นบัแตก่ารปกครองขององักฤษคือการสถาปนารัฐชาตสิมยัใหมบ่นเง่ือนไขความ ขดัแย้งทางชาติ

พนัธุ์ พืน้ท่ีประเทศพมา่ปัจจบุนัประกอบด้วยชนชาตพินัธ์กวา่ 135 ชาตพินัธุ์ ขณะท่ีชาตพินัธุ์พมา่มีสดัสว่น

เยอะท่ีสดุอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 60 นายพลอองซานได้มีความพยายามในการพฒันาสนธิสญัญา ”ปาง

โหลง” (San and Myint 2006) เพ่ือก่อให้เกิดสนัตภิาพ เคารพความแตกตา่ง และเพิ่มอิสระในการปกครอง

ตวัเองของกลุม่อํานาจตา่งๆ ทา่มกลางความขดัแย้งทางอดุมการณ์ของการเมืองโลกในชว่งหลงั

สงครามโลกครัง้ท่ีสอง และปัญหาการจดัการความขดัแย้งของนายกรัฐมนตรี อ ูน ุนําสูส่งครามกลางเมือง

ระหวา่งชาตพินัธุ์ในทศวรรษ 1960 และเป็นการก้าวสูอํ่านาจของนายพล เนวิน ท่ียตุคิวามขดัแย้งข้างต้นได้ 

แตเ่ง่ือนไขนีก็้นําสูก่ารปกครองโดยเผดจ็การทหารท่ียาวนานกวา่ คร่ึงศตวรรษ  (Aung-Thwin 2001) 

 รัฐบาลทหารพมา่ภายใต้การนําของนายพลเนวิน ประกาศนโยบายเศรษฐกิจในรูปแบบพทุธสงัคม

นิยม ในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศพมา่ประกาศตัวเป็นกลางทางการเมือง ขณะท่ีระบอบเศรษฐกิจ

การเมืองถกูวางด้วยฐานอดุมคต ิแตรู่ปธรรมคือก่ารผกูขาดอํานาจในลกัษณะคณาธิปไตยอยา่งเข้มข้น 

ระบบทหารราชการถกูสถาปนาอยา่งเข้มแข็ง และงบประมาณรัฐบาลจํานวนมากถกูนําสูก่ารพฒันาขีด

ความสามารถทางการทหารเพ่ือตอ่ต้านกองกําลงัตดิอาวุธของชนกลุม่น้อย การแบง่แยกทางชาตพินัธุ์

เกิดขึน้อยา่งรุนแรง และยิ่งสงครามระหวา่งชาตพินัธุ์รุนแรงมากขึน้ยอ่มสง่ผลตอ่ชีวิตความเป็นอยูข่องคน
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ธรรมดามากขึน้ ปัญหาดงักลา่วทวีความรุนแรงเม่ือเผชิญกบัวิกฤตเิศรษฐกิจโลก และการแก้ไขท่ีขาดหลกั

วิชา การสัง่ยกเลิกธนบตัรเพ่ือตดัการสะสมทนุของกลุม่ตดิอาวธุชนกลุม่น้อย ทําให้สภาพความเป็นอยูข่อง

ประชาชนท่ีย่ําแยอ่ยูแ่ล้วย่ําแยม่ากขึน้ การจลาจลในปลายทศวรรษ1980 มีต้นเหตจุากปัญหาความยกจน

ในชีวิตประจําวนัอยา่งชดัเจน การปราบปรามของรัฐบาลนําสูก่ารอพยพของคนหนุม่สาวสูพื่น้ท่ีชายแดน

เข้าร่วมกบักองกําลงัชนกลุม่น้อย การปราบปรามของรัฐบาลทําให้เกิดการตงึเครียดท่ีสงูขึน้ เง่ือนไขนีนํ้าสู่

การอพยพลีภ้ยัเข้าสูเ่มืองชายแดนไทย และสอดรับกบัการขยายตวัของทนุอตุสาหกรรมไทยและการเตบิโต

ของเมืองชายแดนในชว่งเวลาเดียวกนั (Tucker 2001) 

 ดงัจะเห็นได้วา่โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองพมา่ในชว่งเวลาทศวรรษ 1960-1990 มีลกัษณะรวม

ศนูย์และมีการปฏิสมัพนัธ์กบัโครงสร้างเศรษฐกิจโลกท่ีต่ําโดยเปรียบเทียบ ด้วยเง่ือนไขนีทํ้าให้ความ

เปราะบางของการใช้ชีวิตโดยรวมของประชาชนสงูขึน้เม่ือต้องเผชิญกบัวิกฤตท่ีิได้รับผลกระทบจากการผนั

แปรของเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ดีนโยบายผอ่นปรันของรัฐบาลทหารยคุปลายของ นายพลเนวิน ทําให้เกิด

ชนชัน้กลางกลุม่ใหมซ่ึง่เป็นหนอ่ออ่นจากชนชัน้นําข้าราชการ-ทหารเดมิ ซึง่สามารถแสวงประโยชน์ได้จาก

การเปิดเสรีทางการค้า และเม่ือยา่งเข้าสูป่ลายทศวรรษ 1990 การอพยพสูพ่รมแดนไทยมิใชเ่พียงแค ่เร่ือง 

“บงัเอิญ” หรือการไปตายเอาดาบหน้าอีกตอ่ไป เพราะมนัหมายถึงการลงทนุท่ีสามารถจบัต้องได้ในสภาพท่ี 

ระบบตลาดในประเทศพมา่ลม่สลาย การทํางานในประเทศไทยจงึเป็นทางออกสําหรับชนัน้กลางระดบัลา่ง

ท่ีพอจะมีหนทางอยูบ้่าง 

 3.โครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่ 21  

 นโยบายคมุขงั อองซาน ซูจี ตลอดชว่งทศวรรษ 1990 ทําให้พมา่ถกูเด่ียวจากสหภาพยโุรปและ

สหรัฐอเมริกา แตโ่ครงสร้างเศรษฐกิจโลกยคุหลงัสงครามเย็นและกระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม่

ได้จดัภมูิรัฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจโลกใหม ่พมา่กลายเป็นจดุยทุธศาสตร์สําคญัในการสะสมทนุในยคุเสรี

นิยมใหม ่นอกจากทรัพยากรธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์แล้ว ภมูิศาสตร์ท่ีอยูร่ะหวา่งจีนและอินเดีย 

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในยคุเสรีนิยมใหมทํ่าให้รัฐบาลทหารพมา่มีอํานาจตอ่รองมากขึน้ รวมกบัเง่ือนไข

ความด้อยพฒันาทางการเมือง และความไมเ่ข้มแข้งของประชาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รัฐบาลพมา่

ยงัคงมีอํานาจตอ่รองในประชาคมเศรษฐกิจของภมูิภาค ด้วยการเจรจาในลกัษณะทวิภาคี ดงัเชน่โครงการ

สมัปทานคล่ืนสญัญาณดาวเทียมซึง่ลงนาม ระหวา่ง พล.ต.ท ทกัษิณ ชินวตัร และ พลเอก ขิ่น ยุ้นต์ 

นายกรัฐมนตรีพมา่ ผู้สนบัสนนุนโยบายเปิดเสรีทางการค้า แม้ในปี 2006 จะเกิดรัฐประหารดข้นล้มอํานาจ

ของทัง้คู ่แตค่วามร่วมมือทวิภาคีระหวา่งทนุยงัคงดําเนินตอ่ไป ในปี 2010 นโยบายผอ่นปรนตอ่พรรคฝ่าย
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ค้าน และนางอองซานซูจี ทําให้พมา่เร่ิมเป็นท่ีสนใจอีกครัง้ รัฐธรรมนญูฉบบัใหมทํ่าให้พมา่มีความมัน่คง

ทางด้านนโยบายเศรษฐกิจมากขึน้ อนันําสูโ่ครงการหลายโครงการท่ีมีความร่วม มือกบัรัฐบาลและทนุข้าม

ชาต ิเชน่การพฒันาเพื่อความมัน่คงทางพลงังาน บริเวณทางเหนือร่วมกบัจีน และไทย ตลอดจนการพฒันา

ทา่เรือนํา้ลกึและระบบโลจิสตกิขนานใหญ่บริเวณทวาย เพ่ือเช่ือมตรงกรุงเทพเช้ากบัมหาสมทุรอินเดีย 

นบัเป็นครัง้แรกในรอบศตวรรษท่ีพมา่มีอตัราการเช่ือมตอ่กับตา่งประเทศในระดบัสงูขนาดนี  ้(Prasse-

Freeman 2012) 

 ในมิตกิารใช้ชีวิตของประชาชน หลงัวิกฤตกิารเงินปี 1997 การขยายตวัของระบบอตุสาหกรรมเน้น

การสง่ออกเร่ิมเป็นการผลิตหลกัของรัฐไทยอนัจําเป็นต้องนําเข้าแรงงานราคาถกูจากพมา่ ธุรกิจการ

ก่อสร้าง ประมง และตอ่เน่ืองประมงอันเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวพนักบัหว่งโซอ่ปุทานการผลิต และ

การขยายตวัของชมุชนชัน้กลางในพืน้ท่ีเมืองใหญ่แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่จงึเตมิเตม็เง่ือนไขนีด้้วยการเป็น

แรงงานราคาถกูและยืดหยุน่ตอ่สภาพการจ้าง ด้วยการพฒันาของระบบขนสง่จากพืน้ท่ีสว่นกลางเข้าสู่

พืน้ท่ีชายแดน ทําให้การเดนิทางเข้าสูพื่น้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมภายในเมืองแม้จะยงัคงมีต้นทนุสงูแตก็่มิได้

เป็นการเดนิทางท่ียากลําบาก เม่ือยา่งเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 การเดนิทางสูป่ระเทศไทยไมใ่ชก่ารหนีตายอีก

ตอ่ไป คนงานรุ่นหนุม่สาวพิจารณาการเข้าสูเ่มืองไทยในฐานะการลงทนุ ปี2010 รัฐบาลไทยและพมา่ได้ทํา

ข้อตกลงร่วมกนัเร่ืองการนําเข้าแรงงาน อนัสง่ผลให้เกิดการพฒันาการอบรมแรงงานขัน้พืน้ฐานก่อนการเข้า

ทํางานในประเทศไทย ร่องรอยความสําเร็จของผู้อพยพเข้ามาทํางานในประเทศไทยเร่ิมปรากฏชดั ขณะท่ี

แรงงานอพยพชว่งทศวรรษ 1990 มกัจะกระจกุตวัอยูต่ามพืน้ท่ีชายแดนและมีเหตจุงูใจการอพยพด้วย

ปัจจยัทางการเมือง ผู้อพยพรุ่นหนุม่สาวในศตวรรษท่ี 21 มีแรงจงูใจในการอยูใ่นเมืองไทยอยา่งเป็นระบบ

ผา่นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ แม้ตามมตคิณะรัฐมนตรีจะกําหนดการผอ่นผนัสิทธ์ิชัว่คราว (บตัสีชมพ)ู เพ่ือ

กําหนดการอยูอ่าศยัในเฉพาะพืน้ท่ีท่ีกําหนด แตจ่ากงานวิจยัพบวา่ แรงงานรุ่นกลาง มีแนวโน้มท่ีจะย้าย

งานอยา่งเสรีและไมย่ดึตดิกบัพืน้ท่ี หรือเครือขา่ยทางสงัคม  (James 2010) 

 4.พม่าตอนใต้ และพืน้ท่ีภูเก็ต 

 โครงการพฒันาทา่เรือนํา้ลกึท่ีทวาย ทําให้พืน้ท่ีทางตอนใต้ของพมา่เป็นท่ีสนใจของประชาคมโลก

หลงัจากการผอ่นปรนทางการเมืองตอ่เน่ืองนบัจากการอนมุตัรัิฐธรรมนญูใหมซ่ึง่เนือ้หามีความเป็น

ประชาธิปไตยมากขึน้โดยสมัพทัธ์ หากพิจารณาย้อนกลบัไปพืน้ท่ีพมา่อยูน่อกความสนใจของประชาคม

ระหวา่งประเทศเน่ืองด้วย การเป็นพืน้ท่ีซึ่งมีความคาบเก่ียวกบัประเทศมหาอํานาจอยา่งจีน หรืออินเดียใน
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ระดบัต่ํา การท่ีเป็นพืน้ท่ีชายฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย โอบล้อมด้วยภเูขา โดยมากเป็นชนชาตพินัธ์พมา่ ทําให้

พืน้ท่ีข้างต้น มีความขดัแย้งทางการเมืองตํ่า จากการสมัภาษณ์ได้แสดงให้เห็นวา่มีแรงงานจํานวนหนึง่มีภมูิ

หลงัจากรัฐมอญ แตเ่หตจุงูใจของพวกเขาและเธอมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ มากกวา่การเมือง จากข้อมลู

สามารถสรุปลกัษณะพืน้ฐานทางประชากรได้วา่ แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ตโดยมากอพยพจากพืน้ท่ี

ตอนใต้ของพมา่ มีชาตพินัธุ์พมา่ และอพยพด้วยเหตปัุจจยัทางเศรษฐกิจ  

 นอกจาก ทวาย แล้วมีผู้ อพยพจาก เมาะละเหมง่ เมืองเย และเมืองระไข ่อนัเป็นพืน้ท่ีชายฝ่ังทัง้สิน้ 

อนัเป็นภาพสะท้อนการเดนิทางท่ีมีแนวโน้มลงมาทางตัง้อยา่งพืน้ท่ีภเูก็ต หรือระนองมากกวา่พืน้ท่ี

อตุสาหกรรมในเมืองซึง่โดยมากแล้วมีเหตปัุจจยัจากการชกัชวนของเพ่ือน หรือญาตใินหมูบ้่านท่ีมี

ประสบการณ์ในการทํางานในพืน้ท่ีภาคใต้ การลม่สลายของระบบตลาดในพมา่อยา่งตอ่เน่ืองภายใต้การ

ปกครองของรัฐบาลทหารได้วางเง่ือนไขให้การประกอบอาชีพในพืน้ท่ีเป็นไปอยา่งจํากดั เฉพาะอาชีพ

ข้าราชการเทา่นัน้ ท่ีสามารถใช้ชีวิตอยูไ่ด้ นอกจากนีธุ้รกิจการทอ่งเท่ียวและการค้าชายแดนก็ สามารถสร้าง

งานให้แก่ประชาชนสว่นน้อยเทา่นัน้ ไมมี่ทางเลือกนกัสําหรับแรงงานรุ่นหนุม่สาวท่ีไมส่ามารถใช้ชีวิตใน

เกษตรกรรมแบบยงัชีพ ปี 2007 พายไุซโคลนนากริส ทําให้เง่ือนไขการใช้ชีวิตของเกษตรกรย่ําแยล่งไปมาก 

การอพยพเข้าสูห่วัเมืองในพืน้ท่ีภาคใต้ จงึเป็นหนทางการก้าวพ้นจากชีวิตท่ียากจน (Stover and Vinck 

2008) 

 ในปี 2551 ชว่งเวลาหนึง่ปีหลงัเหตกุารณ์พาย ุไซโคลนถลม่ทางตอนใต้ของประเทศพมา่ เกิด

โศกนาฏกรรมจากการพยายามขนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย ผา่นพืน้ท่ีจงัหวดัระนองขนย้ายเข้าสูพื่น้ท่ี

จงัหวดัภเูก็ต แรงงานกวา่ 140 คน ประสบปัญหาขาดอากาศหายใจจากการขนย้าย และ กวา่ 52ชีวิต 

เสียชีวิตด้วยการขาดอากาศหายใจ เชน่เดียวกบัขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานพมา่ทัว่ไป ไมมี่การตดิตาม

ผู้กระทําผิดทัง้ในแง่ผู้ประกอบการและตวัแทนค้ามนษุย์เหลา่นี ้จากเหตกุารณ์ข้างต้นเป็นภาพสะท้อนคล่ืน

ของการอพยพจากพืน้ท่ีพม่าตอนใต้เข้าสู ่พืน้ท่ีจงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัของไทย เพ่ือรองรับธุรกิจ ประมง 

ตอ่เน่ืองประมง และการบริการ ในทางกลบักนัแม้จะเป็นการเดนิทางท่ียากลําบาก แตเ่ง่ือนไขสภาพการ

จ้างงานในภาคบริการ มีคา่ตอบแทนและเง่ือนไขการจ้างท่ีกวา่ในระบบอตุสาหกรรมหนกัโดยเปรียบเทียบ  

จงึไมอ่าจปฏิเสธได้วา่ มีปริมาณเงินสง่กลบัประเทศจํานวนมหาศาลอนัเป็นการแปรสภาพเง่ือนไขเศรษฐกิจ

ในพืน้ท่ีต้นทาง จากพืน้ท่ีเกษตรกรรมแบบยงัชีพ สูก่ารเป็นพืน้ท่ี ชมุชนชัน้กลางใหม ่
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5.4 สภาพการใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาตชิาวพม่าในภูเก็ต 

 ด้วยการเป็นพืน้ท่ีเกาะและเป็นอตุสาหกรรมเน้นบริการ แรงงานในภเูก็ตโดยมากเป็นผู้อพยพนอก

พืน้ท่ี ขณะท่ีคนภเูก็ตดัง้เดมิโดยมากแล้วมกัเข้าสูร่ะบบราชการ หรือการอพยพเข้าสูก่รุงเทพฯ ผู้อพยพ

โดยมากมีชีวิตท่ีกระจดักระจายไมมี่กิจกรรมท่ีรวมตวัเป็นชมุชน มีมลูนิธิเพ่ือรับเลีย้งลกูหลานแรงงานข้าม

ชาตไิด้รับการจดัตัง้ขึน้ แตกิ่จกรรมในลกัษณะสงเคราะห์รายปัจเจกชนนัน้มิได้ก่อให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กนั

ในลกัษณะรวมหมูแ่ตอ่ยา่งใด ในสว่นนีจ้ะฉายภาพให้เห็นชีวิตของแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ซึง่ต้องก้าว

ผา่นอปุสรรคสําคญั 4 ประการคือ ด้านภาษา การได้งานและเปล่ียนงาน ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมไทย และ 

ความคาหวงัในอนาคต 

 5.4.1 อุปสรรคและข้อจ ากัดด้านภาษา 

 สําหรับผู้อพยพเข้าเมืองโดยมากมีภมูิหลงั ชนชัน้กลางระดบัลา่ง หรือชนชัน้ลา่ง มกัมความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือนวา่ ผู้อพยพชาวพมา่โดยมากมีพืน้หลงัภาษาองักฤษท่ีดี เน่ืองด้วยการท่ีประเทศอยูภ่ายใต้การ

ปกครองของ สหราชอาณาจกัร อนัเป็นวิธีคดิแบบราชาชาตนิิยมท่ีถกูปลกูฝังในชนชัน้กลางไทย ท่ียดึตดิกบั

การรักษาเอกราชของชาตใินชว่ง ปลายศตวรรษท่ี 19 ซึง่ข้อเท็จจริงแล้วแรงงานพมา่ในปัจจบุนัไมมี่ความ

เก่ียวพนักบัการปกครองขององักฤษแม้แตน้่อย ความเก่ียวพนัของพวกเขากบัประเทศสะท้อนออกมาด้วย

ผลพวงของการปกครองโดยเผดจ็การทหารท่ียาวนาน ซึง่สง่ผลตอ่ระบบการศกึษา และการรับรู้ความ

เป็นไปของโลกภายนอก สง่ผลให้ผู้ใช้แรงงานพมา่ท่ีมาจากชนชัน้ลา่ง หรือกลางระดบัลา่งไมส่ามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษได้อยา่งท่ีผู้ประกอบการธุรกิจบริการในพืน้ท่ีภเูก็ตเข้าใจ ขณะท่ีภาษาไทยและภาษา

พมา่แมจ่ะเป็นภาษาตระกลูอินโดอารยนัเหมือนกนั แตก่ารออกเสียงและตวัหนงัสือ รวมทัง้ไวยกรณ์มีความ

แตกตา่งกนัอยา่งมาก หากเทียบกบัภาษาไทยกบัภาษาอ่ืนในภมูิภาคเดียวกนัอยา่ง ลาว หรือกมัพชูา การ

เรียนภาษาไทยจงึนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีไมง่่ายนกั 

 แตห่ากเปรียบเทียบกรณีศกึษาข้ามพืน้ท่ี ดงัท่ีปรากฏในการศกึษาชาวกมัพชูาในสมทุรปราการ 

หรือแรงงานชาวพมา่ในพ่ืนท่ีอ่ืนของประเทศ ภาพสะท้อนสําคญัคือ แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต

สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ดีกวา่พืน้ท่ีอ่ืน อนัเป็นภาพสะท้อนลักษณะการผลิตท่ีอยูใ่นภาคบริการ ท่ี

จําเป็นต้องมีการปฏิสมัพนัธ์ กบัลกูค้าตลอดเวลา จากข้อมลูการวิจยั มีผู้ให้ข้อมลูสําคญัคนหนึง่ซึง่ทําในใน

พืน้ท่ีเพียงแค ่ส่ีปีเทา่นัน้ แตส่ามารถส่ือสารภาษาไทยได้ในระดบัดี สําหรับแรงงานข้ามชาตแิล้วการส่ือสาร

ด้วยภาษาของพืน้ท่ีปลายทางได้ก่อให้เกิดผลดีสําคญัดงัตอ่ไปนี  ้
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 1.การส่ือสารพืน้ฐานในชีวิตประจําวนัได้ สง่ผลตอ่เง่ือนไขการจ้างท่ีดีขึน้ การสามารถรับฟังคําสัง่

จากนายจ้าง รวมถึงโอกาสในการตอ่รองกบันายจ้างเก่ียวกบัลกัษณะงานตา่งๆให้เง่ือนไขการจ้างดีขึน้  

 2.จากข้อ 1. สง่ผลให้ แรงงานข้ามชาตสิามารถกําหนดชีวิตของตวัเองได้มากขึน้ เป็นการตดั

บทบาทของกลุม่ผู้ มีอิทธิพลในชมุชนและตวัแทนการนําเข้าแรงงาน อยา่งไรก็ดีตวัแทนการนําเข้าแรงงาน

ยงัคงมีอิทธิพลสําคญัในสว่นของการจดทะเบียนและการขึน้บญัชีเพ่ือการได้มาซึง่เอกสารสิทธ์ิท่ีถกู

กฎหมาย 

 3. ประเดน็สําคญัคือการเพิ่มโอกาสการบรูณาการเข้าสูส่งัคมไทยในอนาคต พืน้ท่ีภเูก็ตแตกตา่ง

จากพืน้ท่ีมหาชยั “เมืองหลวงของแรงงานพมา่” ท่ีมีองค์กรพฒันาเอกชนจํานวนมากในการวางเง่ือนไขการ

พฒันาคณุภาพชีวิตและการบรูณาการเข้าสูส่งัคมไทย ในกรณีภเูก็ตการบรูณาการและการพฒันาเกิดขึน้

ผา่นกลไกการตลาดอย่างเข้มข้น เชน่เดียวกนักบัการพฒันาด้านภาษา ซึง่เป็นไปในลกัษณะการพฒันา

ภาษาในรูปแบบเน้นการดํารงชีพ ซึง่ไมไ่ด้รับการตอ่ยอดสูก่ารบรูณาการเข้าสูส่งัคม  

 นอกจากลกัษณะของอาชีพท่ีผลกัดนัให้เกิดการพฒันาของภาษาแล้ว ยงัมีปัจจยัเชิงซ้อนท่ีเกิด

ขึน้มาควบคูก่นัคือ การขยายตัวของกลุม่แรงงานพมา่ในภเูก็ต เชน่เดียวกบัพืน้ท่ีเมืองใหญ่อยา่งสมทุรสาคร 

ท่ีผู้ประกอบการต้องพิจารณากลุม่แรงงานเหลา่นี ้ในฐานะลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้มหาศาลเชน่เดียวกนั ป้าย

ร้านค้ามีการประดบัเป็นภาษาพมา่ เคร่ือง ATM ป้ายประกาศหางานเป็นภาษาพมา่ อนัทําให้ข้อจํากดั

ทางด้านภาษาเร่ิมน้อยลง ซึง่เป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนการเตบิโตของกลุม่ทนุใหญ่ท่ีรองรับการผลิตซํา้

แรงงาน ท่ีแตกตา่งจากพืน้ท่ีสมทุรปราการซึง่เป็นกลุม่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Micro Entrepreneur) ใน

ภเูก็ตแรงงานพมา่นอกจากจะเป็นสินค้าในฐานะผู้ใช้แรงงานราคาถกูแล้ว เง่ือนไขสําคญัคือการเป็นกลุม่

ฐานผู้บริโภคสําคญัสําหรับเมืองท่ีคา่ครองชีพท่ีสงูท่ีสดุในประเทศ การรองรับเง่ือนไขการดํารงอยูข่อง

แรงงานราคาถกู คือการสร้างความรู้สกึผอ่นคลาย และผกูพนัในพืน้ท่ีผา่นภาษา และชมุชนจินตกรรม โดย

ผู้ประกอบการรายใหญ่  

 5.4.2 การได้งานและเปล่ียนงาน 

 แม้จะเป็นท่ีทราบโดยพืน้ฐานวา่การมีงานปริมาณมหาศาลรองรับการเข้าเมืองของแรงงานข้าม

ชาต ิแตก่ารได้งานก็มิใชเ่ร่ืองท่ีราบร่ืนนกั และคา่ตอบแทนโดยมากต่ํากวา่หรือเทา่กบัคา่แรงขัน้ต่ํา โดย
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กรณีศกึษาประกอบด้วย กลุม่อาชีพทํางานร้านอาหาร    ตอ่เน่ืองประมง พนกังานเสริฟ และกิจการงานชา่ง

ตา่งๆ 

 เป็นท่ีนา่สนใจวา่การขยายของชมุชนชัน้กลางในภเูก็ตจําเป็นต้องอาศยัการผลิตก่ึงทนุ ก่ึงแรงงาน

เข้มข้น ด้านหนึง่จะเห็นได้วา่ การก่อสร้างระบบขนสง่และอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆเป็นการผลิตท่ีใช้ทนุเข้มข้น 

แตอี่กด้านหนึง่ก็จําเป็นต้องใช้แรงงานเพ่ือตอบสนองการเตบิโตของชมุชนชัน้กลาง รองรับเง่ือนไขการ

ทํางานท่ียืดหยุน่ซึง่การจ้างงานในสภาพปกตไิมเ่หมาะตอ่การเตบิโตท่ีรวดเร็วนี ้โดยการเปรียบเทียบ

ประสบการณ์ของ แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ ท่ีประกอบอาชีพเป็น พนกังานสง่แก๊ส และ พนกังานร้าน

ผ้ามา่น 

 นนท์ พนกังานสง่แก้ส วยั 22 ปี อพยพมาจากทวายได้หกปีแล้วพร้อมกบัครอบครัวของเขา ภายใต้

กระบวนการพิสจูน์สญัชาต ินนท์ได้รับหนงัสือเดนิทางและใบอนญุาตกิารทํางานทําให้เง่ือนไขการทํางาน

ของเขาดีขึน้ เชน่เดียวกบัชาวพมา่ท่ีอพยพมาจากทวาย พืน้หลงัแล้วครอบครัวของเขาประกอบอาชีพ

ประมง แตด้่วยคา่ตอบแทนเมืองไทยท่ีสงูกวา่เป็นเหตผุลสําคญัท่ีเขาเลือกท่ีจะอยูเ่มืองไทย ซึง่ได้รับ

เงินเดือนสงูถึง เดือนละ 10,000 บาท และทําให้เขาสามารถสง่เงินกลบับ้านได้ ราว 5-6พนับาท ตอ่ 2-3

เดือน แตน่ัน่ก็แลกมาด้วยการทํางานในเง่ือนไขท่ีแตกตา่งจากแรงงานทัว่ไป นนท์เข้างานประมาณตี 1 ถึง

10 โมงเช้า ซึง่หมายความวา่การพกัผอ่นของเขาจะเกิดขึน้สวนทางกบัแรงงานทัว่ไป นนท์ทํางานทกุวนั โดย

ได้วนัหยดุในวนัอาทิตย์คร่ึงวนั สําหรับเขาแล้ว  สวสัดกิารท่ีเขาได้รับถือวา่ดีมาก เพราะเม่ือเจ็บป่วยเขา

สามารถเข้าถึงประกนัสงัคมท่ีโรงพยาบาลวชิระภเูก็ต เม่ือพิจารณาอีกด้านหนึง่ธุรกิจสง่แก้สเป็นธุรกิจท่ี

รองรับการเตบิโตของชมุชนชัน้กลาง ในเมืองภเูก็ต และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยา่งไรก็ดีกลุม่

ธุรกิจรับสง่แก้สปลีกมีแนวโน้มท่ีจะถกูถ่ายโอนสูผู่้ประกอบการระดบักลางและรายยอ่ยมากขึ น้ ด้วยเหตผุล

ด้านต้นทนุ และผลตอบแทนตอ่หนว่ยต่ํา และจําเป็นต้องให้บริการได้ตลอดเวลา ในสภาพธุรกิจท่ีมีความ

ยืดหยุน่และผลกําไรตอ่หนว่ยต่ํานี ้แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ได้เตมิเตม็เง่ือนไขข้างต้น และในทาง กลบักนั

ธุรกิจรับสง่แก้ส ก็นบัเป็นธุรกิจขาลง ท่ียากท่ีกลุม่ทนุจะรักษาอตัรากําไรไว้ เม่ือเทียบกบัธุรกิจบริการอ่ืน ดงั

ตวัอยา่ง กลุม่ทนุยนูิคแก๊ส ตระกลูเฉลิมทรัพยากรได้ผนัตวัจากธุรกิจแก๊สในสว่นกลางสูก่ารพฒันา ธุรกิจ

โรงแรมเครือศรีพนัวาในภเูก็ตและเป็นการจดัภมูิทศัน์ใหมใ่นบริเวณดงักลา่วเชน่กนั  

 ต้น มีเชือ้สายมอญ ประกอบอาชีพเป็นช่างผ้ามา่น เชน่เดียวกบัชนชาตพินัธุ์กลุม่น้อยในพมา่ ต้น

ไมไ่ด้รับการศกึษาระดบัทางการ ท่ีเมาะละแหมง่ต้นประกอบอาชีพชาวประมงแตด้่วยปัญหาทางเศรษฐกิจ
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ของท่ีบ้านต้นตดัสินใจเดนิทางเข้าเมืองไทยผา่นทางดา่นเจดีย์สามองค์ ทํางานก่อสร้าง จนกระทัง่มีโอกาส

มาทํางานร้านผ้ามา่นท่ีภเูก็ต ซึง่นบัวา่คา่จ้างท่ีน่ีสงูกวา่ท่ีเขาคาดไว้ เน่ืองด้วยแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่

โดยมากแล้วได้รับคา่จ้าง 6,000-7,000 บาทตอ่เดือนท่ีน่ีเขาได้รับคา่จ้างอยูท่ี่ 8,000 บาทตอ่เดือนแม้ต้อง

ทํางานสปัดาห์ละ 6 วนัก็ตาม และมีโอกาสสง่เงินกลบับ้านปีละ 4000 บาท ซึง่เป็นเงินท่ีทางบ้านไม่

สามารถหาได้จากธุรกิจประมงกึ่งยงัชีพ นนท์เป็นภาพสะท้อนของแรงงานโดยมากท่ีไมมี่สวสัดกิารท่ีเป็น

ทางการ เขาเลือกซือ้ยาแทนการไปโรงพยาบาลท่ีมีขัน้ตอนยุง่ยากและเสียเวลาการทํางานของเขา นนท์มี

ประสบการณ์ในการทํางานหลายท่ี นบัแตง่านก่อสร้าง หรือ พนกังานเฝ้าเกสท์เฮาส์ การเปล่ียนงานแตล่ะ

ครัง้ของเขามีเหตปัุจจยัหลกัมาจากการท่ีนายจ้างจา่ยเงินไมต่รงเวลา หรือน้อยกวา่ท่ีตกลงไว้ โดยเขาเลือก

ท่ีจะลาออกเพ่ือแก้ปัญหา 

 เดือน พนกังานเสริฟประจําร้านอาหารในเมือง ในวยั41ปีและอยูเ่มืองไทยมาประมาณ 7 ปี นบัวา่

เธอมีภมูิหลงัท่ีแตกตา่งจากแรงงานคนอ่ืน คือเธอมีโอกาสสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตีด้าน

คณิตศาสตร์ ท่ีเมือเมาะละแหมง่ (การศกึษาระดบัปริญญาตรีในพมา่อาจเทียบเทา่การศกึษาระดบั

ปริญญาบตัรชัน้สงู-ปวส.ในไทย) เชน่เดียวกบัชาวมอญทัว่ไปท่ีมีเป้าหมายในการเข้าสูป่ระเทศไทย เดือน

อพยพเข้าสูป่ระเทศไทยผา่นทางดา่น สงัขละบรีุโดยมีคา่ใช้จา่ย 15000 บาท ในระหวา่งการเดนิทาง 

รถบรรทกุถกูตรวจแรงงานกวา่ 45 ชีวิตถกูทิง้ไว้ และตดิคกุอยู ่25 วนั ก่อนท่ีผู้ นําเข้าจะตดิตอ่ตํารวจเพ่ือนํา

ตวัออกไป จากนัน้เดือนเดนิทางไปทํางานท่ีมหาชยั เดือนเข้ามาอยูภ่เูก็ตได้ไมน่านจาก คําชกัชวนของเพ่ือน 

ประสบการณ์ในการทํางานท่ีมหาชยัของเธอไมดี่นกั ด้วยการตอ่งทํางานในโรงงานเย็บผ้าตลอดเวลา 

คณุภาพชีวิตคอ่นข้างแยเ่ม่ือเทียบกบัการได้ทํางานในร้านอาหารแม้จะได้รับคา่จ้างท่ีต่ํากวา่งานโรงงาน

เล็กน้อย แตก็่มีเวลาวา่งพอท่ีจะทําธุรกิจอยา่งอ่ืนเชน่รับเย็บผ้า ซึง่เป็นทกัษะซึง่เธอเรียนรู้จากการทํางานท่ี

มหาชยั ซึง่ปัญหาสําคญัท่ีเธอตดัสินใจลาออกคือการได้รับคา่ตอบแทนไมค่รบตามจํานวน การทํางานท่ี

ภเูก็ตนบัวา่สบายกวา่เมืองอตุสาหกรรมประมงอยา่งมหาชยั คา่ครองชีพท่ีแพงสําหรับคนไทยไมเ่ป็นปัญหา

สําหรับเธอเม่ือ ตลาดการบริโภคหลกัของเธอคือ ร้านซูปเปอร์ชีป ห้างเมกะสโตร์ซึง่ทําให้คา่ครองชีพของเธอ

ไมแ่ตกตา่งจากการอยูท่ี่มหาชยัเทา่ไรนกั 

 ฉ่วยโบ เชือ้ชาตริะไขรั่ฐชายทะเลอีกแหง่ของพมา่ ในวยั 45 เขามาจากรัฐท่ียากจนและมีปัญหา

ทางการเมืองและศาสนารุนแรงแหง่หนึง่ในพมา่ แตกตา่งจากแรงงานชาตพินัธ์อ่ืน ฉ่วยโบเดนิทางตรงมายงั

ภาคมต้ของไทยและทํางานท่ีหาดใหญ่ในฐานะคนงานก่อสร้าง เม่ือ 8ปีท่ีแล้ว ฉ่วยโบเป็นภาพสะท้อนของผู้
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อพยพท่ีมีปัญหาทัง้ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยการเป็นชนกลุม่น้อยทําให้เขามีเครือขา่ยท่ีจํากดัใน

การเป็นพนกังานประจําของร้าน ฉ่วยโบทํางานเป็นคนงานแร่ปลาซึง่ได้รับคา่จ้างเหมาจา่ยเป็นรายชิน้ 

เฉล่ียนแล้วเขาได้รับคา่จ้างเดือนละ 4,000 นอกจากนีเ้ขายงัทํางานเป็นลกูเรือประมงหาปลาซึง่ได้

คา่ตอบแทนเป็นปลาเพ่ือประกอบอาหารบ้าง แม้จะถกูเอาเปรียบบอ่ยครัง้แตเ่ขาไมค่อ่ยมีปากเสียงกบัใคร 

คนงานรุ่นหนุม่ท่ีน่ีดจูะเป็นท่ีพึง่แก่เขาได้เม่ือเกิดปัญหาความขดัแย้งตา่งๆ  

 แตม่ิใชว่า่การทํางานในธุรกิจบริการจะปลอดปัญหาในสภาพการทํางานเสียทีเดียว  โช แมบ้่านวยั 

28 ปี เธอพอใจกบัคา่จ้างเดือนละ 7,800 โดยทํางานกะเดียวท่ีร้านเสริสมสวยแตเ่ป็นปกตขิองวิสาหกิจ

ขนาดเล็กท่ีมกัจะเรียกร้องจากผู้ปฏิบตังิานสงูกวา่คา่จ้างท่ีจา่ยให้กบัลกูจ้าง เธอเปล่ียนงานมาแล้วสองครัง้

นบัจากมาอยูท่ี่ภเูก็ตโดยอยูใ่นธุรกิจร้านเสริมสวยมาตลอดแตก็่มกัพบกบัปัญหานายจ้างจกุจิก ไมใ่ห้เกียรติ

และดา่วา่ลกูจ้างอยูเ่ป็นประจํา เชน่เดียวกบัซอตนุวยั29ปี จากเมืองทวายยอมรับวา่แม้สวสัดกิารท่ี

เมืองไทยจะดีโดยมิอาจเปรียบเทียบได้กบัท่ีพมา่ ด้วยสิทธิประกนัสงัคมและประกนัสขุภาพตา่งๆ แตเ่ขา

ต้องเผชิญกบัปัญหาการโกงคา่แรงซํา้ซาก รวมถึงการดถูกูจากคนไทย พนกังานไทยตามร้านสะดวกซือ้ 

หรือบริการสาธารณตา่งๆ บอ่ยครัง้ท่ีเขาออกไปกินเหล้ากบัเพ่ือนเพ่ือระบายความเครียดนัน้ 

5.5 การต่อสู้ในชีวิตประจ าวัน 

 ในสภาพการผลิตท่ีเน้นทนุและการขยายตวัของอตุสาหกรรมท่ีมีความยืดหยุน่สงู เชน่เดียวกนักบั

กระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ถกูวางเง่ือนไขให้การตอ่สู้ เป็นการตอ่รอง

ในระดบัปัจเจกชนมากกวา่การตอ่สู้แบบรวมหมู ่หรือการรวมตวักนัเพ่ือตอ่รองอนัสร้างการยกระดบั

คณุภาพชีวิตโดยรวม แรงงานถกูวางเง่ือนไขให้มองวา่การอยูอ่าศยัในประเทศไทยเป็นเร่ืองชัว่คราว และ

แรงงานท่ีดีคือแรงงานท่ีปฏิบตัติามคําสัง่ ซึง่มีโอกาสในการบรูณาการเข้าสูส่งัคมไทยได้ การฟ้องร้อง 

เรียกร้องอาจสร้างปัญหาและทําให้สภาพชีวิตของพวกเขาย่ําแยล่งไปอีก อยา่งไรก็ดีแม้จะไมมี่รูปธรรมของ

การตอ่สู้จากข้อมลูของการวิจยั สามารถรวบรวมหลกัคดิท่ีสะท้อน เง่ือนไขชีวิตปรักอบด้วย 1. การถกูพราก

โดยสมัพทัธ์ 2. วิกฤตคิวามชอบธรรม 3.กระบวนการจิตสํานกึทางชนชนชัน้ของกลุม่แรงงานเส่ียง 

 5.4.1 การถกูพรากโดยสมัพทัธ์ (Relative Deprivation) แนวคดินีไ้ด้อธิบายกลไกการตอ่สู้ ท่ีเกิดขึน้

โดยวางอยูบ่นฐานมโนทศัน์แบบเสรีนิยม โดยสามารถจําแนกได้สองลกัษณะคือการ ถกูพรากโดยสมัพทัธ์ใน

แบบยดึตวัเอง กบัการเอาตวัเองไปสมัพนัธ์กบักลุม่ ตวัอยา่งของความรู้สกึการถกูพรากโดยสมัพทัธ์แบบ

แรกคือ การเอาตวัเองไปเปรียบเทียบกบักลุม่อ่ืนแล้วรู้สกึถึงความไมช่อบธรรม ท่ีตนได้รับ เชน่ การท่ี
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แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่นําตนเองเทียบกบัแรงงานชาวไทยแล้วรู้สกึวา่สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัตนคือความไมเ่ป็น

ธรรมท่ีได้รับ สว่นกรณีท่ีสองเกิดขึน้โดยเทียบตนเองกบัแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ด้วยกนัแล้วรู้สกึถึงความ

ไมเ่ป็นธรรมท่ีได้รับในกลุม่ของตน (Runciman 1972) 

 เม่ือพิจารณาแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต ซึ่งมีเง่ือนไขการทํางานท่ีดีกวา่โดยเปรียบเทียบกบั

การทํางานในอตุสาหกรรมหนกัในเบือ้งต้นจะเห็นได้วา่ การตอ่สู้ ท่ีเกิดขึน้จงึเป็นในลกัษณะอิงตวัเองและ

ไมไ่ด้เกิดข้อเปรียบเทียบกบัเง่ือนไขปัจจบุนัหากแต ่เป็นการสมัพทัธ์กบัเง่ือนไขของตนเองในอดีตใน

ลกัษณะท่ีวา่ “ตนมีชีวิตท่ีดีขึน้” แม้ภเูก็ตจะไมไ่ด้มีลกัษณะการดดูซบัแรงงาน ในลกัษณะอนวฒันาการของ

เมืองและมีแนวโน้มท่ีแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่จะสามารถพฒันาชีวิตของตนในเมืองนีด้้วยการเตบิโตของ

ธุรกิจการบริการท่ีหลากหลายตา่งจากระบบการผลิตแบบอตุสาหกรรมหนกั แตก่ารเปรียบเทียบสมัพทัธ์

ยอ่มไมเ่กิดขึน้โดยเทียบกับปรากฏการณ์ในอดีตอีกตอ่ไป ตามข้อเสนอของ Ronald Skeldon และ Janet 

Carson ได้ระบถุึงเง่ือนไขชีวิตท่ีประสบจริงในประเทศปลายทางจะเป็นการวางเง่ือนไขความขดัแย้งและ

การตอ่สู้  ของแรงงานข้ามชาตมิากกวา่เง่ือนไขความทรงจําในอดีตท่ีมีแตจ่ะพร่าเลือนไปโดยเฉพาะเม่ือ

เวลาผา่นพ้นไปสูล่กูหลานผู้อพยพ ความรู้สกึของการถกูพรากโดยสมัพทัธ์ก็สามารถพฒันาและรุนแรงขึน้  

(Skeldon 1997) 

 การเปรียบเทียบกบัแรงงานไทยในภเูก็ตแม้จะไมป่รากฏชดัเพราะผู้ใช้แรงงานไทยโดยมากอยูค่น

ละตลาดแรงงานกบัแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ และมีโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กนัน้อยแม้แต่ เจ้าของกิจการ

เองก็มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัลกูจ้างชาวพมา่น้อย มีเพียงผู้จดัการ หรือหวัหน้างานเทา่นัน้ท่ีมีโอกาส

ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัลกูจ้างชาวพมา่ ในปัจจบุนัความรู้สกึตอ่ต้านหวัหน้างานอาจไมมี่ จากการสมัภาษณ์

แรงงานสว่นหนึง่ช่ืนชมหวัหน้างานคนไทยในฐานะตวัแบบของการทํางาน การประสบความสําเร็จ และ

ความสามารถในการจดัการปัญหา แตป่ระเดน็ท่ีต้องให้ความสําคญัคือในห้วงเวลานีก้ารยอมรับหวัหน้าซึง่

มิได้มีคณุสมบตัเิฉพาะเพียงแคมี่ลกัษณะชาตพินัธุ์ท่ีตา่งกนัเทา่นัน้ยงัเป็นเหตเุป็นผล แตค่วามขดัแย้งยอ่ม

ทวีสงูขึน้เม่ือเวลาผา่นไปหากแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ไมส่ามารถยกระดบัชีวิตตนเองได้ตามความ

คาดหวงัทีแรก ซึง่แนน่อนท่ีสดุวา่ไมมี่แรงงานข้ามชาตคินไหนคาดหวงัวา่ชีวิตปัจจบุนัท่ีพวกเขาประสบอยู่

เป็นเง่ือนไขท่ีเพียงพอตอ่ชีวิตในอนาคต หรือสําหรับลกูหลานของพวกเขา  

 นอกจากนีป้ระเดน็ความเปราะบางท่ีอาจจะตามมาในอนาคตคือความหลากหลายของชาตพินัธุ์ท่ี

มีโอกาสไมเ่ทา่กนั ปัจจบุนัชนชาตพินัธุ์พมา่มกัมีโอกาสมากกวา่ในพืน้ท่ีภเูก็ตเน่ืองจากสดัสว่นเชิงปริมาณท่ี
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เยอะกวา่โดยเปรียบเทียบอนัทําให้เครือขา่ยทางสงัคมและโอกาสการทํางานท่ีดีกวา่ตามมาด้วย ในแง่นีจ้งึ

เป็นประเดน็ท่ีชวนพิจารณาวา่ ความขดัแย้งท่ีปรากฏในประเทศพมา่ อนัเป็นความขดัแย้งทางการเมืองท่ี

หา่งไกลจากผู้คนธรรมดา แตห่ากในภเูก็ตซึง่มีพืน้ท่ีกายภาพท่ีจํากดั รวมถึงการปฏิสมัพนัธ์บนพืน้ท่ีทาง

สงัคมท่ีเข้มข้น ความขดัแย้งท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบระหวา่งชาตพินัธุ์สามารถเพิ่มขึน้ได้ ซึง่ เร่ิมต้นจาก

โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีไมเ่ทา่กนั นําสูโ่อกาสในการปฏิสมัพนัธ์ตา่งๆในสงัคมท่ีตา่งกนัด้วย  

 5.5.2 วิกฤตคิวามชอบธรรม 

 แนวคดิวิกฤตกิารสร้างความชอบธรรมถกูพฒันาขึน้มาโดย Jurgen Harbermas โดยชีใ้ห้เห็นถึง

ความคาดหวงัตอ่ระบบท่ีจะสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ ในมิตติา่งๆ อาทิการเสียภาษีแลกกบัสวสัดกิาร การ

ปฏิบตัติามกฎหมายแลกกบัสิทธิทางการเมือง รวมถึงการยอมถกูขดัเกลาทางสงัคมแลกกบัคณุภาพชีวิตท่ี

ดีขึน้ ซึง่ Habermas (1989) ชีใ้ห้เห็นวา่ระบบทนุนิยมมกัล้มเหลวในการสร้างความชอบธรรมตอ่ตวัปัจเจก

ชนเม่ือเผชิญกบัวิกฤตเิศรษฐกิจ 

 ในมิตขิองแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ตความคาดหวงัสําคญัประการแรกคือ สว่นตา่งของ

รายได้เม่ือเทียบกบัท่ีบ้านเกิด ตามมาด้วยความสามารถในการสง่เงินกลบับ้าน และสดุท้ายคือความ

คาดหวงัในการอยูอ่าศัยท่ีประเทศปลายทางอยา่งถาวร สําหรับกรณีศกึษาแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ใน

พืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ตในชว่งเวลา ปี 2555-2556 มีประเดน็สําคญัคือการพฒันานิคมอตุสาหกรรมและทา่เรือ

นํา้ลกึบริเวณตอนใต้ของพมา่ สําหรับแนวคดินีโอคลาสสิคซึง่อธิบายการอพยพผา่นความเหล่ือมลํา้

แตกตา่งของคา่จ้างมกัจะอธิบายวา่ สดุท้ายแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่จะกลบับ้านหมดเม่ือมีเง่ือนไขการ

จ้างงานท่ีบ้านเกิด ซึง่หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วกลุม่แรงงานท่ีจะทํางานในนิคมอตุสาหกรรมในพมา่ 

กบัแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ตเป็นคนละชดุกนั แนวโน้มท่ีเป็นไปได้คือสดุท้ายแล้วพวกเขาจะพฒันา

สูก่ารเป็น คนไทยเชือ้สายพมา่ ในท้ายสดุเฉกเชน่เดียวกนักบัคนไทยเชือ้สายจีนในอดีต การอพยพออกจาก

ประเทศตนเองด้วยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีสดัสว่นน้อยมากท่ีพวกเขาจะกลบับ้านเกิดอีกครัง้เม่ือสภาพ

เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ความคาดหวงัของพวกเขาตอ่ระบบคา่จ้างท่ี เป็นธรรมจงึเป็นสิ่งท่ีปฏิเสธ

ไมไ่ด้เม่ือเวลาผา่นไป 

 ประเดน็สําคญัท่ีต้องเน้นยํา้ สําหรับผู้ประกอบการชาวไทยมกัมองลกัษณะแรงงานชาวพมา่ท่ีมี

ความเฉพาะทางชาตพินัธุ์วา่ อดทน และยอมรับทกุเง่ือนไขของการทํางาน ซึง่เกิดจากกระบวนการสร้าง

ความชอบธรรมของกระบวนการผลิตแบบเสรีนิยมใหมใ่นการสร้างจิตสํานกึแบบผู้ประกอบการ การทํางาน
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หนกัหรือยอมจํานนอยา่งไมมี่เง่ือนไขถกูคาดหวงัด้วยคา่จ้างท่ีสงูขึน้ มากกวา่ คําวา่ “พอเพียง” ในเง่ือนไขนี ้

จงึเป็นเง่ือนไขสวนทางกนัระหวา่งความคาดหวงัของผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน ท่ีฝ่ายหนึง่คาดหวงัให้ 

ผู้ใช้แรงงานทํางานหนกั และมีชีวิตอยา่งพอเพียงขณะท่ีฝ่ายผู้ใช้แรงงาน อาจยอมทํางานหนกัแตไ่มใ่ชเ่พ่ือ

การอยูใ่นสถานะเดมิอยา่งแนน่อน 

 5.4.3 จิตส านึกแรงงานเส่ียง (Precariat Consciousness) 

 Guy Standing  (2011)ได้ชีใ้ห้เห็นถึงลกัษณะสําคญัของแรงงานเส่ียง ซึง่เป็นกลุม่แรงงานท่ีขาด

จิตสํานกึทางชนชัน้เน่ืองด้วยการแบกรับความเส่ียงจากชนชัน้นายทนุ พวกเขาสญูเสียความเป็นตวัตนและ

พยามแสวงหาตวัตนผา่นลทัธิปัจเจกนิยมสดุขัว้ ภายใต้กระแสการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่พร้อมทัง้การ

สร้างแรงงานท่ีมีความเส่ียงสงูและขดูรีดสงู อยา่งไรก็ดีมิได้หมายความวา่จิตสํานกึทางชนชัน้ของแรงงาน

เส่ียงจะมิได้ก่อตวัขึน้และการตอ่สู้จะปรากฏในลกัษณะปัจเจกเพียงอยา่งเดียวเง่ือนไขสําคญัในฐานะ

แรงงานเส่ียงสําหรับแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก้ตเง่ือนไขสําคญัในการสร้างจิตสํานกึทางชนชัน้

ประกอบด้วย (Navratil 2012) 

 1.ความทรงจําร่วมทางสงัคม ถึงแม้ข้อมลูจากการวิจยัจะชีใ้ห้เห็นวา่แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ใน

ภเูก็ตโดยมากแล้วปราศจากควารมทรงจําร่วมทางสงัคม โดยมุง่สร้างความทรงจําแบบปัจเจกชนผา่นชมุชน

จนิตกรรมในพืน้ท่ีต้นทางมากกวา่ ซึง่ความทรงจําร่วมสําคญัท่ีเกิดขึน้กบัแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต 

คือการถกูเลือกปฏิบตั ิความไมเ่ป็นธรรมทางรายได้ หรืออปุสรรคการได้มาซึง่เอกสารสิทธ์ิด้วยเง่ือนไขนีเ้ป็น

เร่ืองราวท่ีพวกเขาประสบร่วมกนั ซึง่สามารถพฒันาสูสํ่านกึทางชนชัน้ ท่ีมีความละเอียดออ่นตอ่การถกู

พรากโดยสมัพทัธ์ 

 2.ความเปราะบางร่วมภายใต้โลกาถิวตัน์ของทนุ สภาพทนุได้ขยายอย่างไร้พรมแดน แม้กระทัง่ใน

พืน้ท่ีภเูก็ตเอง ทนุได้สิทธิประโยชน์จากการลงทนุเชน่มาตรการด้านภาษี หรือการแสวงหาแรงงานราคาถกู 

แตสํ่าหรับแรงงานแล้วแม้จะมีการเคล่ือนย้ายท่ีเสรีขึน้ก็นบัวา่ยงัตํ่าหากเทียบสมัพทัธ์กบัทนุ และเม่ือ

พิจารณาถึงการคุ้มกนัทางสงัคม แล้วยิ่งมีสภาพหยดุนิ่งโดยสมัพทัธ์หากเทียบกบั ทนุหรือแรงงาน สําหรับ

แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีภเูก็ตซึง่มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการจดทะเบียนท่ีถกูต้องตามกฎหมายเน่ือง

ด้วยผลตอบแทนกําไรท่ีสงู อนัสง่ผลให้แรงงานข้ามชาตเิข้าสูห่ลกัประกนัถ้วนหน้า หรือ ประกนัสงัคมโดย

อตัโนมตัด้ิานหนึง่เป็นการเพิ่มสิทธ์ิให้แก่แรงงานข้ามชาต ิส่วนในอีกด้านหนึง่เป็นการจดุประเด็นการตัง้

คําถาม ท่ีสิทธิด้านสขุภาพของพวกเขาถกูผกูตดิกบัการทํางานเฉพาะในประเทศไทย หรือเฉพาะพืน้ท่ีภเูก็ต 
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ขณะท่ีชีวิตของพวกเขามีการเคล่ือนย้ายอยูต่ลอดเวลา ด้วยเง่ือนไขข้าง ต้นนีส้ามารถเป็นหนอ่ออ่นในการ

พฒันา ความยตุะรรมแบบพกพา (Portable Justice) ได้ในอนาคต 

5.6 บทสรุป 

 แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ตเป็นภาพสะท้อนสําคญัของการปรับตวัของทนุสูก่าร

พฒันาสูอ่ตุสาหกรรมเน้นการบริการท่ีมีการผลิตแบบเน้นทนุมากกวา่เน้นการใช้แรงงานแบบเข้มข้น ด้วย

เหตนีุทํ้าให้สภาพพืน้ท่ีทางกายภาพของเมืองภเูก็ตไมไ่ด้เผชิญกบัปรากฏการณ์อนวฒันาการของเมือง

กลา่วคือ แรงงานยงัมีโอกาสพฒันาเง่ือนไขเชิงคณุภาพดงัตวัอยา่งของแรงงานชาวจีน หรือแรงงานอพยพ

ภายในประเทศในชว่งเวลาท่ีผา่นมา จากข้อมลูการวิจยัพบวา่ แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีภเูก็ต

โดยมากมีพืน้หลงัการเป็นชนชัน้กลางระดบัลา่ง และมีประสบการณ์ในการทํางานท่ีพืน้ท่ีอ่ืนก่อนเข้ามา

ทํางานในพืน้ท่ีภเูก็ต ด้วยการเป็นอตุสาหกรรมการบริการทําให้แรงงานมีโอกาสในการปฏิสมัพนัธ์กบัชมุชน

สงูกวา่พืน้ท่ีอ่ืน และหากเปรียบเทียบเง่ือนไขสภาพการทํางานแล้ว แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ตมี

สภาพความเป้นอยูท่ี่ดีกวา่พืน้ท่ีอตุสาหกรรมหนกัโดยเปรียบเทียบ  

 อยา่งไรก็ดี แม้จะมีรายได้ท่ีมัน่คง รวมถึงโอกาสการทํางานท่ีหลากหลายแตแ่รงงานข้ามชาตชิาว

พมา่ในภเูก็ตก็ยงัคงเผชิญกบัเง่ือนไขสําคญัผา่นการสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่คือพวกเขาสญูเสียความ

เป็นตวัตนและพยายามกู้ คืนด้วยจิตสํานกึของการเป็นผู้ประกอบการอยา่งเข้มข้น  นอกจากนีพ้วกเขายงั

แสดงออกซึง่เง่ือนไขของการเป็นแรงงานเส่ียงอนัรับภาระจากชนชัน้นายทนุ ท่ีมีแนวโน้มจะปรับตวัสูส่ภาพ

การสะสมท่ียืดหยุน่มากขึน้ ทําให้พวกเขายงัคงต้องเผชิญกบัความเปราะบางอยา่งตอ่เน่ือง และด้วย

เง่ือนไขความเปราะบางนีก็้ได้นําสู ่การตัง้คําถามในสองลกัษณะคือ การถกูพรากโดยสมัพทัธ์ และ วิกฤติ

ความชอบธรรมท่ีเกิดขึน้ในสงัคมการผลิต และในพืน้ท่ีกรณีศกึษาภเูก็ตนีก็้ได้สร้างประเดน็ท่ีนา่สนใจวา่

ด้วยจิตสํานกึทางชนชัน้ชัน้ของกลุม่แรงงานเส่ียง ซึง่ดเูสมือนจะปราศจากจิตสํานกึทางชนชัน้ในเบือ้งแรก 

หากแตไ่ด้มีกลไกการพฒันาเกิดขึน้ในสองลกัษณะคือ การสร้างความทรงจําร่วมท่ีวา่ด้วยความเปราะบาง 

และ การพฒันาข้อเรียกร้องความยตุธิรรมแบบพกพาภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ของทนุ  
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บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.1 บทน า 

 ในบทนีไ้ด้ทําการพิจารณาถึงบทสรุปของลกัษณะการตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาติ

ชาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการ และแรงงานข้ามชาตใินพืน้ท่ีภเูก็ต โดยทําการสรุปข้อค้นพบเชิงวิเคราะห์ 

2สว่นคือเปรียบเทียบความแตกตา่งในลกัษณะเฉพาะ  และเปรียบเทียบลกัษณะทัว่ไปท่ีมีร่วมกนั โดย

บทสรุปสําคญัได้ชีใ้ห้เห็นวา่ การใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาตใินพืน้ท่ีเมืองทัง้สองนีมี้ความแตกตา่งกนั ใน

พืน้ฐานเชน่ คา่จ้าง ลกัษณะการทํางาน และการถกูขดูรีด แตมี่ลกัษณะร่วมกนัสําคญัคือ คือการดํารงชีวิต

ในฐานะแรงงานเส่ียง ทําการการตอ่สู้ของพวกเขามกัปรากฏในลกัษณะการกระทําแบบปัจเจกชนมากกวา่

การตอ่สู้แบบรวมหมู ่และพยายามจดัการปัญหาตา่งๆด้วยตนเองมากกวา่การปรึกษาแรงงานอ่ืนหรือ

สมาชิกในชมุชน อยา่งไรก็ดีจากการศกึษาได้ชีใ้ห้เห็นวา่ แรงงานเส่ียงมิได้เป็นผู้ ท่ียอมจํานนอยา่งไมมี่

เง่ือนไข โดยเฉพาะภาพสะท้อนจากแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต ดงัจะเห็นได้วา่ยิ่งแรงงานผา่น

กระบวนการทําให้เป็นสินค้าท่ีเข้มข้นเพียงใดความคาดหวงัตอ่การมีชีวิตท่ีดียอ่มสงูขึน้  อนัวางเง่ือนไขให้

เกิดความขดัแย้งและการตอ่สู้ตอ่ความเป็นธรรมท่ีตนไมไ่ด้รับในอนาคต โดยข้อเสนอเชิงนโ ยบายหลกัซึง่

สงัเคราะห์จากได้จากงานวิจยั คือแนวคดิการสร้างควมามยตุธิรรมแบบพกพาเพื่อตอบสนองตอ่การเคล่ือน

เสรีของทนุและแรงงาน 

 ในบทสรุปจะทําการนําเสนอดงันี ้คือสว่นแรกการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะและทัว่ไป สว่นท่ีสอง

ข้อสรุปเชิงนโยบาย และสว่นท่ีสาม พิจารณาถึงข้อจํากดัและข้อเสนอแนะงานรวิจยัในอนาคต 

 6.2 บทวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 

 การศกึษาวิจยันีมุ้ง่ตอบคําถามหลกั สามประการได้แก่ 1.ลกัษณะชีวิตประจําวนัของแรงงานข้าม

ชาตติา่งเชือ้ชาตใินสองพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนัหรือไมอ่ยา่งไร  2.ลกัษณะพืน้ท่ีการผลิตมีผลตอ่การกําหนด

รูปแบบการใช้ชีวิตและความขดัแย้งในชีวิตประจําวนัหรือไม ่อยา่งไร และ 3.รูปแบบการตอ่สู้ใน

ชีวิตประจําวนัของแรงงานข้ามชาต ินําสูค่วามสมัพนัธ์ลกัษณะใดในสงัคมการผลิตไทยในอนาคต  โดย

สามารถวิเคราะห์ผลเพ่ือตอบคําถามโดย สามารถพิจารณาได้ผา่นเง่ือนไข พืน้หลงัทางเศรษฐกิจการสงัคม

ของผู้อพยพ ลกัษณะงานและความคาดหวงั 
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 - พืน้หลงัทางเศรษฐกิจสงัคมของผู้อพยพ พบวา่มีลกัษณะใกล้เคียงกนัคือ การเป็นแรงงานรุ่นหนุม่

สาว (Young Adult) มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูท่ี่ระดบัชนชัน้กลางถึงระดบัลา่ง เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่กลุม่ผู้

อพยพไมไ่ด้มาจากกลุม่ชนชัน้ลา่งสดุของสงัคม กลา่วคือคนเหลา่นีมี้พืน้หลงัจากชมุชนเกษตรกรรม หรืออยู่

ในวิสาหกิจขนาดยอ่ม การเดนิทางสูป่ระเทศไทยไมว่า่สําหรับ แรงงานกลุม่ใดก็จําเป็นต้องมีคา่ใช้จา่ย 

ความนา่เช่ือถือ หรือไมก็่เครือข่ายทางสงัคมท่ีประเทศปลายทาง  

 ความแตกตา่งสําคญัท่ีปรากฏคือ ลกัษณะความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ของผู้ ท่ีอพยพ ใน

กรณีศกึษาแรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาปรากฏชดัวา่ผู้อพยพเป็นชาวกมัพชูาเชือ้สายกมัพชูา ซึง่เป็นภาพ

สะท้อนเง่ือนไขความหลากหลายทางชาตพินัธุ์ของพืน้ท่ีนีซ้ึง่มีต่ําหากเปรียบเทียบกบัพมา่หรือไทย ขณะท่ีผู้

อพยพชาวพมา่นัน้มีความหลากหลายทางาตพินัธุ์มากกวา่ ซึง่ในประเดน็นีเ้ป็นภาพสะท้อนเง่ือนไขทาง

เศรษฐกิจสงัคมท่ีตา่งกนั โดยชาตพินัธุ์พมา่ นัน้โดยมากแล้วมาจากพืน้หลงัทางสงัคมระดบักลาง ขณะท่ีชน

ชาตพินัธุ์อ่ืนนัน้มีแนวโน้มท่ีจะมาจากกลุม่ทางสงัคมระดบัลา่งกวา่ โดยยงัสามารถจําแนกได้จากลกัษณะ

การเข้าเมือง ท่ีเป็นตวับง่ชีส้ถานะทางเศรษฐกิจวา่การเข้าเมืองแบบใดมีความเส่ียงสงูซึง่โดยมากแล้วจะมี

คา่ใช้จา่ยท่ีต่ํา เม่ือการเข้าเมืองเส่ียงมากขึน้ ถึงแม้วา่ความเป็นอยูข่องแรงงานแตล่ะกลุม่จะมีความ

คล้ายกนัอนัเกิดจากเง่ือนไขการใช้ชีวิตท่ีกระจดักระจาย แตล่กัษณะชมุชนจินตกรรมท่ีก่อตวัจากประเทศ

ต้นทางก็มีผลอยา่งมากตอ่วิธีคดิและการรับรู้ของผู้อพยพซึง่มีความแตกตา่งดงันี ้

  1) แรงงานชาวกมัพชูาในพืน้ท่ีสมทุรปราการมีลกัษณะชาตนิิยม และเห็นอกเห็นใจพวก

พ้องมากกวา่ แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต ด้านหนึง่อาจจะสะท้อนลกัษณะเอกภาพทางชาตพินัธ์ 

รวมถึงปัญหาทางการเมืองภายในท่ีคล่ีคลายมากขึน้ในพืน้ท่ีกมัพชูา หากเปรียบเทียบกบัพมา่ซึง่ดํารงอยู่

บนเง่ือนไขความขดัแย้งทัง้ในระดบัชนชัน้ชาตพินัธุ์ แตส่ิ่งท่ีสําคญัมากกวา่เง่ือนไขต้นทาง คือชะตากรรม

ร่วม ดงัท่ีได้พิจารณาไป วา่ตลาดแรงงานในภเูก็ตมีแนวโน้มท่ีจะขยายสูธุ่รกิจอ่ืนตลอดเวลา ขณะท่ี 

สมทุรปราการมีลกัษณะซ้อนทบัเชิงปริมาณมากกวา่การพฒันาเปล่ียนแปลง จงึสง่ผลให้การพึง่พาระหวา่ง

กนัในภเูก็ตจงึน้อยกวา่ท่ีสมทุรปราการ และสง่ผลตอ่การสร้างความผกูพนัระหวา่งแรงงานข้ามชาตใินฐานะ

ผู้ ท่ีมาจากท่ีเดียวกนัด้วย 

  2) สําหรับผู้ประกอบการชาวไทยมีกลไกการสร้างความเป็นอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ

ควบคมุเสมอ ตามลกัษณะชาตนิิยมกระแสหลกั ซึง่นบัเป็นความผิดพลาดท่ีรุนแรงของระบบการศกึษา

ทางการไทยท่ีไมส่ามารถสร้างความเป็นมิตรกบัประเทศเพ่ือนบ้านได้ แรงงานโดยมากพบกลไกความเป็น
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อ่ืนท่ีเกิดขึน้โดยการอ้างถึงลกัษณะเฉพาะของชาตติน เชน่ ผู้ประกอบการหรือคนทัว่ไปมกัให้ภาพวา่ ชาว

กมัพชูาไว้ใจไมไ่ด้ ทรยศหกัหลงั เจ้านายได้ ขณะท่ีมมุมองตอ่ชาวพมา่คือ แรงงานเหลา่นีโ้หดร้าย พร้อมทํา

ร้ายหรือใช้ความรุนแรง กบันายจ้าง ซึง่ข้อมลูเหลา่นีม้กัถกูผลิตซํา้โดยส่ือกระแสหลกัในไทย ข้อมลูเหลา่นี ้

ขดักบัผลวิจยัซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่แรงงานข้ามชาตมีิลกัษณะท่ีพยายามหลีกเล่ียงความขดัแย้ง จดัการปัญหาใน

ลกัษณะการรับผิดชอบสว่นตน และมีแนวโน้มท่ีจะคํานงึลกัษณะชาตนิิยมท่ีต่ํากวา่คนไทย  

 - ลกัษณะงาน แรงงานข้ามชาตชิาวกมัพชูาในสมทุรปราการโดยมากทํางานในพืน้ท่ีอตุสาหกรรม

หนกั งานใช้แรงงาน เป็นระบบจ้างเหมาและมีระยะการทํางานท่ีไมแ่นน่อน ขณะท่ีเม่ือพิจารณาแรงงาน

ข้ามชาตชิาวพมา่ในภเูก็ต สว่นมากแล้วได้รับคา่ตอบแทนท่ีมัน่คงมากกวา่ แม้ตวัเลขจะไมแ่ตกตา่งกนั มาก

นกั แตก่ารได้รับคา่จ้างเป็นรายเดือน ทําให้แรงงานข้ามชาตใินภเูก็ตมีสถานการณ์ทํางานท่ีมัน่คงมากกวา่

โดยเปรียบเทียบ นอกจากนีแ้ม้ในพืน้ท่ีสมทุรปราการจะมีชมุชนชาวกมัพชูาท่ีคอ่นข้างหนาแนน่ และมีความ

เป็นอยูท่ี่เป็นระบบมากกวา่หากเทียบกบัพืน้ท่ีภเูก็ต แตก่ารท่ีมีปริมาณท่ีจํากดั ทําให้เกิดปรากการณ์อน

วฒันาการของเมืองขึน้ (Urban Involution) ทําให้แรงงานไมส่ามารถพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งตอ่เน่ืองได้ 

โดยหากเปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีภเูก็ต แม้จะไมมี่การรวมตวัท่ีเหนียวแนน่ แตด้่านหึง่เกิดจากโอกาสในการ

ทํางาน ท่ีมีหลากหลายทําให้การพึง่พาชุมชนรอยูใ่นระดบัต่ํากวา่พืน้ท่ีสมทุรปราการ  

 - ความคาดหวงั แรงงานข้ามชาตทิัง้ชาวกมัพชูาในสมทุรปราการและชาวพมา่ในภเูก็ต ล้วนมีความ

คาดหวงัท่ีคล้ายกนัคือการยกระดบัคณุภาพชีวิตท่ีประเทศต้นทาง  ความเป็นไปได้แปรผนัตามลกัษณะงาน 

และคา่จ้างท่ีพวกเขาได้รับท่ีประเทศไทย การท่ีจะประสบความสําเร็จตามความคาดหวงั แลกด้วยการ

แขง่ขนั และผา่นกระบวนการทําให้เป็นสินค้าอยา่งเข้มข้น ความแตกตา่งสําคญัคือความคาดหวงัตอ่

ครอบครัว ซึง่เป็นผลจากระยะหา่งและความยากลําบากของพืน้ท่ีการอพยพ แรงงานชาวกมัพชูามกัมีการ

อพยพเป็นครอบครัวอนัเป็นสาเหตใุห้ อตัราการสง่เงินกลบัประเทศไมส่งูนกัหากเทียบกบัแรงงานพมา่ ใน

ประเดน็นีทํ้าให้ความคาดหวงัระหวา่งแรงงานสองพืน้ท่ีแตกตา่งกนัในรายละเอียด คือแรงงานข้ามชาตชิาว

พมา่ มีลกัษณะท่ีคํานงึถึงครอบครัวในลกัษณะชมุชนจินตกรรม  กลา่วคือพวกเขาจําเป็นต้องอทุิศการ

ทํางานเพ่ือครอบครัวท่ีบ้านเกิดซึง่ต้องใช้ชีวิตท่ียากลําบากมากขึน้เม่ือไมมี่ผู้อพยพซึง่เป็นกําลงัแรงงานหลกั 

ขณะท่ีสําหรับแรงงานชาวกมัพชูา ครอบครัว คือชมุชนท่ีประสบจริง (Actual Community) อนัหมายความ

วา่ครอบครัวคือตวัชว่ย ตวัเสริม อปุสรรคในการใช้ชีวิตอยา่งแท้จริง ไมใ่ชเ่ร่ืองของแรงบนัด าลใจแตอ่ยา่งใด 
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อนัสง่ผลให้วิธีคดิเก่ียวกบัครอบครัวคือการแสวงหาประโยชน์สงูสดุในครอบครัว ดงัสะท้อนให้เห็น

กระบวนการการใช้แรงงานเดก็ท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปในพืน้ท่ีสําโรง  

6.3 บทสรุปข้อค้นพบ 

 1.ความแตกตา่งระหวา่งแรงงานข้ามชาต ิในสองพืน้ท่ี เกิดจากลกัษณะการจ้างงานและ

กระบวนการกําหนดการผลิตของทนุมากกวา่ลกัษณะทางชาตพินัธุ์  

 2.แรงงานทัง้สองพืน้ท่ีเผชิญเง่ือนไขความเปราะบางเชิงคณุภาพท่ีใกล้เคียงกนัภายใต้กระบวนการ

สะสมทนุแบบเสรีนิยมใหม ่คือ ภาวะความคล้ายกนัในฐานะสินค้า ความเหล่ือมลํา้ และการถกูแยกออก

จากสงัคมหลกั ความรุนแรงในภาวะข้างต้นขึน้กบัอํานาจตอ่รองและความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในพืน้ท่ี  

3.ลกัษณะการตอ่สู้ตอ่รองท่ีเกิดขึน้ เป็นภาพสะท้อนเง่ือนไขของแรงงานเส่ียง (Precariat) ซึง่

แรงงานทัง้สองพืน้ท่ีมีลกัษณะร่วมกนั  ซึง่มีลกัษณะร่วมกนัคือ การแบกรับความเส่ียงแทนชนชัน้นายทนุ 

อนัทําให้เกิดภาวการณ์สญูเสียตวัตน จากกระบวนการทําให้เป็นปัจเจกชนท่ีเข้มข้น (Intensive 

Individualization) เง่ือนไขนี ้ทําให้การตอ่สู้จงึมิได้ปรากฏในฐานะการตอ่สู้แบบรวมหมู ่แตเ่ป็นการตอ่สู้ใน

ระดบัปัจเจกชน อยา่งไรก็ดี การท่ีผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ รับผิดชอบเง่ือนไขการผลิตหรือความเส่ี ยงมากขึน้ก็มิได้

ทําให้พวกเขาต้องยอมจํานนตอ่ทกุเง่ือนไขเสมอไป อนัสะท้อนให้เห็นในลกัษณะปรากฏการณ์การต่ืนตวัตอ่

เง่ือนไข การถกูพรากโดยสมัพทัธ์ซึง่แสดงใน ให้เห็นในกรณีศกึาแรงงานข้ามชาตชิาวพมา่ในพืน้ท่ีภเูก็ต 

6.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบความยุตธิรรมแบบพกพา 

 จากการศกึษาวิจยัได้แสดงให้เห็นเง่ือนไขสําคญัอนัเป็นผลจากระบวนการสะสมทนุแบบเสรีนิยม

ใหมอ่นัสร้างปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์ของทนุข้ามพรมแดนรัฐชาต ิเพ่ือแสงหาแรงงานท่ีมีคา่แรงถกูและ

อํานาจตอ่รองตํ่า เกิดการแบง่งานกนัระหวา่งประเทศและกําหนดลําดบัชัน้ของเมืองตา่งๆเพื่อ ตอบสนองตอ่

การสะสมทนุแบบเสรีนิยมใหมท่ี่มีกระบวนการทําให้เป็นสินค้าท่ีเข้มข้นมากขึน้ จากงานวิจยัได้ชีใ้ห้เห็นถึง

การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และลกัษณะของกระบวนการสะสมทนุท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วในเวลาเพียงสอง

ทศวรรษเศษ มีการไหลเวียนของกลุม่ทนุเข้าสูพื่น้ท่ีตา่งๆเพื่อทําการผลิตและแสวงหาแรงงานราคาถกู 

แรงงานข้ามชาตไิด้ถกูจดัวางเพื่อตอบสนองตอ่เง่ือนไขนี ้ ในด้านหนึง่จงึเสมือนวา่ เกิดปรากฏการณ์โลกาภิ

วตัน์ของแรงงานควบคูก่บัโลกาภิวตัน์ของทนุ แตเ่ม่ือพิจารณาอตัราการเคล่ือนย้ายของแรงงานในแง่มลูคา่

แลกเปล่ียนแล้วยงัตํ่ากวา่อตัราของทนุอยูม่าก และยิ่งหากเปรียบเทียบกบัอตัราของการคุ้มกนัทางสงัคม
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เม่ือมนษุย์ก้าวพ้นจากพืน้ท่ีซึง่ตนถือสิทธิพลเมืองอยูย่อ่มอาจกลา่วได้วา่ อตัราของความเสรีแหง่การคุ้มกนั

ข้ามพรมแดนนัน้ไมมี่เลยก็ได้ ดงันัน้เม่ือพิจารณาถึงสภาพความเปราะบาง การตอ่สู้ในชีวิตประจําวนัข อง

แรงงานข้ามชาตท่ีิเกิดขึน้บนเง่ือนไขท่ีปราศจากชดุนโยบายท่ีรองรับปรากฏการณ์โลกาภิวตัน์ของทนุใน

เบือ้งแรก ในสว่นนีจ้ะพิจารณาถึงชดุนโยบายท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้

 1.ความร่วมมือระหว่างประเทศในพืน้ท่ีเศรษฐกิจพเิศษ หลังการรวมการประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 ในปี 2015 ภาคส่วนตา่งๆ ล้วนให้ความสําคญัตอ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพิจารณาถึงการ

ลดระดบัภาษีนําเข้า การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ รวมถึงการเปิดเสรีของแรงงาน แตด่งัท่ีได้พิจารณา

ไปแล้ว การเปิดเสรีของแรงงานไมส่ามารถเทียบได้กบัการเคล่ือนเสรีของทนุ ขณะท่ีอํานาจของรัฐเหนือสิทธิ

พลเมืองก็มีแนวโน้มจะลดน้อยลง การรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกิจจงึมีประเดน็ท่ีต้องพิจารณา

มากกวา่แคส่ิทธิประโยชน์ทางการค้าเทา่นัน้ หากแตต้่องพิจารณาการสร้างความร่วมมือระดบั ทวิภาคีหรือ

พหภุาคีด้านสิทธิสวสัดกิารตามไปด้วย 

 - รัฐบาลหรือผู้ รับผิดชอบในประเทศต้นทาง (พมา่ หรือกมัพชูา) ซึง่ได้รับประโยชน์จากการสง่คนเข้า

สูพื่น้ท่ีประเทศปลายทางอนัได้ประโยชน์โดยอ้อมจากการสง่เงินกลบั หรือการไมต้่องรับผิดชอบ สวสัดกิาร

จากการทํางานเม่ือครัง้แรงงานรุ่นหนุม่สาวท่ีอยูใ่นประเทศ จําเป็นต้องมีความรับผิดชอบมากกวา่ การ

จดัหาเอกสารสิทธ์ิหรือใบอนญุาตทํางาน รูปธรรมคือ การจดัระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สําหรับลกูหลาน

แรงงานข้ามชาต ิรวมถึงระบบงานท่ีรองรับแรงงานข้ามชาตท่ีิกลบัจากการทํางานในวยั 45 ปีขึน้ไป พร้อม

ทัง้โครงสร้างพืน้ฐานอาทิ โรงพยาบาลท่ีสามารถรองรับสงัคมสงูอายไุด้ด้วย  

 -  ขณะท่ีประเทศต้นทาง (ไทย) นอกจากการพฒันาระบบสวสัดกิารท่ีครอบคลมุตอ่สภาพการ

ทํางานระหวา่งท่ีอยูใ่นประเทศแล้ว ต้องพฒันาระบบประกนัสขุภาพท่ีดีกวา่ระบบประกนัสงัคม ซึง่

ครอบคลมุแม้ผู้ถกูจ้างพ้นสภาพการทํางาน ระบบการจดัเก็บเบีย้ประกนัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

สะดวกตอ่ผู้ประกนัตน การรวมกบักองทนุตา่งๆท่ีบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการกลบั

บ้านเกิดของแรงงานข้ามชาตเิม่ือสงูอายขุึน้ กองทนุนีมี้ลกัษณะข้ามชาตแิละสามารถอดุหนนุการ

รักษาพยาบาล หรือการเกษียณท่ีบ้านเกิดได้ ผา่นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีได้รับการพฒันาโดยรัฐบาลประเทศ

ต้นทาง 
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 - กลุม่ทนุข้ามชาต ิ(จีน/ ญ่ีปุ่ น/ เกาหลีใต้/ทนุไทยและอ่ืนๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้) ซึง่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์จากการยกเว้นมาตรการด้านภาษีและกฎหมายตา่งๆ ซึง่เป็นความเข้าใจผิดเก่ียวกบันโยบายเปิด

เสรี การปรับเปล่ียนกฎเกณฑ์ตา่งๆ มิใชห่มายความวา่การลงทนุนัน้มิต้องรับผิดชอบ  หากแตเ่ป็นการปรับ

กฎเกณฑ์เฉพาะท่ีเพ่ือสอดรับกบัลกัษณะการจ้างงาน เชน่แม้กลุม่ทนุจะมิต้องเสียภาษี ในพืน้ท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษให้กบัรัฐแต ่ต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขการจ้างตา่งๆอยา่งเคร่งครัด อาทิ การจา่ยคา่จ้างขัน้ต่ํา 

ท่ีต้องปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเข้มงวด การสง่เงินเข้ากองทนุพิเศษเพ่ือรองรับการเกษียณอาย ุหรือการ

กลบับ้านเกิดของแรงงานข้ามชาต ิโดยเน้นท่ีสิทธิการรักษาพยาบาล หรือสิทธ์ิอ่ืนๆในลกัษณะเดียวกนักบั

ประกนัสงัคม ภาคเอเชนต้องมีสว่นร่วมสําคญัในการจดัสวสัดกิารสําหรับแรงงาน ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีลกัษณะ

รวมหมูใ่นชมุชนท่ีมีความเหมาะสม เง่ือนไขนีจ้ะนําสูก่ารสร้างสงัคมท่ีมีระยะหา่งทางสงัคมน้อยลงและมี

ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัมากขึน้ 

 2.ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง การพิจารณาแรงงานข้ามชาตใินพืน้ท่ีเฉพาะภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์

ของทนุ อนันําสูป่รากฏการณ์โลกาภิวตัน์ในภาคสว่นตา่งๆ จงึต้องมีการทบทวนบทบาทของภาคสว่นตา่งๆ

ดงันี ้

 - ลดอํานาจรัฐบาลสว่นกลาง เพิ่มอิสระให้แก่อํานาจการปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือทําให้การตดิตอ่

ประสานงานปัญหาสามารถทําได้ในชอ่งทางเดียว คืออํานาจการปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีต้องเพิ่มความ

โปร่งใสตรวจสอบได้เชน่กนั 

 - สํานกังานประกนัสงัคม มีสว่นร่วมในการพฒันาระบบประกนัสขุภาพท่ีครอบคลมุตอ่ลกัษณะการ

จ้างงานแรงงานอพยพท่ีอยูใ่นประเทศไทยระยะสัน้ โดยการจดัการกองทนุอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  

 - กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ และคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ พิจารณาถึงการวาง

เง่ือนไขท่ีเป็นระบบ และปฏิบตัไิด้จริงสําหรับผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือและ

รับผิดชอบร่วมกนัในกรณีการจ้างงานท่ีมีการใช้แรงงานข้ามชาต ิ

6.5  ข้อจํากดังานวิจยัและข้อเสนอแนะสูง่านวิจยัในอนาคต 

 จากการวิจยัสามารถสรุปข้อจํากดังานวิจยัและข้อเสนอได้ดงันี  ้
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 1.การวิจยัใช้ระเบียบวิธีชาตพินัธุ์ภาคสนามเพื่อแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี 

ดงันัน้ จงึให้ความสําคญัแก่ “ข้อตอ่-Linkage” ระหวา่งพืน้ท่ี มากกวา่รายละเอียดเชิงลกึของแตล่ะพืน้ท่ี 

ดงันัน้การตีความจากงานวิจยัจงึควรให้ความสําคญักบั ลกัษณะทัว่ไปของความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี อนั

เกิดจากกระบวนการสะสมทนุระดบัโลก มากกวา่การหยิบกรณีเฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ีขึน้มาเพื่อตีความ

เหมารวม 

 2.การวิเคราะห์ในพืน้ท่ีเกิดจากการสมุตวัอยา่งตามวตัถปุระสงค์เพ่ือ ใช้ข้อมลูประกอบการตีความ

ในลกัษณะอปุนยั ดงันัน้การทํางานวิจยัชิน้อ่ืนเพ่ือการ พิสจูน์วา่ถกู-Verfy ผา่นกระบวนการเชิงปริมาณ

นบัเป็นสิ่งท่ีจําเป็นเชน่กนั 

 3.การพิสจูน์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ี สามารถทําได้โดยการเปล่ียนกรณีศกึษาซึง่ไมจํ่ากดัเฉพาะ

กบัแรงงานข้ามชาตเิทา่นัน้ ซึง่จากการวิจยัพบวา่ ปรากฏการณ์แรงงานเส่ียง-Precariat มิได้จําเพาะในหมู่

ผู้ ใช้แรงงานข้ามชาตเิทา่นัน้ หากมีการขยายการศกึษาสูก่ลุม่ทางสงัคมอ่ืนยิอมเป็นการฉายภาพให้เห็นการ

ทํางานของระบบทนุนิยม-เสรีนิยมใหมท่ี่ชดัเจนมากขึน้ 
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