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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ คณะวิจยั ได้ ทาการศึกษาเงื่อนไขการใช้ ชีวิตของแรงงานข้ ามชาติในสองพื ้นที่ อัน
ได้ แก่แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ และแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่
จังหวัดภูเก็ต โดยการเก็บข้ อมูลลักษณะชาติพนั ธุ์วิทยาเมือง ผ่านการวิเคราะห์ชาติพนั ธุ์วิทยาหลากสนาม
ระหว่างปี 2555-2556 ผ่านการสัมภาษณ์ผ้ ใู ช้ แรงงานในพื ้นที่ทงสอง
ั ้ ผู้ประกอบการ รวมถึงเอกสารทางการ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ถึงลักษณะความขัดแย้ งและการต่อสู้ในพื ้นที่ กรอบวิเคราะห์ใน
งานวิจยั ชิ ้นนี ้วางอยูบ่ นฐานเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศโดยมุง่ ฉายให้ เห็นถึง การปรับตัวของระบบ
ทุนนิยมซึง่ สร้ างกลุม่ แรงงานเสี่ยง (Precariat) แรงงานที่มีอานาจต่อรองต่าในพื ้นที่ตา่ งๆเพื่อประโยชน์ตอ่
การสะสมทุน อันสร้ างความขัดแย้ งและวางเงื่อนไขการต่อต้ านของผู้ใช้ แรงงาน
จากการวิจยั พบว่า แม้ จะมีลกั ษณะทัว่ ไปของการสะสมทุนตามรูปแบบเสรี นิยมใหม่ แต่ลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นแต่ละพื ้นที่การผลิตกลับมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างกัน อันเห็นได้ จากแรงงานข้ ามชาติ
ในสองพื ้นที่เผชิญลักษณะความขัดแย้ งที่แตกต่างกันตามลักษณะการผลิต คืออุตสาหกรรมการบริหาร
และอุตสาหกรรมหนัก อันเป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็นถึงความยืดหยุน่ ของระบบทุนนิยมเสรี นิยมใหม่ที่แตกต่าง
จาก ระบบทุนนิยมสายพานเดิม คณะวิจยั ได้ นาเสนอกระบวนการจัดนโยบายสาธารณะในรูปแบบความ
ยุตธิ รรมแบบพกพาเพื่อการบูรณาการการคุ้มครองทางสังคมที่ต้องเข้ ามาแทนที่รัฐ ชาติซงึ่ เสื่อมสิทธิอานาจ
ไปตามลักษณะการสะสมของทุน ผ่านการจัดระบบการคุ้มกันเพื่อลดทอนความเปราะบางในระบบทุนนิยม
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ภายใต้ การแบ่งงานกันทําระดับโลก รัฐไทยได้ จดั วางตัวเองในห่วงโซ่อปุ ทานในฐานะแหล่งผลิต
สินค้ าปฐมภูมิ เนื่องด้ วยความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบในด้ านความสัมพันธ์การผลิตและระบบโครงสร้ าง
พื ้นฐาน การผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้ าที่ได้ วางรากฐานไว้ นบั แต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองได้ มีการปรับตั ว
สูก่ ารผลิตเพื่อการส่งออกนับแต่กลางทศวรรษ 1980 (Glassman 2004) จนกระทัง่ วิกฤติการเงินเอเชียใน
ปี 1997 กลุม่ ธุรกิจที่เกิดใหม่ได้ พฒ
ั นาสูก่ ารเป็ นกลุม่ อุตสาหกรรมเพื่อการส่ง ออกอย่างเต็มตัว
กรุงเทพมหานครปรับตัวสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางด้ านความมัน่ คงในช่วงสงครามเย็น (Askew 2002) สูก่ ารเป็ น
ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคอินโดจีน แหล่งรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานใหญ่
ของบริ ษัทข้ ามชาติ ที่ยดึ โยงการผลิตตามพื ้นที่อตุ สาหกรรมรอบนอก ซึง่ ถูกก่อตังขึ
้ ้นเพื่อประโยชน์ด้าน
ต้ นทุนและการควบคุมแรงงาน
การตอบสนองเงื่อนไขการผลิตสินค้ าบริการที่มีราคาสามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก จําเป็ นต้ องมี
การลดต้ นทุนด้ านความสัมพันธ์การผลิต อันได้ แก่ต้นทุนด้ านแรงงาน (Dicken 2011) การนําเข้ าแรงงาน
อพยพจากประเทศเพื่อนบ้ านกลายเป็ นทางออกสําคัญสําหรับพื ้นที่อตุ สาหกรรมชานเมืองซึง่ การกดขี่
แรงงานอพยพภายในประเทศหลายทศวรรษได้ เลยขีดจํากัดมานานแล้ ว ภาพการประท้ วงของสหภาพ
แรงงาน กรณีพิพาทในชุมชนแออัด ตลอดจนการประท้ วงทางการเมือง เป็ นภาพสะท้ อนปั จจัยภายนอกเชิง
ลบ ที่เกิดขึ ้นจากการกดขี่ผ้ ใู ช้ แรงงานมานานหลายทศวรรษ ภายใต้ ลทั ธิเสรี นิยมใหม่ที่มีการผลักดันอย่าง
ต่อเนื่องโดยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ (Pasuk and Baker 1995) ได้ แปรสภาพพื ้นที่พรมแดนที่มี
ความศักดิส์ ิทธิ์ในช่วงสงครามเย็น สูป่ ระตูของการแสวงหาความมัง่ คัง่ ของผู้ประกอบการทังไทยและ
้
ต่างชาติเหนือพลังแรงงานของแรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้ าน ทังจาก
้
ประเทศลาว กัมพูชา และ
เมียนมาร์ แต่ในขณะเดียวกันภายใต้ ความสัมพันธ์แบบเสรี นิยมใหม่นี ้ก็เป็ นการสร้ าง “ชุดคําสัญญา”แก่
แรงงานอพยพระหว่างประเทศถึงความสําเร็จและการยกระดับชีวิตพ้ นจากเงื่อนไขเดิมในประเทศของตน
ดังนันหากพิ
้
จารณาความสัมพันธ์แบบเสรี นิยมใหม่ ในฐานะยุทธศาสตร์ การจัดการความสัมพันธ์
ของระบบทุนนิยม ผู้ใช้ แรงงานจึงไม่ใช่ผ้ ทู ี่ “ยากจน” ทางด้ านวัตถุตามคําอธิบายแบบดังเดิ
้ ม หากแต่
ความสัมพันธ์นี ้ได้ สร้ างภาวะ “โลกที่สี่” คือภาวะ การถูก ขูดรี ดอย่างแสนสาหัส การถูก แปลกแยกจากสังคม
การไร้ ซงึ่ อํานาจ และการถูกทําให้ เป็ นปั จเจกชนสุดขัว้ (Castells 2001) ภาวะโลกที่สี่นี ้จะมีความเข้ มข้ น
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ตามพื ้นที่ที่เกิดการสร้ างมูลค่าส่วนเกินมหาศาล เพราะย่อมนําสูก่ ารขูดรี ดและแปลกแยกการผลิตในหมู่
ผู้ใช้ แรงงานมหาศาลเช่นกัน
สําหรับรัฐไทยนันนอกจากการผลิ
้
ตสินค้ าอุตสาหกรรมขันปฐมภู
้
มิแล้ ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็
ยังเป็ นภาคการผลิตสําคัญที่สร้ างมูลค่าส่วนเกินปริมาณมหาศาล เพื่อการคงไว้ ซงึ่ มูลค่าส่วนเกินมหาศาลนี ้
ไว้ ลักษณะความสัมพันธ์การผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีความคล้ ายกับอุตสาหกรรมขันปฐมภู
้
มิ
ตาม โรงงานห้ องแถวชานเมือง หรื อเมืองอุตสาหกรรมชายแดน (Glassman 2004) กล่าวคือมีความ
ต้ องการแรงงานที่มีความยืดหยุน่ ต่อสภาพการทํางาน มีอํานาจต่อรองน้ อยเกี่ยวพันกับพื ้นที่เพียงแค่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้แรงงานข้ ามชาติจงึ เติมเต็มการผลิตในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
เช่นเดียวกัน
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เพื่อฉายภาพการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติภายใต้ กระแส
เสรี นิยมใหม่จงึ ได้ ทําการศึกษาพื ้นที่ยทุ ธศาสตร์ สําคัญของรัฐไทย อันได้ แก่อตุ สาหกรรมการผลิตสินค้ าปฐม
ภูมิ และอุตสาหกรรมการบริการ โดยในภาคการผลิตแรกได้ เลือกพื ้นที่สมุทรปราการในฐานะเมือง
อุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อการผลิตเพื่อการส่งออก และภูเก็ตในฐานะเมือง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ นปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับโลกที่มีอํานาจซื ้อมหาศาลเช่นเดียวกัน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จึงมุง่ ฉายภาพให้ เห็น ชีวิตประจําวันของผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติที่ถกู ควบคุมภายใต้
กระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ า และชี ้ให้ เห็นความขัดแย้ ง ประนีประนอม ภายใต้ ความสัมพันธ์การผลิตนี ้
จากการศึกษาในพื ้นที่เมืองสมุทรปราการที่ผา่ นมานัน้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชามีลกั ษณะ
สําคัญที่แตกต่างจากแรงงานข้ ามชาติชนชาติอื่น โดยมีการอพยพตามฤดูกาล อยูอ่ าศัยเป็ นกลุม่ ก้ อนและ
โดยมากอยูใ่ นภาคการผลิตที่ไม่เป็ นทางการ อาทิ การก่อสร้ าง ธุรกิจขอทาน เก็บของเก่า และรวมถึงการค้ า
ประเวณี ซึง่ เป็ นประเด็นที่ยงั ไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังในแง่ชาติพนั ธุ์วิทยาเมือง (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
2555) เช่นเดียวกันกับที่ภเู ก็ตซึง่ มีลกั ษณะทางภูมิประเทศใกล้ กบั ประเทศพม่า การขยายตัวของผู้ข้ามชาติ
อพยพเป็ นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองลักษณะธุรกิจบริการที่ต้องอาศัยความยืดหยุน่ ของลูกจ้ าง
ภายใต้ เงื่อนไขการปรับขึ ้นค่าจ้ างขันตํ
้ ่าทังในพื
้ ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการและภูเก็ตในปี 2555 นําสู่
ข้ อถกเถียงเกี่ยวกับการปรับใช้ นโยบายข้ างต้ นสูผ่ ้ ใู ช้ แรงงานข้ ามชาติ อันเป็ นภาพสะท้ อนความ
เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์การผลิตที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีแรงงานข้ ามชาติเป็ นตัวแสดงสําคัญ
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ดังนันคุ
้ ณูปการสําคัญที่คาดหวังจากการวิจยั ครัง้ นี ้คือการชี ้ให้ เห็นพัฒนาการของความขัดแย้ งใน
ความสัมพันธ์การผลิตของไทย และการหาทางออกโดยการนําเข้ าแรงงานราคาถูกเพื่อดํารงไว้ ซงึ่ มูลค่า
ส่วนเกินปริมาณมหาศาล การขูดรี ดในลักษณะ Race to the Bottom นี ้ย่อมมิใช่ทางออกระยะยาวของการ
พัฒนาสูส่ งั คมพหุวฒ
ั นธรรมที่ยงั่ ยืน (Cross 1993) หากแต่เป็ นจุดเริ่มต้ นของการสะสมความขัดแย้ งครัง้
ใหม่ในสังคมการผลิตไทย การสร้ าง การตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนในประชาสังคมไทยเพื่อนําสูก่ ารเตรี ยม
ความพร้ อมเพื่อการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ที่จําเป็ นต้ องมีการกําหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน และการ
คุ้มครองแรงงานให้ เป็ นบรรทัดฐานสากลต่อพลเมืองของทุกประเทศในภูมิภาคนี ้
1.2วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะพื ้นฐานของการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาใน
พื ้นที่สมุทรปราการ และแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่ภเู ก็ต
2.เพื่อวิเคราะห์ มูลเหตุของความขัดแย้ งและความเปราะบางของการใช้ ชีวิตของแรงงานข้ ามชาติ ในพื ้นที่
สมุทรปราการและภูเก็ต
3.เพื่อเปรี ยบเทียบลักษณะร่วมของลักษณะชีวิตประจําวันของสองพื ้นที่ ซึง่ ทําการศึกษา
4.นําเสนอแนวทางการคุ้มกันทางสังคมผ่านการจัดทํานโยบายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
1.3 คาถามวิจัย
1.ลักษณะชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติตา่ งเชื ้อชาติในสองพื ้นที่มีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร
2.ลักษณะพื ้นที่การผลิตมีผลต่อการกําหนดรูปแบบการใช้ ชีวิตและความขัดแย้ งในชีวิตประจําวันหรื อไม่
อย่างไร
3.รูปแบบการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติ นําสูค่ วาสัมพันธ์ลกั ษณะใ ดในสังคมการผลิตไทย
ในอนาคต
1.4 สมมติฐาน
แรงงานข้ ามชาติได้ ผา่ นกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าอย่างเข้ มข้ นในสังคมเสรี นิยมใหม่ ดํารงอยูใ่ น
สังคมการผลิตที่เต็มไปด้ วยความขัดแย้ ง อันนําสูก่ ารต่อสู้ในชีวิตประจําวัน ซึง่ ลักษณะการต่อสู้ใน

4

ชีวิตประจําวันนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับลักษณะการผลิตและสะสมทุนของแต่ละพื ้นที่ ดังนันความแตกต่
้
างของ
วิถีชีวิตแรงงานข้ ามชาติระหว่างพื ้นที่สมุทรปราการและภูเก็ต จึงไม่ใช่ความแตกต่างทางชาติพนั ธ์ แต่เป็ น
กระบวนการ กําหนดเงื่อนไขทางชาติพนั ธุ์เพื่อตอบสนองรูปแบบการสะสมทุ นที่แตกต่างกัน ลักษณะนี ้ทํา
ให้ เกิดเงื่อนไขสามประการในความสัมพันธ์ทางสังคมคือ ปั จเจกชนถูกทําให้ มีความคล้ ายกันในฐานะสินค้ า
(Homogeneity) มีความเหลื่อมลํ ้า (Hierarchy) และ ขาดความเป็ นหนึง่ เดียว (Fragmentation)
1.5 ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
ในงานวิจยั นี ้ใช้ คําว่า “แรงงานข้ ามชาติชาวพม่า” อันหมายถึงแรงงานทุกชาติพนั ธุ์จากสาธารณรัฐ
เมียนมาร์ โดยเพื่อสะท้ อนลักษณะทางสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ของไทยในการเรี ยกทุกชาติพนั ธุ์จาก
พรมแดนด้ านตะวันตกว่า “ชนชาติพม่า” โดยมิได้ มีจดุ มุง่ หมายในการเหมารวมหรื อลดทอนความ
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ในประเทศแต่อย่า งใด
คําว่า”ชนชัน”
้ ที่ใช่ในงานวิจยั มุง่ นิยามถึงชนชันจากความสั
้
มพันธ์การผลิต มากกว่าความสัมพันธ์
ทางการบริโภค ดังนันชนชั
้
นแรงงาน
้
ชนชันกลางหรื
้
อชนชันสู
้ งในที่นี ้จึงพิจารณาผ่านลักษณะการถือครอง
ปั จจัยการผลิต มากกว่าวิถีชีวิตหรื อภูมิหลังทางสังคม
1.6 ขอบเขตการศึกษา
1.ขอบเขตด้ านพื ้นที่
-พื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการได้ แก่เขตเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้ วยหก
อําเภอ รวมถึงพื ้นที่ใกล้ เคียงซึง่ แรงงานข้ ามชาติอยูใ่ นตลาดแรงงานเดียวกัน อาทิพื ้นที่เขตพระโขนง บางนา
และบางปะกง
-พื ้นที่ ภูเก็ต หมายถึงเขตเทศบาลจังหวัดภูเก็ต
2.ขอบเขตด้ านประชากร และกลุม่ ตัวอย่าง
-ในพื ้นที่สมุทรปราการได้ ทําการศึกษา เน้ นไปที่แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา ด้ วยเหตุผล
ด้ านประชากรและลักษณะการผลิตที่มีความเฉพาะในพื ้นที่สมุทรปราการ รวมถึงเป็ นมีการจัดระบบภายใน
ผู้อพยพข้ ามชาติด้วยกันอย่างเป็ นระบบด้ วยเงื่อนไขความเป็ นหนึง่ เดียวด้ านชาติพนั ธุ์
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-พื ้นที่ภเู ก็ตศึกษาแรงงานข้ ามชาติชาวพม่า อันรวมถึงผแรงงานอพยพทุกชาติพนั ธุ์จาก
พื ้นที่ประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ ทังเข้
้ าเมืองถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย มีเอกสารระบุตวั ตนและไม่มี
เอกสารระบุตวั ตน ด้ วยเหตุผลในการเป็ นกลุม่ ประชากรผู้อพยพหลักของพื ้นที่ซงึ่ มิได้ มีชอ่ งทางการเดินทาง
ต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้ านอื่นๆ
3.ขอบเขตด้ านเวลา
-การวิจยั แสดงถึงพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจโดยพิจารณาตังแต่
้ การเชื่อมต่อ
ของรัฐไทยสูร่ ะบบทุนนิยมโลกและกระบวนการควบคุมแรงงานในพื ้นที่นบั แต่กระบวนการทําให้ เป้น
สมัยใหม่ในช่วงต้ นศตวรรษที่ยี่สิบ โดยเน้ นจุดเปลี่ยนผ่านในช่วงทศวรรษ 1980-1990 ทังนี
้ ้ระยะเวลาการ
เก็บข้ อมูลภาคสนามอยูใ่ นช่วงปี 2012-2013
1.7 ระเบียบวิธีการวิจัย
ญาณวิทยาแบบสัจจะนิยมเชิงวิพากษ์
งานวิจยั พิจารณาถึงลักษณะการสร้ างองค์ความรู้ในฐานะชุดคําอธิบาย โครงสร้ างซึง่ กําหนดการ
ปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ในสังคมโดย อันเป็ นโครงสร้ างการกําหนดรูปแบบการตีความ ให้ ความหมาย หรื อ
มาตรวัดต่างๆในสังคม ศึกษาผ่านแนวทางชาติพนั ธุ์วิทยาหลากสนามพิจารณาการปฏิสมั พันธ์เชิงพื ้นที่
ภายใต้ โครงสร้ างมหภาคของระบบทุนนิยมโลก โดยเน้ นการสร้ างองค์ความรู้ผา่ นวิธีการทางอุปนัย
กลุ่มตัวอย่ าง
1.อาศัยการสุม่ ตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณากลุม่ ตัวอย่างซึง่ ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์การวิจยั
โดยในเบื ้องต้ นพิจารณาการเลือกเชื ้อชาติของกลุม่ ตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ โดยศึกษาแรงงานข้ ามชาติ
ชาวกัมพูชาในสมุทรปราการ และแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต
2. การเก็บข้ อมูลสถิตเิ ชิงบรรยายในชุมชนแรงงานข้ ามชาติ เพื่อแสดงลักษณะโดยพื ้นฐานของ
ชีวิตประจําวันแรงงานข้ ามชาติ
3.การเก็บข้ อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญ อันได้ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐผู้เกี่ยวข้ อง เจ้ าหน้ าที่
องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ประกอบการ และตัวแทนแรงงานข้ ามชาติ
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4.ศึกษาผ่านการสร้ าง Focus Group ในชุมชนหรื อสถานประกอบการของแรงงานข้ ามชาติ
5.การเก็บข้ อมูลใช้ ลกั ษณะ Snow Balling Sampling โดยเริ่มต้ นจากแรงงานข้ ามชาติที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับมูลนิธิที่ตดิ ต่อไว้ ผ่านการทํากิจกรรมด้ านการพัฒนาของผู้ชว่ ยวิจยั เชื ้อชาติเดียวกันกับแรงงาน
ข้ ามชาติ โดยเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสร้ างสถิตเิ ชิงบรรยาย จํานวนประมาณ 30 ครัวเรื อนต่อพื ้นที่หนึง่
จังหวัด รวมประมาณ 60 ครัวเรื อนทังพื
้ ้นที่สมุทรปราการและภูเก็ต
1.8 ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
มิตดิ ้ านวิชาการ
1.สร้ างองค์ความรู้เพื่อรองรับการบูรณาการประชาคมอาเซียนในปี 2015
2.จัดทําเผยแพร่ในรูปแบบรายงานการวิจยั นําเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และเผยแพร่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์สําหรับผู้อา่ นทัว่ ไป
มิตดิ ้ านเศรษฐกิจและสังคม
1.นําสูก่ ารเสวนาระดมความคิด สําหรับผู้เกี่ยวข้ องเพื่อนําสูก่ ารจัดทํานโยบายว่าด้ วยการคุ้มกัน
ทางสังคมของแรงงานข้ ามชาติ
2.ลดอคติทางชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย และสร้ างพื ้นที่การอยูร่ ่วมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
3.ข้ อเสนอเชิงนโยบาย สูภ่ าครัฐ ธุรกิจและประชาสังคมโดยรวม
1.9 ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจยั ได้ ทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องอันประกอบด้ วยงานวิจยั ทังหมดสามกลุ
้
ม่
ประกอบด้ วย 1. งานวรรณกรรมด้ านมานุษยวิทยาที่พิจารณาประเด็นว่าด้ วยอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์ 2.งาน
วรรณกรรมที่ศกึ ษาด้ านพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองของพื ้นที่เมือง และ 3.งานวรรณกรรมที่ศกึ ษาด้ าน
นโยบายสาธารณะ
1.งานวรรณกรรมด้ านมานุษยวิทยาที่พิจารณาประเด็นว่าด้ วยอัตลักษณ์ชาติพนั ธุ์
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งานวิจยั ของเดชา ตังสี
้ ฟ้า (Tangseefa 2003) ชี ้ให้ เห็นถึงชีวิตประจําวันในค่ายผู้อพยพตาม
ชายแดน กลไกการสร้ างความเป็ นอื่นของรัฐเหนือชนกลุม่ น้ อย กระบวนการสร้ างพื ้นที่ชายแดนได้ ก่อให้ เกิด
ความรุนแรง สองประเภทคือ ระหว่างรัฐกับรัฐ และ รัฐกับคน ภายใต้ ตรรกะของรัฐชาติ ได้ ทําให้ พื ้นที่
ชายแดนอยูภ่ ายใต้ ตรรกะความรุนแรงไปในตัว พื ้นที่ชายแดนเป็ นพื ้นที่สญ
ุ ญากาศที่รัฐชาติหวงแหน แต่ก็
เป็ นพื ้นที่ที่สร้ างปั ญหาให้ แก่องค์อธิปัตย์ไปพร้ อมกัน ในอีกด้ านหนึง่ แนวความคิดของเดชา สอดรับกับ
แนวคิดของ Ernest Gellner (1992) นักมานุษยวิทยาซึง่ ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความขัดแย้ งระหว่างชาติพนั ธุ์เป็ น
ปรากฏการณ์สมัยใหม่ที่เกิดจากการพยายามขีดเส้ นพรมแดน เพื่อควบคุมพลเมืองและทรัพยากร พร้ อมกับ
การสร้ างอัตลักษณ์ของชนกลุม่ น้ อย ให้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมในตําแหน่งแห่งที่ตา่ งๆของรัฐชาติ
เช่นเดียวกันกับ งานวิจยั ของ จักรกริช สังขมณี (2010) ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่า พรมแดน หรื ออัตลักษณ์เป็ นหนึง่ ใน
กลไกการสร้ างชุมชนจินตกรรมในการยึดโยงและให้ ความหมายร่วมของผู้คนในสังคม รัฐสมัยใหม่พยายาม
สร้ างมโนทัศน์วา่ ด้ วย “สังคมพหุวฒ
ั นธรรม” แต่ในอีกด้ านหนึง่ ก็เป็ นการปิ ดกันการผสมผสานและจั
้
ดวาง
พื ้นที่แต่ละชาติพนั ธุ์ ชนกลุม่ น้ อยและชาติพนั ธุ์จงึ ตกอยูใ่ นภาวะ “ถูกทําให้ เป็ นชายแดน” เป็ นคนชายขอบ
ของสังคม
อย่างไรก็ดี มุมมองด้ านมานุษยวิทยามักเริ่มต้ นด้ วยภววิทยาว่าด้ วยพื ้นที่ซงึ่ แยกขาดออกจากกัน
ระหว่างรัฐและชุมชน และให้ ความสําคัญแก่ ”รัฐชาติ” ในฐานะตัวแสดงหลักซึง่ เป็ นสนามของการ
ปฏิสมั พันธ์ โดยได้ บรรจุ “สังคม” (Almond 1995) ไว้ ภายในนัน้ ดังนันหากพิ
้
จารณารูปแบบความสัมพันธ์
แบบเสรี นิยมใหม่แล้ ว เมื่อรัฐชาติเสื่อมสิทธิอํานาจในการยึดโยงพลเมืองของตนไว้ ปั จเจกชนเองก็กําลัง
ขับเคลื่อนสูค่ วามเปราะบางรูปแบบใหม่ที่อยูน่ อกเหนือกลไกควบคุมและให้ ความหมายของรัฐชาติ หากแต่
เป็ นกลไกควบคุมของ “รัฐตลาด” ซึง่ ยึดโยงกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าภายใต้ อตั ลักษณ์ใหม่ของปั จเจก
ชนและสังคม (Jessop 2002)
2. งานวรรณกรรมที่ศกึ ษาด้ านพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการเมืองของพื ้นที่เมือง
ภววิทยาแนวสังคมเศรษฐกิจการเมือง ในพื ้นที่เมือง (Urban Space) พิจารณาเมืองในฐานะกลไก
การผลิต และผลิตซํ ้าในระบบทุนนิยม เป็ นพื ้นที่สร้ างมูลค่าและพื ้นที่ในการผลิต “ผู้ใช้ แรงงาน” เข้ าสูร่ ะบบ
ไปพร้ อมกัน ดังนันเมื
้ องจึงเป็ นพื ้นที่ซงึ่ มีทงความขั
ั้
ดแย้ ง ความร่วมมือ การประนีประนอม รวมถึงการ
ต่อต้ านและปฏิวตั ใิ นสังคม การเติบโตของเมืองนําสูก่ ารให้ ความหมายและความชอบธ รรมแก่ระบบทุน
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นิยม ทังในเชิ
้ งปริมาณคือกระบวนการสะสมทุนของระบบทุนนิยม ควบคูก่ บั การเติบโตของวัฒนธรรมและ
วิถีการบริโภคในเขตเมือง
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเกอร์ (Baker 2005) ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพโดย
ชี ้ให้ เห็นถึงกระบวนการต่อสู้ของชันชน
้ (Fraction) ต่างๆในระบบทุนนิยมไทยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19
โดยชี ้ให้ เห็นความขัดแย้ งและร่วมมือของพลังต่างๆ อาทิ ทุนทหาร ทุนจีน แรงงานอพยพ สภาพแรงงาน ทุน
อนุรักษ์นิยม สหรัฐอเมริกา รวมถึงชนชันกลางสมั
้
ยใหม่ การพัฒนากรุงเทพสูก่ ารเป็ นเอกนครของประเทศนี ้
สะท้ อนผลประโยชน์มหาศาลของกลุม่ ทุนต่างๆ ในขณะเดียวกันก็แลกด้ วยการขูดรี ดแรงงานอพยพ
ภายในประเทศ อย่างต่อเนื่องอันเป็ นการสะสมความขัดแย้ งที่ไม่มีทางออกในความสัมพันธ์ของเขตเมือง
งานวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาเอกของพิชญ์ พงษ์ สวัสดิ์ (Pongsawat 2007)ได้ ชี ้ให้ เห็น
กระบวนการทํางานของระบบทุนนิยมโลกที่ยดึ โยงทุกพื ้นที่เข้ าไว้ ด้วยกัน ภายใต้ กรณีศกึ ษาเมืองแม่สอด
จังหวัดตากในฐานะเมืองชายแดนที่รองรับการขยายตัวของ ‚โรงงานอุตสาหกรรมไร้ ราก” อันเนื่องมาจาก
วิกฤติการเงินเอเชียในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ โดยสร้ างการสะสมทุนรอบใหม่ขึ ้นมาในเมืองชายแดน ผ่าน
กระบวนการนําเข้ าแรงงานข้ ามชาติ พร้ อมกันนันการใช้
้
ระบบบัตรสีแสดงสถานะบุคคลก็เป็ นหนึง่ ใน
กระบวนการควมคุมแบบใหม่ภายใต้ แนวคิด “พลเมืองบางส่วน” ซึง่ ให้ ความเป็ นพลเมืองแก่บคุ คลหนึง่
เพียงแค่กิจกรรมเศรษฐกิจที่เขามีสว่ นร่วมเท่านัน้
พื ้นที่เมืองจึงเป็ นสนามของการปฏิสมั พันธ์ทัง้ ในระดับกายภาพ เป็ นชุมชนที่เกิดขึ ้นจริง (Actual
Community) เช่นโรงเรี ยน โรงงาน บ้ าน ร้ านอาหาร สถานที่ราชการ และเป็ นชุมชนจินตกรรม (Imagine
Community) ที่เกิดจากการสร้ างพื ้นที่ในการรับรู้ขึ ้นมาเพื่อกําหนดแบบแผนในการปฏิสมั พันธ์ ดังเช่น
ปรากฏในงานของ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ซึง่ ได้ ศกึ ษากระบวการสร้ างพื ้นที่สมัยใหม่ของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยชี ้ให้ เห็นการกําหนดให้ เมืองเชียงใหม่ตอบสนองต่อเงื่อนไขการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิด
สถานที่ทอ่ งเที่ยว เพื่อรองรับชนชันกลางใหม่
้
ซงึ่ มีวนั หยุดแน่นอนตามฤดูกาล การเกิดนิคมอุตสาหกรรมใน
พื ้นที่รอบนอกเพื่อการสร้ างเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางของการผลิตในภาคเหนือ รวมถึงการสร้ างอุดมการณ์
และประวัตศิ าสตร์ ชดุ ใหม่เพื่อการรวมเชียงใหม่ในฐานะส่วนหนึง่ ของการพัฒนาจากส่วนกลาง แต่ทงนี
ั้ ้
กระบวนการดังกล่าวมิได้ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ ้นโดยมิได้ มีการโต้ กลับ หรื อขัดแ ย้ งหากแต่เต็มไปด้ วยการ
ต่อต้ านและขัดแย้ งในพื ้นที่
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การศึกษาพื ้นที่เมืองจึงได้ ทําการพิจารณาออกเป็ นสามลักษณะคือ การสร้ างพื ้นที่กายภาพ พื ้นที่
ทางสังคม (ชุดของความสัมพันธ์ ) และพื ้นที่ทางความคิด-ความรู้ (อุดมการณ์การให้ ความหมาย) โดยได้ มี
งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการ และ ภูเก็ตอันเป็ นเมืองสําคัญในแง่อตุ สาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมการบริการตามลําดับ
สมุทรปราการเป็ นเมืองอุตสาหกรรม ที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ แล้ วอยูท่ างตอนใต้ ของกรุงเทพ
สมุทรปราการคือแหล่งรวมการถ่ายโอน ของเสียจากกรุงเทพฯ พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างถูกถ่ ายโอนมายัง
สมุทรปราการ ต่อเนื่องจากพื ้นที่ ย่านพระรามสาม คลองเตยที่ความสัมพันธ์แบบสังคมโรงงานมาถึงขีดสุด
เมื่อสองทศวรรษก่อน รวมถึงการขยายย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ต่อเนื่อง มายังพื ้นที่อตุ สาหกรรมเดิม
สมุทรปราการกลายเป็ นแหล่งสนับสนุนกรุงเทพในส่วนที่ทางภูมิศ าสตร์ กายภาพกรุงเทพฯไม่สามารถ
รองรับได้
สมุทรปราการหรื อกระทัง่ กรุงเทพมหานครอาจไม่ใช่ โลกานครตามความหมายของโคเฮน
(Cohen,1999:112-121) แต่ยอ่ มมิอาจปฏิเสธว่าสมุทรปราการมีความสัมพันธ์ในการผลิตระดับโลกใน
ห่วงโซ่อปุ ทานของศตวรรษนี ้ แน่นอนว่าสัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพด้ าน การเงิน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจไม่สงู นักในสองเมืองนี ้ โดยที่ประชากรส่วนมากยังเป็ นผู้ใช้ แรงงาน แต่การผลิตที่เกิดขึ ้นใน
สมุทรปราการ ก็ล้วนเต็มไปด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แม้ ในโรงงานห้ องแถว พร้ อมกันนันในโรงงานขนาด
้
ใหญ่เองก็มีชนชันผู
้ ้ ประกอบการข้ ามชาติที่ใช้ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ควบคุมแรงงาน เช่นเดียวกับองค์
ความรู้ด้านโลจิสติกส์ หน่วยงานด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง ก็กลายเป็ นองค์ประกอบสําคัญ ในการขับเคลื่อน
ความสัมพันธ์ในสถานประกอบการของเมืองสมุทรปราการ ที่เชื่อมต่อสูเ่ ขตอุตสาหรรมแถบชายฝั่ งทะเล
ด้ านตะวันออก
เช่นเดียวกับเมืองอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงงานข้ ามชาติคือกลจักรสําคัญในการผลิตที่มีการถ่ายโอน
การผลิตสูพ่ ื ้นที่ที่หลากหลาย (Out Source) โรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงานตังแต่
้ หนึง่ พันคนขึ ้นไปในนิคม
อุตสาหกรรมที่มีการก่อตังตั
้ งแต่
้ ทศวรรษ1980 เริ่มเผชิญกับปั ญหาการเรี ยกร้ องค่าแรงของสหภาพแรงงาน
และค่าจ้ างที่สงู ขึ ้นสําหรับแรงงานไทย การเลิกจ้ างขนานใหญ่เกิดขึ ้นทัว่ ไป เพื่อการตังโรงงานในเขต
้
อุตสาหกรรมที่คา่ จ้ างตํ่ากว่า แต่พร้ อมกันนันการถ่
้
ายโอนการผลิตสูโ่ รงงานห้ องแถวที่ทําการจ้ างแรงงาน
ข้ ามชาติก็เกิดขึ ้นในการผลิตปกติความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ ามชาติและแรงงานไทยในพื ้นที่นี ้จึงมี

10

ความขัดแย้ ง และพยายามเสนอค่าจ้ างที่ตํ่าที่สดุ เพื่อให้ ได้ งานโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ไม่เป็ นทางการ
(อดิศร เกิดมงคล 2549)
งานศึกษาเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมากแล้ วศึกษาโดยงานด้ านผังเมือง และภูมิศาสตร์
กายภาพอันเกี่ยวข้ องกับอัต ราความเป็ นเมืองและการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยมีจดุ ร่วมเดียวกันคือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ดังเช่นปรากฏในงานของ กฤษณี พิทกั ษ์ชยั ธรรม (2533)
ซึง่ ทําการศึกษาประมาณหนึง่ ทศวรรษหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวได้ ระบุถึงการเติบโตของเมือง
สมุทรปราการ ด้ วยการวัดปริมาณโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนธนาคาร และรายได้ ของประชากร แต่งาน
ด้ านผังเมืองมักจะพบปั ญหาสมุทรปราการเต็มไปด้ วยประชากรแฝงปริมาณมหาศาล และการจัด
สาธารณูปโภคโดยรัฐก็มกั จะไม่เพียงพอ ขณะที่โครงการพัฒนาด้ านที่อยูอ่ าศัยโดยมากแล้ วตอบสนอง
เฉพาะชนชันกลางที
้
่มีรายได้ ประจํา ผู้อยูอ่ าศัยโดยมากเป็ นผู้เช่า (กฤษณี พิทกั ษ์ชยั ธรรม ,2533:10-25)
ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทพงษ์ (2547:101-111) ได้ ระบุถึงปั ญหาเรื่ องที่อยูอ่ าศัยว่าส่วนสําคัญเกิดจาก
การทํางานที่ไม่เป็ นระบบของหน่วยงานรัฐ บ่อยครัง้ ที่บางส่วนงานมีความทับซ้ อนกัน พร้ อมทังไม่
้ มีข้อมูลที่
ถูกต้ องเกี่ยวกับผู้อยูอ่ าศัยที่ถกู ต้ องในพื ้นที่ ในแง่ของแรงงานข้ ามชาตินนโดยมากอยู
ั้
ใ่ นพื ้นที่เฉพาะ สําหรับ
พื ้นที่สมุทรปราการแรงงานข้ ามชาติไม่ได้ อยูใ่ นอุตสาหกรรมเฉพาะ และทํางานในลักษณะเดียวกันกับ
แรงงานไทย หากแต่รับค่าจ้ างและสวัสดิการที่ ตํ่ากว่าแรงงานไทย
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต หากพิจารณาพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมือง การบริการ การคมนาคม
การค้ าปลีก การเกษตร ประมงถือเป็ นเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต เดิมรายได้ หลักของจังหวัดภูเก็ต
คือ “การทําเหมืองแร่ ” และปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนมาเป็ น “การท่องเที่ยว”

ในปั จจุบนั เศรษฐกิจ

ของจังวัดภูเก็ตนันขึ
้ ้นอยูก่ บั การท่องเที่ยวเป็ นหลัก ซึง่ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นทุกปี ในช่วงที่ผา่ นมาจังหวัดภูเก็ตมี
จํานวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ ปี ละประมาณ 4 ล้ านคน และในช่วง ปี 2550 - 2551 (
ข้ อมูลถึง กุมภาพันธ์ 2551 ) จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ มาท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตประมาณ 6 ล้ านคน และในปี 2552 มีนกั ท่องเที่ยวประมาณ 6,097,200 คน และปี 2553
มีนกั ท่องท่องเที่ยวประมาณ 5,442,358 คน (ข้ อมูลจากกรมการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา) ยุคบุกเบิกการท่องเที่ยวของภูเก็ตนัน้ ต้ องย้ อนกลับไปเมื่อราวปี พ.ศ.2520 ในยุคนันการทํ
้
า
เหมืองแร่เข้ าขันวิ
้ กฤต กล่าวคือ จํานวนแร่ดีบกุ ในภูเก็ตลดน้ อยลงมาก แร่ที่ขดุ ได้ ไม่พอกับรายจ่าย และการ
แบ่งผลประโยน์ระหว่างนายทุนกับแรงงานที่อยูใ่ นเหมืองก็ไ ม่ยตุ ธิ รรม นายทุนในสมัยยุคเหมืองแร่นนจะ
ั้
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เป็ นฝรั่งโดยส่วนมากแรงงานที่อยูใ่ นเหมืองจะเป็ นชาวจีนซะส่วนใหญ่และบางส่วนเป็ นแรงงานจากภาคอิ
สานของประเทศไทย เนื่องจากขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์จงึ ทําให้ ภเู ก็ตมีการจลาจลเกิดขึ ้นในยุคเหมืองแร่
ก่อนยุคการทําเหมืองจะสิ ้นสุดลง มีนายทุนบางกลุม่ มองเห็นทิศทางในการประกอบธุรกิจอย่างอื่นนัน่ คือ
การท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ของจังหวัดเป็ นทะเล และทัศนียภาพสวยงาม แร่ที่กําลังจะหมดไป
พร้ อมกับสิ่งแวดล้ อมที่โดนทําลายไปพร้ อมกับในยุคทําเหมืองกําลังจะสิ ้นสุดลง หลังจากกนันไม่
้ นานยุคทํา
เหมืองก็ถึงตอนอวสานในปี 2520 ภูเก็ตเริ่มมีการสร้ างรี สอร์ ทและโรงแรมซึง่ พัฒนาจากขุมเหมืองให้ กลาย
มาเป็ นที่พกั ตากอากาศ ในยุคแรกเริ่มนัน้ มีเพียงชาวต่างชาติบางกลุม่ เท่านันที
้ ่ร้ ูจกั จังหวัดภูเก็ต
ชาวต่างชาติกลุม่ นี ้เข้ ามาแสวงหาพื ้นที่ตากอากาศและพักผ่อนแบบสงบท่ามกลางธรรมชาติเท่านัน้ และใน
ปี 2530 หลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเริ่มต้ นหลัง่ ไหลเข้ ามาในพื ้นที่ภเู ก็ต
มากขึ ้นในที่สดุ ก็ทําให้ ภเู ก็ตกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวเต็มตัวและมีชีพจรเศรษฐกิจหมุนวนอยูก่ บั การ
ท่องเที่ยวจนปั จจุบนั จากข้ อมูล GPP ประจําปี พ.ศ.2553 จังหวัดภูเก็ตมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
(Gross Provincial Product ) 78,964 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.57 ของ GRP และร้ อยละ 9.93 ของ
GDP เป็ นอันดับ 1 ของภาคใต้ ซึง่ เป็ นผลมาจากการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารเป็ นส่วนใหญ่ มีมลู ค่า
ถึง 73,590 ล้ านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร (GPP Per capita) เท่ากับ
262,529 บาท/คน/ปี เป็ นลําดับที่ 1 ของภาคใต้
3.งานวรรณกรรมที่ศกึ ษาด้ านนโยบายสาธารณะ
ภายใต้ กรอบแนวคิดแบบพหุนิยมนโยบายสาธารณะเป็ นภาพสะท้ อนการต่อรองผลประโยชน์ของ
กลุม่ ต่างๆในสังคม โดยมีการยึด โยงกลุม่ ของตนเองเข้ ากับประเด็นสาธารณะ กล่าวอีกนัยหนึง่ แล้ ว
“ผลประโยชน์แห่งชาติ” จึงมิเคยเกิดขึ ้นจริงหากแต่เป็ นการต่อรอง ทังในเชิ
้ งปริมาณ (อาทิ การจัดสรร
งบประมาณ) หรื อเชิงคุณภาพ (รูปแบบการจัดสรร การกระจายอํานาจ) โดยเป็ นการต่อรองจากกลุม่ ต่างที่
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง (Stake-Holder) ในประเด็นที่ปรากฏหลากหลายในสังคม ขณะที่กลุม่ เศรษฐศาสตร์
การเมืองแบบมาร์ กซิสต์พิจารณานโยบายสาธารณะในฐานะผลประโยชน์โดยรวมของชนชันนายทุ
้
นที่มีการ
จัดสรรผ่านรัฐของชนชันนายทุ
้
น ดังนันหากพิ
้
จารณาในแง่นี ้นโยบายสาธารณะจึงแตกต่างจากแนวคิด “การ
ต่อรองของกลุม่ ที่หลากหลาย” จากมุมมองของแนวคิดพหุนิยม หากแต่ถกู พิจารณาในฐานะกลไกการ
ควบคุมของระบบทุนนิยม แต่ทงสองแนวทางได้
ั้
ฉายภาพจุดร่วมสําคัญคือนโยบายสาธารณะเกิดจากการ
ต่อรองในสังคมไม่วา่ หน่วยการวิเคราะห์ จะเป็ นกลุม่ หรื อชนชันการผลิ
้
ต ซึง่ วางอยูบ่ นฐานประโยชน์ของผู้
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ต่อรองเอง จึงเป็ นการลบภาพ นโยบายสาธารณะบนฐานสังคมศีลธรรมซึง่ มักถูกนํามาอธิบายในบริบท
สังคมไทย
หากพิจารณาในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตและสมุทรปราการ ทังสองพื
้
้นที่จดั เป็ นพื ้นที่ที่มีรายรับและขนาด
เศรษฐกิจสูงหากแต่กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะยังขึ ้นตรงกับส่วนกลางผ่านการปกครองส่วน
ภูมิภาค ขณะที่องค์การบริการส่วนท้ องถิ่นมีอํานาจที่จํากัดและมุง่ ประโยชน์ตอ่ ผู้อยูอ่ าศัยถาวรซึง่ จัดเป็ น
ประชากรส่วนน้ อยของทังสองพื
้
้นที่ ดังนันการที
้
่แรงงานอพยพทังภายในและระหว่
้
างประเทศไม่มีอํานาจใน
การต่อรองการเมืองในชีวิตประจําวันของตนส่งผลให้ นโยบายพัฒนาเมืองของทังสองจั
้
งหวัดมุง่ สูก่ ารเอื ้อ
ประโยชน์แก่ผ้ ปู ระกอบการ การปรับปรุงภูมิทศั น์ทวั่ ไปมากกว่าการสร้ างระบบคุ้มกันทางสังคมอย่างเป็ น
ระบบในพื ้นที่เมืองทังสอง
้ หากเปรี ยบเทียบเมืองทังสองแล้
้
ว การที่สมุทรปราการได้ ดดู ซับแรงงานอพยพ
ภายในประเทศมาตังแต่
้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทน
การนําเข้ า ทําให้ การปรับสภาพสูเ่ มืองอุตสาหกรรมยุคเสรี นิยมใหม่สมุทรปราการสามารถจัดการความ
ขัดแย้ งรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ ้นได้ ผ่านกลไก “อนวัฒนาการของเมือง” (Urban Involution) กล่าวคือการสร้ าง
ลักษณะที่มีความซับซ้ อนเชิงปริมาณหากแต่ไม่มีการพัฒนาเชิงคุณภาพ (อาทิ การแปรสภาพชุมชนเสื่อม
โทรมเป็ นที่พกั ของแรงงานข้ ามชาติ ระบบขนส่งท้ องถิ่น ตลอดจนตลาดนัดราคาถูก ) ขณะที่ภเู ก็ตซึง่ มีการ
พัฒนาสูเ่ มืองอุตสาหกรรมการบริการในช่วงปลายสงครามเย็นไม่มีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันกับ
สมุทรปราการ เพราะแรงงานอพยพสูอ่ ตุ สาหกรรมเหมือแร่ของภูเก็ตมักเป็ นแรงงานอพยพถาวรจากจีน
แผ่นดินใหญ่ ซึง่ เข้ าสูก่ ารเป็ นคนท้ องถิ่นในพื ้นที่และสร้ างโครงสร้ างลําดับชันทางชาติ
้
พนั ธุ์ตอ่ ไป
การพิจารณาแผนพัฒนาเมืองของทังสมุ
้ ทรปราการและภูเก็ตยังมีทศั นะต่อแรงงานข้ ามชาติใ น
ฐานะภัยคุกคามมากว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อผู้ถกู คุกคามความมัน่ คงทางมนุษย์ อันเป็ นภาพ
สะท้ อนการกําหนดฐานนโยบายสาธารณะจากกลุม่ ผลประโยชน์เฉพาะโดยมิได้ มีการปรับเปลี่ยนฐาน
นโยบายให้ สอดคล้ องกับสภาพการผลิตและเงื่อนไขชีวิตประจําวันของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม
1.10 กรอบทฤษฎีทใี่ ช้
การศึกษาแรงงานข้ ามชาติในสังคมไทย สามารถแบ่งการศึกษาได้ ออกเป็ นสามลักษณะ คือ
การศึกษาแนวกลุม่ ผลประโยชน์ /นโยบายสาธารณะ การศึกษาแนวมานุษยวิทยา และการศึกษาแนว
เศรษฐกิจการเมืองว่าด้ วยความสัมพันธ์ในเขตเมือง โดยในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะใช้ กรอบแนวคิดว่าด้ วย
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ชีวิตประจําวันในเขตเมืองของนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส –Henri Lefebvre (2002) ซึง่ ได้ พฒ
ั นากรอบ
ความคิดจากขบวนการต่อสู้ของผู้ใช้ แรงงานในกรุงปารี สช่วงทศวรรษ 1960-1970 โดยชี ้ให้ เห็นถึงกลไก
ต่อสู้และต่อรองผ่านการสร้ างพื ้นที่ตา่ งๆของระบบทุนนิยมซึง่ ต้ องการควบคุมความสั มพันธ์การผลิต และ
กลไกการผลิตซํ ้าของผู้ใช้ แรงงาน ทังนี
้ ้ Lefebvre ได้ พิจารณาพื ้นที่ในระบบทุนนิยมออกเป็ นสามระดับคือ
1.พื ้นที่ทางกายภาพ เป็ นภาพสะท้ อนสนามของบการปฏิสมั พันธ์ของผู้คนในสังคมเป็ นพื ้นที่ซงึ่
สามารถจับต้ องหรื อเห็นด้ วยตาได้ พื ้นที่กายภาพนี ้ถูกสร้ างขึ น้ มาเพื่องรองรับชุดความคิดและอุดมการณ์
ต่างๆ ได้ แก่ โรงงาน โรงเรี ยน ร้ านอาหาร ถนน สถานีรถไฟ ห้ องเช่า
2.พื ้นที่ทางสังคม ชุดความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถกู สร้ างขึ ้นมา เพื่อรักษาสถานะหรื อโครงสร้ าง
สังคมที่มีไว้ อาทิ ระบบการศึกษา ระบบเครื อญาติ เพื่อนฝูง ระบบการจ้ างงาน วิถีการบริโภค ระบบ
กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆ
3.พื ้นที่ทางความคิด อุดมการณ์เพื่อสร้ างความชอบธรรมแก่พื ้นที่ทางสังคม มีสว่ นต่อการผลิตซํ ้า
ความสัมพันธ์ การผลิต การให้ คณ
ุ ค่ากับความสัมพันธ์ตา่ งๆ อาทิความเชื่อ องค์ความรู้ ความเป็ นวัตถุวิสยั
พื ้นที่ทางความคิดจะมีส่วนต่อการกําหนดพื ้นที่ทางกายภาพและพื ้นที่ทางสังคมไปพร้ อมกัน
การประยุกต์ใช้ แนวคิดของ Lefebvre ต่อการศึกษาชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติในสังคม
การผลิตไทยนํามาประยุกต์เข้ ากับกรอบอธิบายของ Jim Glassman (2004) ซึง่ อธิบายเงื่อนไขเศรษฐกิจ
ระดับโลกที่แปรสภาพความสัมพันธ์ของพื ้นที่อตุ สาหกรรมรอบนอกในเมืองไทยนับแต่ชว่ งทศวรรษ 1980
ควบคูก่ บั แนวความคิดของ Aihwa Ong (2006) ซึง่ ชี ้ให้ กระบวนการที่รัฐอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย
ตะวันออกไกล สร้ าง”ลักษณะเฉพาะ”ภายใต้ อตั ลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองเพื่อควบคุมแรงงานใน
พื ้นที่ตา่ งๆเพื่อสร้ างมูลค่าส่วนเกินตอบสนองต่อห่วงโซ่อปุ ทานระดับโลก
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บทที่ 2 ทฤษฎีและกรอบวิเคราะห์
2.1 บทนา
ในบทนี ้จะทําการพิจารณากรอบวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้ องกับการวิเคราะห์ลกั ษณะพื ้นฐานการต่อสู้ใน
ชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการและ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในจังหวัด
ภูเก็ต โดยจะฉายภาพให้ เห็นถึงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีหลักอันประกอบด้ วย 1.กลุม่ แนวคิดทางเศรษฐกิจ
การเมือง อันฉายภาพให้ เห็นลักษณะความเปราะบางของแรงงานข้ ามชาติภายใต้ กระแสการสะสมทุน
แบบเสรี นิยมใหม่ อันก่อให้ เกิดกลุม่ แร

งงานเสี่ยง

(Precariat)

กลุม่ แรงงานที่ถกู วางสํานึกแบบ

ผู้ประกอบการ ผ่านการแบกรับความเสี่ยงแทนชนชันนายทุ
้
น 2. กลุม่ แนวคิดชาติพนั ธุ์วิทยาเมือง เพื่อฉาย
ให้ เห็นเงื่อนไขความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ปรากฏในการควบคุมผู้ใช้ แรงงานในพื ้นที่ สมุทรปราการและภูเก็ต
และ 3. กลุม่ แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมเพื่อฉายให้ เห็นลักษณะการต่อสู้ของผู้ใช้
แรงงานทังสองพื
้
้นที่ การบูรณาการแนวคิดทังสามกลุ
้
ม่ เข้ ากันเกิดขึ ้นภายใต้ ภววิทยาของวิธีวิทยาทางชาติ
พันธุ์วิทยาหลากสนาม เพื่อฉายให้ เห็นถึง ลักษณะร่วมกันของพื ้นที่ทางกายภาพที่ถกู วางเงื่อนไขโดยระบบ
ทุนนิยมโลก
2.2 กลุ่มแนวคิดเศรษฐกิจการเมือง ระหว่ างประเทศ
ขณะที่แนวทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศกระแสหลัก อันมีรากฐานจากกรอบแนวคิด
ปฏิฐานนิยม (Gilpin 1987 12-23) โดยพิจารณาว่ารัฐแต่ละรัฐเป็ นตัวแสดงหลักที่มีองค์ประกอบเหมือนกัน
(Liked Unit) เป็ นตัวแปรควบคุมและ มีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็ นตัวแปรทดลองจึงนับเป็ นจุดเริ่มต้ นของการ
ให้ ความสําคัญปั จจัยทางเศรษฐกิจในการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในแง่เศรษฐกิจการเมือง
แล้ ว แนวคิดดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับแนวคิดของ เดวิด ริคาร์ โด ที่พิจารณาศักย ภาพการผลิตของแต่ละ
ประเทศอันนําสูป่ ระเด็นความได้ เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบ การปฏิสมั พันธ์ระหว่างประเทศจึงถูกจูงใจด้ วย
ราคาสินค้ าที่ถกู จากความสามารถในการผลืตที่แตกต่างกัน
ทังนี
้ ้ Marx (1976)ได้ ระบุไว้ ในหนังสือ “ว่าด้ วยทุน” บทที่ 25 ว่าด้ วยการสะสมบุพกาลโดยชี ้ให้ เห็น
ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นในการผลิตนัน้ หาได้ เกิดขึ ้นจากการเห็นพ้ องต้ องกันอย่างแนวการวิเคราะห์ของ
ริคาร์ โด แต่การจากการขูบ่ งั คับ หลอกลวง และปล้ นชิง เพื่อสถาปนาระเบียบทุนนิยมขึ ้นในพื ้นที่ศนู ย์กลาง
เลนินได้ ขยายความต่อใน หนังสือ “จักรวรรดินิยมคือขันสู
้ งสุดของทุนนิยม”(Lenin 1947 89-101) โดยระบุ
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ถึงสาเหตุของการล่าอาณานิคมในต้ นศตวรรษที่ 20 ว่าเพื่อแสวงหาปั จจัยการผลิต ตลาดแรงงาน ตลาด
ระบายสินค้ า เพื่อตอบสนองรัฐทุนนิยม แนวคิดดังกล่าวยังเป็ นรากฐานกลุม่ ทฤษฎีพงึ่ พิงของทางลาติน
อเมริกา โดยชี ้ให้ เห็นว่าความด้ อยพัฒนาในประเทศโลกที่สามหาได้ เกิดขึ ้นจากปั จจัยภายในประเทศนัน้
หากแต่เกิดจากการวางโครงสร้ างของระบบทุนนิยมโลก (Frank, Chew et al. 1996 17-30) แม้ จะเป็ นที่
ถกเถียงกันถึงความสามารถในการอธิบายของกลุม่ ทฤษฎีนี ้ในความสัมพันธ์ในศตวรรษที่ 21 แต่ก็เป็ น
จุดเริ่มต้ นของการพิจารณาว่า ปั จจัยทางเศรษฐกิจได้ วางเงื่อนไขความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการปฏิสมั พันธ์
ระดับโลก
การพิจารณาผ่านกรอบข้ างต้ นนันเป็
้ นการให้ ความสําคัญตามกรอบภูมิรัฐศาสตร์ และการ
ปฏิสมั พันธ์เชิงพื ้นที่ตามแนวทางรัฐ(ทุนนิยม) สมัยใหม่ที่สถาปนาขึ ้นในช่วงศตวรรษที่ 19-20 จะเห็นได้ วา่
กรอบอธิบายดังกล่าวเผชิญปั ญหาเมื่อโลกทุนนิยมเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจและนําสูก่ ารปรับตัว การ
ขยายตัวของระบบทุนนิยมหาได้ ก่อให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้าระหว่างโลกที่หนึง่ และโลกที่สาม และนําสูค่ วาม
โกรธแค้ นสร้ างเงื่อนไขการปฏิวตั ิ ในทางตรงข้ ามในแง่พื ้นที่แล้ วการปรับโครงสร้ างการผลิต ได้ สร้ างความมัง่
คัง่ ในอดีตประเทศโลกที่สามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ขณะเดียวกัน Robert W.Cox (1987) ได้ ขยายความประเด็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐ
ทุนนิยมโดยชี ้ให้ เห็นว่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่ได้ กําหนดความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างรัฐเพียงลําพัง
Cox ยังให้ ความสําคัญแก่เงื่อนไขด้ านกลการให้ ความหมาย อุดมการณ์ วัฒนธรรม ทฤษฎีแนววิพากษ์
สามารถสรุปหัวใจสําคัญได้ ดงั นี ้
1.พฤติกรรมของตัวแสดงต่างๆไม่สามารถเกิดขึ ้นโดยการตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระได้ หากแต่อยู่
ภายใต้ กรอบแนวคิดใดอยูเ่ สมอ
2.แต่ไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรมเท่านัน้ ที่อยูภ่ ายใต้ บริบทใดบริบทหนึง่ ตัวทฤษฎีเองก็มีลกั ษณะที่ตก
อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขบางอย่างด้ วยเช่นเดียวกัน ดังนันทฤษฎี
้
จงึ ไม่สามรถดํารงอยูใ่ นลักษณะระบบปิ ด ใน
ห้ องทดลอง และสร้ างสูตรสําเร็จให้ กบั ทุกคําตอบ มุมมองของ Cox (1987) จึงมีลกั ษณะสัมพัทธ์นิยม
3.กรอบแนวคิดที่ กําหนดพฤติกรรมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทฤษฎีแนววิพากษ์เป็ น
การศึกษาเพื่อเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงนัน้ โดยการเปลี่ยนแปลงนันจึ
้ งวางอยูบ่ นเงื่อนไขของ เงื่อนไขทางวัตถุ
(ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ) อุดมการณ์ความเชื่อ สถาบันทางสังคม ซึง่ ไม่ได้ เป็ นการกําหนดเชิงกลไก
หากแต่ได้ ก่อร่างสร้ างบริบทการอบตัวแสดงขึ ้นมา
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4.พฤติกรรมหรื อการตัดสินใจต่างๆจึงไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจตามทฤษฎีชนชันนํ
้ าหากแต่เกิด
จากบริบทรอบตัวแสดงนัน้ ทังปั
้ จจัยภายนอกและพลังสังคมจากเบื ้องล่าง อันเป็ นเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา
หากนํากรอบข้ างต้ นมาพิจารณาพัฒนาการเศรษฐกิจกรเมืองสังคมของรัฐไทยย่อมหมายความว่า
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นนันย่
้ อมมิได้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นอิสระหากแต่อยูภ่ ายใต้ โครงสร้ างเศรษฐกิจการเมือง
โลก เช่น ระเบียบเบรตตันวูดส์ สงครามเวียดนาม การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจนํามาสูก่ ารปรับอุดมการณ์
วัฒนธรรม ภายในรัฐให้ มีความสอดรับกับระเบียบโครงสร้ างนัน้ ในขณะเดียวกัน ก็อาจเกิดผลตอบรับ
คูข่ นานจากโครงสร้ างเศรษฐกิจ เช่นความขัดแย้ งและเหลื่อมลํ ้าในสังคมจากการพัฒนาตามแนวทางทุน
นิยมโลก เงื่อนไขความขัดแย้ งนันก็
้ จะเป็ นตัวกําหนดคุณลักษณะของรัฐนัน้ (Cox,1996:93)
ขณะเดียวกัน Jim Glassman (2004:15-22) ได้ ให้ ความสําคัญความสัมพันธ์เชิงอํานาจของรัฐทุน
นิยมในโครงสร้ างเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ โดยระบุถึงความเหลื่อมลํ ้าภายในระบบทุนนิยม ว่า
หาได้ เป็ นไปในมิตขิ องการ ควบคุมการผลิตหรื อจัดสรรทรัพยากรเท่านันหากแต่
้
มีความเกี่ยวพันกับมิ ติด้าน
อุดมการณ์ด้วย
Glassman (2004) วิพากษ์มมุ มองที่มีลกั ษณะรัฐอันละเลยปั จจัยความสัมพันธ์กบั ระบบทุนนิยม
โลก อาทิการเน้ นรัฐศูนย์กลางแบบเวเบอร์ ที่มองว่าการเชื่อมโยงของโลกมีขีดจํากัด และการปฏิสมั พันธ์
ของมนุษย์ยงั คงอยูใ่ นรัฐเป็ นหลัก แนวคิดนี ้ให้ บทบาทของรัฐนํา การพัฒนา เช่นเดียวกับแนวคิดของ
การเมืองระหว่างประเทศกระแสหลัก ที่ระบุวา่ รัฐเป็ นตัวแสดงหลักในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมี
พรมแดนเขตแดนอธิปไตยที่ตายตัว การเมืองภายประเทศและการเมืองระหว่างประเทศใช้ กรอบวิเคราะห์
คนละกรอบ และเส้ นพรมแดนอธิปไตยเป็ นตัวบรรจุสงั คมของรัฐนันไว้
้ ภายในทังนี
้ ้ Glassman ได้ ระบุถึง
สภาพโครงสร้ างทุนดังต่อไปนี ้
1. กระบวนการเป็ นสากลของทุน (Internationalize of Capital) เป็ นกระบวนการเป็ นสากลทางชน
ชันที
้ ่เกิดขึ ้น ทุกระดับชนชันในระบบทุ
้
นนิยม กล่าวคือความสัมพันธ์การผลิตได้ แผ่ขยายข้ ามพื ้นที่และ
พรมแดนที่เคยมี โดยความสัมพันธ์การผลิตที่ขยายนี ้ก็สง่ ผลการสร้ างเงื่อนไขทางชนชัน้ การกดขี่แรงงาน
ภายในโดยทุนข้ ามชาติอาจเกิดขึ ้น พร้ อมกับการติดต่อสื่อสารร่วมมือและมีความรู้สกึ ร่วมกันของผู้ถกู กดขี่
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ขณะเดียวกันสําหรับชนชันนายทุ
้
นก็ใช้ ตรรกะร่วมกัน และมีการร่วมมือกัน ในความสัมพันธ์การผลิต
เช่นเดียวกัน
2.กระบวนการเป็ นสากลของทุนนันหาใช่
้
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นใหม่ หากแต่เป็ นกระบวนการที่เกิด
ขึ ้นมาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้ องกับลัทธิจกั รวรรดินิยม และการแสวงหา
อาณานิคม ซึง่ มักมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อ นว่าการยึดครองอาณานิคมเป็ นการครอบงําระหว่างชาติหนึง่
โดยละเลยเงื่อนไขความสัมพันธ์ทางชนชันที
้ ่เกิดขึ ้นในระบบทุนนิยม จักรวรรดินิยมเป็ นภาพสะท้ อนการ
ความเหลื่อมลํ ้าจากการพัฒนาในระบบทุนนิยมในยุคสมัยหนึง่ โดยมีตวั แทนจากภายในทําหน้ าที่เป็ นชน
ชันนํ
้ าระหว่างประเทศ ที่เอื อ้ ประโยชน์ให้ เกิดการพัฒนาตามมุมมองของ ทฤษฎีพงึ่ พิง
3.กระบวนการเป็ นสากลของทุนนัน้ หาใช่เพียงแค่ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านัน้ หากแต่เป็ น
การแปรสภาพทังมิ
้ ตทิ างสังคมในวงกว้ าง ดังเช่นปรากฏการณ์จกั รวรรดินิยม นันหาได้
้
เป็ นการครอบงําทาง
เศรษฐกิจเท่านัน้ แต่มีความสัมพันธ์กบั การเมือง วัฒนธรรม และโครงสร้ างอุดมการณ์ อันจะสร้ าง
โครงสร้ างสังคมในการครอบงํา และเป็ นรูปแบบการสะสมทุนของพื ้นที่นนๆ
ั ้ การผลิตซํ ้าที่เกิดขึ ้นในระบบ
ทุนนิยมจึงไม่ใช่ปรากฏการณ์เชิงกลไก แต่การขยายความสัมพันธ์โดยทุนนันเป็
้ น วิถีการควบคุมที่ต้องต่อสู้
เพื่อสถาปนาด้ วยความซับซ้ อน เพื่อการสะสมทุนในระดับสากล
ด้ วยกรอบแนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองข้ างต้ นจึงสามารถวางสรุปเบื ้องต้ นเกี่ยวกับลักษณะ
ความสัมพันธ์ของรัฐไทยกับระบบทุนนิยมโลกที่ใช้ ในการวิเคราะห์ในงานวิจยั ฉบับนี ้ได้ ดงั นี ้
1.รัฐไทยมิได้ เป็ นพื ้นที่แยกขาดจากระบบทุน นิยมโลกและมิได้ มีความอิสระโดยสัมพัทธ์เมื่อเทียบ
กับทุน แต่มิได้ หมายความว่ารัฐมิได้ มีบทบาทในทางตรงข้ ามรัฐมีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางเงื่อนไข
เพื่อเอื ้อแก่ระบบทุนนิยม และเงื่อนไขสําคัญคือการควบคุมแรงงานทังในมิ
้ ตกิ ารผลิต และการผลิตซํ ้า
2.ดังนันการแบ่
้
งภูมิรัฐศาสตร์ ตามแนวระนาบจึงมิได้ เป็ นการฉายภาพที่ครบถ้ วน กระบวนการทํา
ให้ เป็ นสากลของระบบชนชันเกิ
้ ดขึ ้นข้ ามพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือระบบการผลิต และการควบคุม
ถูกควบคุมภายใต้ ตรรกะเดียวกัน และสร้ างเงื่อนไขของผู้ใช้ แรงงานที่มีความเปราะบาง ในลั กษณะเดียวกัน
ดังที่ Castells ได้ ระบุเงื่อนไขโลกที่สี่ในฐานะภาพสะท้ อนชีวิตของผู้ใช้ แรงงานที่ถกู ขูดรี ดอย่างแสนสาหัส
และไร้ อํานาจการต่อรองซึง่ เกิดขึ ้นในทุกพื ้นที่การผลิตในกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่
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3.ระบบการผลิตแบบทุนนิยมที่ผา่ นการควบคุมผ่านโครงสร้ างและกลไกต่างๆในศตวรรษที่ยี่สิบ ไม่
ว่าจะเป็ นระบบสายพานอุตสาหกรรม รัฐชาติ และการควบคุมผ่านระบบปิ ดโดยเปรี ยบเทียบกําลังแปร
สภาพสูก่ ลไกการควบคุมรูปแบบใหม่ กล่าวคือเป็ นการวางเงื่อนไขให้ รัฐมีขนาดเล็กลงแต่มีกลไกการ
ควบคุมที่เข้ มข้ นมากขึ ้น
4.เพื่อประโยชน์ของการสะสมทุน ระบบทุนนิยมได้ สร้ างความสัมพันธ์การผลิตแบบทุนนิยมภายใต้
กระแสเสรี นิยมใหม่ ด้ วยเงื่อนไขนี ้ก่อให้ เกิดกลุม่ แรงงานเสี่ยง ชนชันสั
้ งคม ซึง่ มีลกั ษณะแตกต่างจากชนชัน้
กรรมาชีพ คือการเป็ นกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานที่ต้องแบกรับความเสี่ยง และความเปราะบางจากชนชันนายทุ
้
น
ภายใต้ ระบอบการสะสมแบบยืดหยุน่ แรงงานข้ ามชาติได้ เผชิญกับภาวการณ์เป็ น แรงงานเสี่ยง อัน
เนื่องจากการปราศจากอํานาจการต่อรองโดยสัมพัทธ์กบั กลุม่ ชนชันอื
้ ่นในสังคม
2.3 กลุ่มแนวคิดชาติพันธุ์วิทยาเมือง
การศึกษาชาติพนั ธุ์วิทยามักได้ รับการศึกษาผ่านความแตกต่างของชาติพนั ธุ์ที่แยกขาดตามพื ้นที่
และถูกครอบงําโดยกรอบแนวคิด Primodialism ซึง่ จําเป็ นต้ องพิจารณากลไกการให้ ความหมายในระดับ
ชุมชนและความสัมพันธ์ระดับปั จเจกชน (Smith 2000) การศึกษาชาติพนั ธุ์วิทยาเมืองแม้ จะมีฐ านภววิทยา
ที่พิจารณากลไกการให้ ความหมายจากระดับปั จเจกชนแต่มีเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาคือพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์การผลิตที่เกิดขึ ้น นักมานุ ษยวิทยาการเมืองอย่าง Gellner (1987) นักสังคม
วิทยาชาวเยอรมันชี ้ให้ เห็นว่าลักษณะทางชาติพนั ธุ์ในสังคมสมัยใหม่เป็ นไปเพื่อการควบคุมในสังคม
อุตสาหกรรม อันเป็ นภาพสะท้ อนความสัมพันธ์เชิงอํานาจในสังคมสมัยใหม่ที่ใช้ ตรรกะความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมในมิตทิ างชาติพนั ธ์เพื่อการควบคุมความเหลื่อมลํ ้าในสังคม การศึกษากลไกวัฒนธรรมในเมือง
ได้ รับการพัฒนาต่อเนื่องโดยนักมานุษยวิทยาการเมืองเชื ้อสายมาเลเซียอย่าง Aihwa Ong (2006)
ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ พยายามวิเคราะห์กรอบชาติพนั ธุ์วิทยาผ่านการศึกษาความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่
เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง ดังนัน้ การศึกษาชาติพนั ธุ์วิทยาเมืองจึงมีความจําเป็ นต้ อ งก้ าวผ่าน แนวคิดหลักกลุม่
แรก คือ กลุม่ มานุษยวิทยากระแสหลักซึง่ มุง่ เน้ นการให้ ความหมายของการศึกษาชุมชนเฉพาะที่แยกขาด
จากพลวัต และการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก รวมถึงแนวคิดชุมชนจินตกรรมซึง่ ได้ รับ
การพัฒนาขึ ้นมาโดย Benedict Anderson ซึง่ ให้ ความสําคัญแก่กลไกการให้ ความหมายและการสะสม
ความทรงจําร่วมในสังคม ด้ วยเงื่

อนไขนี ้เองข้ อสรุปของแนวคิดชุมชนจินตกรรมจึงเป็ นการลดทอน

19

ความสําคัญของเงื่อนไข “ชีวิตประจําวัน” ในชุมชนที่ประสบจริง โดยสามารถสรุปลักษณะสําคัญของ
แนวคิดชาติพนั ธุ์วิทยาเมืองได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.แนวคิดชาติพนั ธุ์วิทยาเมือง

มิได้ เป็ นการมองว่าพื ้นที่กายภาพแต่ละพื ้นที่มีความแยกขาดออก

จากกัน ซึง่ เป็ นภาพสะท้ อนต่อเนื่องจากกลุม่ แนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าความสัมพันธ์ของ
แต่ละเขตเมืองมีพลวัตอันเกิดจากการผันแปรของความสัมพันธ์ระดับโลกดังจะเห็นได้ จาก พื ้นที่ศกึ ษาใน
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ จังหวัดสมุทรปราการและภูเก็ตมิได้ ถกู วางเงื่อนไขจากความสัมพันธ์ภายในเพียงลําพัง แต่
ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจการเมืองระดับโลกได้ มีผลสําคัญในการกําหนดโครงสร้ างชนชันภายในเมื
้
อง ดังนัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพนั ธุ์ในเมืองจึงเป็ นเรื่ องของภาพสะท้ อนทางเศรษฐกิจการเมือ งทังภายในพื
้
้นที่
กายภาพและเงื่อนไขระดับโลกไปพร้ อมกัน
2.ชุมชนในเมืองดํารงอยูด่ ้ วยความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ดังนันความทรงจํ
้
าร่วมในลักษณะชุมชน
จินตกรรม จึงไม่มีผลสําคัญต่อการดํารงอยูข่ องความสัมพันธ์ในสังคมเท่ากับเงื่อนไขชุมชนประสบจริง โดย
มีรูปธรรมสําคัญคือ การยึดโ ยงแรงงานข้ ามชาติด้วยความสัมพันธ์ของการเป็ นชาติพนั ธุ์เดียวกันไม่สําคัญ
เท่ากับเงื่อนไขการทํางานจริงที่พวกเขาต้ องเผชิญเงื่อนไขการรองรับความเสี่ยงที่ถกู ถ่ายโอนโดยระบบทุน
นิยม และมีแนวโน้ มการรับผิดชอบเงื่อนไขข้ างต้ นในลักษณะปั จเจกชน มากกว่าการรวมหมู่
3.ความสัมพันธ์เชิงชาติพนั ธุ์ที่ปรากฏในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงพิจารณาในลักษณะกระบวนการให้
เหตุผลของกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่เพื่อวางเงื่อนไขให้ เกิดแรงงานเสี่ยง เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ แรงงาน
ข้ ามชาติยอมรับต่อการแบกรับความเสี่ยงแทนชนชันนายทุ
้
น ด้ วยการรับเงื่อนไขความเสี่ยงแบบผู้
ผู้ประกอบการเหนือแรงงานตัวเอง ดังเช่นปรากฏลักษณะการให้ เหตุผลถึง ชีวิตชัว่ คราวในประเทศ
ปลายทาง การยกระดับชีวิตในพื ้นที่ปลายทางหรื อ การบูรณาการเข้ าสูป่ ระเทศปลายทางในฐานะประชากร
ชันสองเพื
้
่อผลิตซํ ้าเงื่อนไขความเหลื่อมลํ ้าในกระบวนการสะสมทุน เช่นการพัฒนาตนสูก่ ารเป็ น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กซึง่ แสวงประโยชน์จากแรงงานข้ ามชาติในชุมชนเดียวกันอีกต่อหนึง่ เป็ นต้ น
2.4 กลุ่มแนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ชี ้ให้ เห็นกระบวนการต่อสู้และเคลื่อนไหวของกลุม่ แรงงานเสี่ยงซึง่ เกิดภายใต้
กระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ ซึง่ ชี ้ให้ เห็นการจัดโครงสร้ างความสัมพันธ์ที่แตกต่างไปจากระบบ
อุตสาหกรรมแบบดังเดิ
้ ม และมีความเปราะบางในรูปแบบที่ตา่ งออกไป ในช่วงปลายศตวรรษที่

20 ได้ มี
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นักวิชาการแนวขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม ได้ พยายามสังเคราะห์แนวคิดขบวนการ
เคลื่อนไหว ทางการเมืองและสั งคมใหม่ (New Social Movement) ซึง่ ให้ ความสําคัญกับกระบวนการ
ต่อต้ านโลกาภิวตั น์ และการเรี ยกร้ องด้ ามสัมพันธ์เชิงอัตลักษณ์ที่ก้าวพ้ น จากการสูด่ ้ วยประโยชน์ทาง
การเมือง หรื อ เศรษฐกิจเดิม (Buechler 2010) อันนําสูก่ ารพัฒนาขบวนการต่อสู้ในแนวราบมากกว่า การ
ต่อสู้ผา่ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจแนวดิง่ แบบเดิม อย่างไรก็ตาม แม้ แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
แบบใหม่ จะวางเงื่อนไขสําคัญที่ชี ้ให้ เห็นถึงการแปรสภาพของความขัดแย้ งภายใต้ กระแสเสรี นิยมใหม่ แต่
เป็ นการพร่ามัวความขัดแย้ งทังหมดภายใต้
้
ความขัดแย้ งเชิงอัตลักษณ์ที่มีลกั ษณะสัมพัทธ์นิยม ในงานวิจยั
ชิ ้นนี ้ชี ้ให้ เห็นถึงกระบวนการต่อสู้ของแรงงานข้ ามชาติที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน หลังจากเผชิญความ
เปราะบางในลักษณะของแรงงานเสี่ยง เงื่อนไขของการเคลื่อนไหวในกลุม่ แรงงานเสี่ยง จึงมิได้ มี ลักษณะ
สัมพัทธ์เช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวเชิงอัตลักษณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ หากแต่เป็ น
ภาพลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีลกั ษณะทัว่ ไปในฐานะกลุม่ ชนชันการผลิ
้
ตในกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี
นิยมใหม่
ทังนี
้ ้ลักษณะสําคัญของการเคลื่อนไหว และต่อสู้ของกลุม่ แรงงานเ สี่ยงซึง่ ถูกพัฒนาเพื่อใช้ ในการ
อธิบายในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ พัฒนาขึ ้นจากแนวคิดการถูกพรากเชิงสัมพัทธ์ และวิกฤติการสร้ างความชอบธรรม
ของ Habermas (Habermas and Seidman 1989) เพื่อเน้ นยํ ้าให้ เห็นถึงลักษณะทัว่ ไปของแรงงานข้ าม
ชาติที่มิได้ เป็ นผู้ที่ยอมจํานนอย่างไม่มีเงื่อนไข การต่อสู้นี ้เป็ นหน่ออ่อนของการนําสูก่ ารเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ที่มีลีลกั ษณะแตกต่างจากขบวนการแรงงานในช่วงการผลิตแบบอุตสาหกรรมสายพาน และไม่ใช่
การต่อสูท่ ี่แยกขาดในลักษณะสัมพัทธ์นิยม อันจะปรากฏใน บทที่ 4 และบทที่ 5 เมื่อพิจารณากรณีศกึ ษา
ของแต่ละพื ้นที่ไปพร้ อมกัน
2.5 กรอบวิเคราะห์ และภววิทยาชาติพันธุ์วิทยาหลากสนาม
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้มีเป้าประสงค์หลักเพื่อฉายภาพให้ เห็นเงื่อนไขการใช้ ชีวิตของแรงงานข้ าม
ชาติสองชาติพนั ธ์ในพื ้นที่สองพื ้นที่ซงึ่ มีความแตกต่างกันในลักษณะการผลิต การพิจารณาชาติพนั ธุ์วิทยา
หลากสนามในงานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นไปเพื่อชี ้ให้ เห็นลักษณะทัว่ ไปของแรงงานข้ ามชาติที่มิได้ เผชิญความเฉพาะ
ตามลักษณะของพื ้นที่การผลิต หรื อภูมิหลังตามชาติพนั ธุ์ โดยสามารถสรุปกรอบวิเคราะห์ผา่ นการบูรณา
การกรอบวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
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1.วิเคราะห์แรงงานข้ ามชาติสองพื ้นที่ ในฐานะแรงงานเสี่ยง (Precariat) โดยชี ้ให้ เห็นถึงพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงพลังการผลิตในระบบทุนนิยม ผ่านการชี ้ให้ เห็นเงื่อนไขการสร้ างกลุม่ แรงงานเสี่ยงที่แบกรับ
ความเสี่ยงแทนผู้ประกอบการเพื่อตอบสนองต่อการสะสมทุนที่มีการทําให้ เป้นสินค้ าเข้ มข้ น
2.ในลักษณะทัว่ ไปที่ปรากฏในกลุม่ แรงงานเสี่ยงนี ้ กรอบวิเคราะห์ชาติพนั ธุ์วิทยาเมืองมีสว่ นในการ
ฉายภาพให้ เห็นถึงกลไกควบคุมและความสัมพันธ์เชิงอํานาจในแต่ละพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะเพื่อฉายให้
เห็น เพื่อถ่ายโอนความเสี่ยงสูผ่ ้ ใู ช้ แรงงานข้ ามชาติ การวิเคราะห์ในระดับนี ้ได้ ชี ้ให้ เห้ นถึงกลไกการพยายาม
ครอบงําและขูดรี ดมูลค่าส่วนเกินจากผู้ใช้ แรงงาน แต่ในความสัมพันธ์เชิงอํานาจนี ้ก็ได้ แสดงให้ เห็นการ
ต่อรองและการต่อสู้ในปริมณฑลต่างทังทางเศรษฐกิ
้
จ การเมืองและสังคม
3.กลุม่ แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ชี ้ให้ เห็นถึงกระบวนการต่อต้ านและต่อสู้ของแรงงาน
ข้ ามชาติบนเงื่อนไขการต่อรองในลักษณะของกลุม่ แรงงานเสี่ยง ซึง่ แม้ จะเป็ นผู้ที่ไม่ได้ ถือครองปั จจัยการ
ผลิตและดํารงชีวิตอยูบ่ นเงื่อนไขการแบกรับความเสี่ยง แต่มิใช่วา่ กลุม่ แรงงานข้ ามชาติในฐานะแรงงาน
เสี่ยงเป็ นผู้ยอมจํานนอย่างไม่มีเงื่อนไข ในทางตรงข้ าม การที่พวกเขามีความตื่นตัวต่อการลิดรอนสิทธิ์เ ชิง
สัมพัทธ์ ทําให้ การเรี ยกร้ องผ่านระบบชนชันใหม่
้ ถกู ก่อตัวอย่างเป็ นระบบและมีลกั ษณะทัว่ ไปในระบบการ
ผลิตโลก
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โดยสรุปแล้ วการวิเคราะห์ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงเป็ นการวิเคราะห์ในลักษณะสหระดับเพื่อหาลักษณะ
ทัว่ ไปของกลุม่ แรงงานเสี่ยงพร้ อมกับการควบคุมผ่านความสัมพันธ์เชิงอํานาจในระดับท้ องถิ่น อันเป็ น
เงื่อนไขเริ่มต้ นของการต่อต้ านจากผู้ใช้ แรงงานที่มีทงลั
ั ้ กษณะเฉพาะที่เกิดจากการสะสมความขัดแย้ งใน
พื ้นที่ควบคูก่ บั ลักษณะทัว่ ไปของแรงงานเสี่ยงที่เผชิญความเปราะบางแบบเสรี นิยมใหม่ การต่อสู้ใน
ชีวิตประจําวันที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นภาพสะท้ อนจากการแปรสภาพของระบบเศรษฐกิจโลก ที่แม้ ด้านหนึง่ จะเป็ น
การลดอํานาจการต่อรองของผู้ใช้ แรงงาน ผ่านการถ่ายโอนความเสี่ ยง และการทําให้ เป็ นสินค้ าสูงขึ ้น แต่
ภายใต้ การสร้ างจิตสํานึกกแบบผู้ประกอบการ และเงื่อนไขกติกาแบบเสรี นิยมใหม่ที่เน้ นการให้ ความสําคัญ
แก่การสะสมเชิงปริ มาณ และกรรมสิทธิ์สว่ นบุคคลทําให้ การแย่งชิงหรื อขูดรี ดต่ตวั แรงงาน ไม่สมเหตุสมผล
มากขึ ้นเมื่อกระบวนการผลิตเผชิญวิกฤติ ในการสะสมทุน
2.6 บทสรุป
ในบทนี ้ได้ แสดงถึงกรอบวิเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีซงึ่ ได้ รับการประยุกต์ เพื่อสร้ างกรอบวิเคราะห์
อันประกอบด้ วย แนวคิดเชิงทฤษฎีด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศได้ ฉายภาพให้ เห็นพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์การผลิตของระบบทุนนิยมโลกซึง่ ทํางานผ่าน ระบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจใน
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เมืองซึง่ ได้ รับการอธิบายผ่านกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีด้านชาติพนั ธุ์วิทยาเมือง และในความสัมพันธ์เชิง
อํานาจที่ปรากฏในพื ้นที่เมืองสมุทรปราการ และภูเก็ต ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งและการต่อสู้ในชีวิตประจําวัน
ซึง่ เป็ นการต่อสู้บนฐานผลประโยชน์ และชนชันทางเศรษฐกิ
้
จการเมืองมากกว่า อัตลักษณ์และวิถีชีวิตตาม
คําอธิบายแบบขบวนการเคลื่อนไหวใหม่ หรื อมานุษยวิทยาแนวสัมพัทธ์นิยม อันเป็ นภาพสะท้ อนความ
เปราะบางภายใต้ วิถีการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ ที่ผ้ ใู

ช้ แรงงานข้ ามชาติเป็ นภาพสะท้ อนของความ

เปราะบางเชิงปริมาณ เช่นปริ มาณค่าจ้ าง และเชิงคุณภาพเช่นความแปลกแยก และการถูกทําให้ เป็ นสินค้ า
อย่างเข้ มข้ น โดยที่เงื่อนไขเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพปรากฏขึ ้นพร้ อมกันในกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี
นิยมใหม่
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย และข้ อมูลภาคสนาม
3.1 บทนา
ในบทนี ้ได้ แสดงถึงการได้ มาซึง่ ข้ อมูลภาคสนาม วิธีการวิเคราะห์ และการสร้ างข้ อสรุปทัว่ ไปที่
เกิดขึ ้นในกรณีศกึ ษาที่เลือก รวมถึงรายงาน ข้ อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ในพื ้นที่ โดยการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี ้ได้ ใช้ กรอบการศึกษาชาติพนั ธุ์วิทยาหลากสนาม ซึง่ ได้ รับการพัฒนาโดย George E.Marcus เพื่อ
แสดงให้ เห็นการเชื่อมร้ อยระหว่างสองพื ้นที่กายภาพที่มีความห่างไกลแต่ถกู เชื่อมร้ อยด้ วยเงื่อนไขเศรษฐกิจ
การเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ ในบริบทนี ้สื่อถึงกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ อันก่อให้ เกิดการ
เคลื่อนย้ ายของทุนและแรงงาน รวมถึงการสร้ างความเข้ มข้ นของกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ า (Becker
2001)
ระเบียบวิธีวิจยั ยังคงวางอยูบ่ นฐานของชาติพนั ธุ์วิทยา คือการพยายามหาลักษณะเฉพาะของแต่
ละกลุม่ ทางสังคมในพื ้นที่หนึง่ ศึกษากลไกการให้ ความหมาย และลักษณะในชีวิตประจําวันของแรงงาน
ข้ ามชาติที่ปรากฏในสองพื ้นที่ผา่ นการสัมภาษณ์แบบมีสว่ นร่วม และการเก็บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์หมู่
(Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุม่ ตัวอย่าง ชาวกัมพูชาทังหมด
้
27 คน และ ชาวพม่า 22 คนได้
จากการสุม่ ตัวอย่างแบบมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้ อนเงื่อนไขชีวิตและกลุม่ อาชีพที่หลากหลาย โดยในขันตอน
้
การวิเคราะห์นนั ้ แบ่งเป็ นสองระดับคือการวิเคราะห์ในลักษณะเฉพาะของกลุม่ สังคมในพื ้นที่นนั ้ และการ
วิเคราะห์ในลักษณะทัว่ ไปซึง่ ฉายภาพถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ โดยจัดทําข้ อมูลที่ได้ ในลักษณะสถิติ
เชิงบรรยาย
ในบทนี ้จะแบ่งการนําเสนอออกเป็ น ญาณวิทยาของชาติพนั ธุ์วิทยาหลากสนาม กระบวนการสร้ าง
สนามการวิจยั ข้ อมูลภาคสนาม และกระบวนการวิ เคราะห์ผา่ นวิธีวิทยาทางชาติพนั ธุ์วิทยาหลากสนาม
3.2 ญาณวิทยาชาติพันธุ์วิทยาหลากสนาม
ญาณวิทยา (Epistemology) หรื อการศึกษาเพื่ออธิบายว่าความรู้คืออะไร อันนําสูก่ ารตังคํ
้ าถาม
หลักว่าการได้ มาซึง่ ความรู้ที่ดีมีลกั ษณะและวิธีการอย่างไรเมื่อพิจารณา ญาณวิทยาทางชาติพั นธุ์วิทยา
โดยมากแล้ วจะพิจารณาจึงวิธีการเก็บข้ อมูลภาคสนามในพื ้นที่และเวลาที่เข้ มข้ นในลักษณะของ
Malinowski ซึง่ พยายามศึกษาถึงกลไกการให้ ความหมายในฐานะคนใน และขีดเส้ นแบ่งพื ้นที่ทางกายภาพ
และพื ้นที่ทางสังคม ระหว่างคนในและคนนอก โดยเชื่อว่าความรู้ที่ดีมีแนวโน้ มที่ จะมีลกั ษณะสัมพัทธ์นิยม
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โดยหลีกเลี่ยงการสร้ างข้ อสรุปในลักษณะทัว่ ไปที่อธิบายข้ ามพื ้นที่และเวลา หรื อการอธิบายตามชุดความ
จริงที่ตายตัว การศึกษาในลักษณะดังกล่าวยังได้ รับการพัฒนาต่อเนื่องโดย Clifford Geertz และกลุม่ นัก
คิดหลังอาณานิคมและหลังสมัยใหม่เพื่อหลีกเลี่ย งการสร้ างข้ อสรุปที่อิงกับทฤษฎีหรื อระบบคิดใด
โดยเฉพาะ (Geertz 2001)
ทังนี
้ ้กรอบวิเคราะห์ดงั กล่าวถูกท้ าทายและตังคํ
้ าถามโดยนักมานุษยวิทยาอย่าง George E.
Marcus ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่า ปั จจุบนั มิได้ มีพื ้นที่ใดแยกขาดออกจากกันเป็ นอิสระ การเชื่อมร้ อยของระบบการค้ า
แรงงาน และการผลิตเป็ นตัวจุดประเด็นให้ เห็นว่าแต่ละพื ้นที่มีความเกี่ยวพันกัน เช่นการจะทําความเข้ าใจ
ว่าสินค้ าหนึง่ ผลิตด้ วยกรรมวิธีอย่างไรจําเป็ นต้ องทําความเข้ าใจผ่านการทํางานของห่วงโซ่อปุ ทานโลก
เพราะไม่มีพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ ซึง่ ทําการผลิตเพียงลําพัง แม้ กระทัง่ การทําความเข้ าใจกลไกทางภาษาก็มิได้
เกิดขึ ้นบนพื ้นที่ที่แยกขาดเฉพาะของพื ้นที่หนึง่ และด้ วยเงื่อนไขนี ้เอง ที่การทําความเข้ าใจแรงงานข้ ามชาติ
จึงจําเป็ นต้ องศึกษาควบคูก่ นั มากกว่าพื ้นที่เฉพาะหนึง่ ซึง่ เป้าประสงค์ของการใช้ ญาณวิทยาแบบชาติพนั ธุ์
วิทยาหลากสนามในงานวิจยั ชิ ้นนี ้คือการพยายามสังเคราะห์ความเกี่ยวพันระหว่าง สมุทรปราการ และ
ภูเก็ตในฐานะพื ้นที่เสรี นิยมใหม่ทงคู
ั ้ แ่ ม้ วา่ จะมีพื ้นที่ ที่หา่ งไกล รวมถึงผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติในสองพื ้นที่ก็
มิได้ มีความเกี่ยวข้ องกันโดยตรง แต่สิ่งที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการติดตามข้ ามพื ้นที่ คือ การติดตามอุปลักษ ณ์
ความสัมพันธ์การผลิต ความขัดแย้ งและการต่อสู้ของผู้ใช้ แรงงานสองพื ้นที่วา่ มีความเกี่ยวพันกันอย่างไร
3.3 กระบวนการสร้ างสนามวิจัย
สนามวิจยั ในแง่พื ้นที่กายภาพถูกจัดวางผ่านการเป็ นพื ้นที่การผลิตอุตสาหกรรมหนักและ
อุตสาหกรรมการบริการ โดยการกําหนดขอบเขตผ่านพื ้นที่อํา นาจการปกครอง ในกรณีสมุทรปราการซึง่
พื ้นที่เป็ นพื ้นที่เปิ ดและไม่มีอาณาบริเวณที่ชดั แจ้ งว่าเขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องถึงพื ้นที่ใด ผู้วิจยั ได้ เลือก
ศึกษาพื ้นที่เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ อันเป็ นพื ้นที่ซงึ่ มีความเฉพาะในความเป็ นชุมชนแรงงานข้ ามชาติชาว
กัมพูชา ส่วนในกรณีภเู ก็ตนัน้ เลือกศึกษาพื ้นที่อําเภอเมืองเป็ นหลักเพพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงปฏิสมั พันธ์ของ
แรงงานข้ ามชาติชาวภูเก็ตต่อพื ้นที่เมืองที่มีทงกลไกการผลิ
ั้
ตและผลิตซํ ้าไปพร้ อมกัน โดยสนามทังสอง
้
สนามมีการปฏิสมั พันธ์ตอ่ ระบบโลกดังนี ้
1.สมุทรปราการดํารงอยูใ่ นฐานะเมืองอุตสาหกรรมที่ทําการผลิตสินค้ าตอบสนองต่อหางโซ่อปุ ทาน
โลก แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาเองแม้ จะทํางานอยูใ่ นอุตสาหกรรมเน้ นแรงงานและใช้ ทกั ษะตํ่า ธุรกิจกึ่ง
ทางการ แต่ความยืดหยุน่ ซึง่ สะท้ อนออกมาในตัวผู้ใช้ แรงงานนันเป็
้ นภาพสะท้ อนกลไกการสะสมทุนแบบ
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เสรี นิยมใหม่ได้ เป็ นอย่างดี ดังนันความเกี
้
่ย วพันของสมุทรปราการที่ปรากฏผ่านชีวิตของแรงงานข้ ามชาติ
ต่อระบบทุนนิยมโลกจึงเกี่ยวข้ องกับสามพื ้นที่เป็ นอย่างน้ อย คือ พื ้นที่สมุทรปราการเอง พื ้นที่ต้นทางใน
กัมพูชา (ประกอบหลากหลายพื ้นที่ ) และพื ้นที่ปลายทางของสินค้ าที่ทําการผลิตอันได้ แก่กลุม่ ประเทศ
อุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร ในกรณีของการเป็ นคนงานก่อสร้ างความเกี่ยวข้ องนี ้สะท้ อนอยูท่ ี่
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าบ้ านชานเมืองและวิถีชนชันกลางในกรุ
้
งเทพ
2.ภูเก็ตอันเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมบริการขนาดใหญ่ การศึกษาลักษณะชีวิตประจําวันของแรงงาน
ข้ ามชาติในภูเก็ตสะท้ อนเงื่อนไขความสัมพัน ธ์อย่างน้ อยสามพื ้นที่เช่นกัน คือ พื ้นที่ภเู ก็ต พื ้นที่ต้นทางอันสื่อ
ถึงพื ้นที่พม่าตอนใต้ และพื ้นที่ซงึ่ สินค้ าที่ผลิตในภูเก็ตไปปฏิสมั พันธ์ด้วยซึง่ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้สื่อถึง บริการที่
เกิดขึ ้นในภูเก็ตซึง่ ด้ านหนึง่ คือการรองรับการเติบโตของชุมชนชันกลาง
้
และในอีกด้ า นหนึง่ ตอบสนองการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีลกู ค้ าจากทุกมุมโลก
3.จะเห็นได้ วา่ สนามวิจยั ทังสองนี
้
้ มิได้ มีการปฏิสมั พันธ์โดยตรงแต่สามารถสรุปความสัมพันธ์ของ
สนามได้ ดงั นี ้

จากแผนภาพจะเห็นได้ วา่ พื ้นที่แต่ละพื ้นที่มีปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านโครงสร้ างทุนนิยมโลกดังนัน้ แต่ละพื ้นที่จงึ
ไม่ใช่พื ้นที่ที่แยกขาดออกจากกันอย่างสมบูรณ์ การวิเคราะห์จงึ ต้ องวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะและลักษณะ
ทัว่ ไปของแต่ละพื ้นที่ไปพร้ อมกัน
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3.4 ข้ อมูลภาคสนาม
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามในพื ้นที่สมุทรปราการและภูเก็ตสามารถจําแนกข้ อมูลดิบได้ ดงั ตารางด้ านล่าง
ตาราง 3.4.1 ข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการ
หมายเลข เพศ อายุ สมรส

จํานวนปี บ้ านเกิด

อาชีพ

รายได้ ตอ่ วัน

Kampong Cham (moved to
1 M

33

2 Banteay Meanchey)

Nail Factory

260

2 F

34 Married

2 Banteay Meanchey

Nail Factory

280

Phnom Penh (moved to Poi
3 M

47

2 Pet)

Nail Factory

280

4 F

40 Married

2 Poit Pet

Nail Factory

280

8-9
5 F

35 Married

years

Poit Pet

Kodang

0

Cassava
6 M

25 Married

8 Pursat

powder fac

700

Steel
7 M

23 Single

1.5 Kampong Thom

Factory

500

28

Internet
8 M

25 Single

over 10

Siem Reap

9 M

18 Single

1/2 year Battambang

Unemployed

0

10 M

20 Single

1 Battambang

Sell Chicken

230

11 M

45

2 Preyveng

Kodang

50-200

12 F

35 Married

2 Preyveng

Kodang

50-200

13 F

17 Single

12 Banteay Meanchey

Café

Unemployed

300

0

sell in
14 M

30 Divorced

2 Battambang

Market

15 F

28 Married

2 Banteay Meanchey

CW

400
250-300

516 F

44 Married

6years

Pursat

Kodang

200

17 F

34 Married

over 10

Kampong Thom

seaweed fac

300

bread
18 F

34 Married

8 Banteay Meanchey
3

19 F

25 single

months

factory

300

bread
Battambang

factory

300

29

2
20 F
21 F
22 F

19 Single
42 Married
38 Single

months

Battambang

Kodang

220-250

Domestic

4000/month (free

2months Banteay Meanchey

worker

food and housing)

5

Bread

months

Battambang

Factory

300

Bread
23 F

26 Single

2months Battambang

Factory

24 F

35 Married

over 10

Battambang

Housewife

25 F

50 Married

over 10

Kampong Thom

Kodang

โดยสามารถจําแนกตามแผนภาพแสดงถึงลักษณะพื ้นที่ต้นทางการอพยพ ดังนี ้

300
0
80-150

30

ส่วนข้ อมูลแรงงานข้ ามชาติ ชาวพม่าในพื ้นที่ภเู ก็ตสามารถจําแนกตามตารางได้ ดงั ตาราง 3.4.2
หมายเลข เพศ อายุ จานวนปี
1

F

41

7

บ้ านเกิด

อาชีพ

รายได้ ต่อวัน

Maylamaeng

Waitress

7000/M

Curtain
2

M

30

9

Ye

Shop

9000/M

Curtain
3

M

22

6

Maylamaeng

Shop

8000/M

31

4

M

22

6

Dawei

Gas Store

9500/M

5

M

29

8

Dawei

Waiter

12000/M

Domestic
6

F

28

4

Maylamaeng

Worker

7800/M

7

F

33

18

Maylamaeng

Shoe Seller

7000

คนลวก
8

F

27

4

Dawei

ก๋วยเตี๋ยว

9000

แร่ปลา/
9

M

24

8

Rakhine

ประมง

4000

ร้ านทํากรอบ
10

M

29

3

Yangoon

รูป

9500

11

M

31

11

Ye

ช่างเบาะ

13000

12

F

35

35

Kachin

ร้ านข้ าวต้ ม

10000

บริษัทรับจด
13

M

30

5

Dawei

ทะเบียน

10000

แร่ปลา /
14

M

40

25

Maylameng

ประมง

10000

32

ช่างเย็บ
15

M

42

15

Ramo

ผ้ าม่าน

9000

16

F

28

8

Maylameng

พนักงานเสริฟ

8500

17

M

39

9

Dawei

ประมง

7200

ชงนํ ้าร้ านเรื่ อง
18

F

23

2

Bawramaii

ดื่ม

4000

19

F

29

6

Kaw Thong

แม่บ้าน

7000

พนักงานล้ าง
20

F

19

9

Maylameng

รถ

5000

33

3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาตามหลักชาติพนั ธุ์วิทยาหลากสนาม เป็ นการกระทําโดยการ
เปรี ยบเทียบสองลักษณะคือ การวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะและลักษณะทัว่ ไปที่เกิดขึ ้นภายในและระหว่าง
สองพื ้นที่ โดยเป็ นการวิเคราะห์เชิงอุปนัยจากกรณีเฉพาะเพื่อสร้ างข้ อสรุปที่มีลกั ษณะทัว่ ไป ระหว่างพื ้นที่
3.4.1 แนวทางการสร้ างข้ อสรุปเฉพาะ
การสร้ างข้ อสรุปเฉพาะเกิดขึ ้นผ่านการพิจารณาเงื่อนไขภายในของพื ้นที่นนั ้ และความเกี่ยวพันของ
แรงงานข้ ามชาติที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่นนโดยทั
ั้
งนี
้ ้การวิเคราะห์ที่เกิดขึ ้นเพื่อสร้ างลักษณะเฉพาะโดยวิเคราะห์
ผ่านแง่มมุ ดังต่อไปนี ้
1.ลักษณะพื ้นหลังทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานข้ ามชาติ เพื่ออธิบายโลกทัศน์และความ
คาดหวังในการใช้ ชีวิตที่ประเทศต้ นทาง
2.ภูมิศาสตร์ หรื อพื ้นที่ทางสังคมในการกําหนดความสัมพันธ์การผลิตและกลไกการให้ ความหมาย
ของแรงงานข้ ามชาติกบั ผู้ประกอบการชาวไทย
3.เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ค่าจ้ าง การส่งเงินกลับและความคาดหวังในอนาคต
4.ความเปราะบางในชีวิตความไม่มนั่ คงและการต่อสู้ในชีวิตประจําวันโดยจําแนกในลักษณะ
เฉพาะปั จเจกชนและการต่อสู้แบบรวมหมู่
3.4.2 แนวทางการสร้ างข้ อสรุปที่มีลกั ษณะทัว่ ไป
1.วิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปผ่านความเปราะบางในชีวิตของผู้ใช้ แรงงานที่มีผา่ นกระบวนการสะสม
ทุนแบบเสรี นิยมใหม่ บนฐานสมมติฐานของการวิจยั สามลักษณะที่วา่ แรงงานข้ ามชาติเผชิญเงื่ อนไขความ
เปราะบางวามลักษณะคือ การถูกทําให้ มีความคล้ ายกันในฐานะสินค้ า ความเหลื่อมลํ ้า มีความเป็ นปั จเจก
ชนเข้ มข้ น และถูกกันออกจากพื ้นที่ทางสังคมหลัก
2.วิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไป ผ่านระบบชุมชนจินตกรรมในการสร้ างสํานึกร่วมของกระบวนการสร้ าง
ความทรงจําร่วมของแต่ละพื ้นที่ ผ่านสํานึกชะตากรรมร่วมที่ก้าวผ่านประเด็นทางชาติพนั ธ์
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3.ลักษณะการต่อสู้ที่แม้ สว่ นหนึง่ จะปรากฏขึ ้นมาในลักษณะเฉพาะของแต่ละพื ้นที่และกลุม่ ทาง
ชาติพนั ธุ์แต่การศึกษามุง่ เน้ นวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปที่ปรากฏในฐานะ ชนชันแรงงานเสี
้
่ยง (Precariat)
กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานที่ปรากฏในสังคมเสรี นิยมใหม่ซงึ่ มีหน้ าแบกรับความเสี่ยงในการผลิต และผลิตซํ ้าแก่ชนชัน้
นายทุน ในประเด็นนี ้จึงจะพิจารณาแรงงานเสี่ยงในฐานะภาพสะท้ อนลักษณะทัว่ ไปที่ปรากฏในเงื่อนไขการ
ใช้ ชีวิตและการต่อสู้ของแรงงานข้ ามชาติระหว่างสองพื ้นที่
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บทที่ 4 แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา ในสมุทรปราการ
4.1 บทนา
ในบทนี ้จะแสดงถึงเงื่อนไขชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่สมุทรปราการ โดยพิจารณา
การเปลี่ยนผ่านของระบบทุนนิยมโลกซึง่ ส่งผลต่อโครงสร้ างอํานาจภายในเมืองสมทุรปราการ อันก่อให้ เกิด
ความเปราะบางและการต่อสู้ของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการ โดยมีลําดับการ
นําเสนอคือ ส่วนที่หนึง่ พิจารณา ภูมิรัฐศาสตร์ ของพื ้นที่สมุทรปราการอันกําหนดโครงสร้ างชนชันภายใน
้
เมืองและความสัมพันธ์กบั แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในฐานะแรงงานเสี่ยง ส่วนที่สองจะพิจารณาถึง
เงื่อนไขประเทศต้ นทาง ของผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติที่ประเทศกัมพูชาโดยฉายภาพให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในมิตทิ างเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ องผู้อพยพ ส่วนที่สามพิจารณาถึงความเปราะบางในชีวิตการทํางาน
ของผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการ และส่วนที่สี่นําเสนอในประเด็นความขัดแย้ งและการ
ต่อสู้ของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาที่ปรากฏในพื ้นที่เมืองสมุทรปราการ
การศึกษาวิจยั พื ้นที่สมุทรปราการ เทศบาลสําโรงเหนือ และพื ้นที่ชมุ ชนใกล้ เคียงได้ แสดงให้ เห็น
ลักษณะสําคัญของผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาอันเป็ นผลจากกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่
ประการแกรก คือ การใช้ ชีวิตแบบกระจัดกระจายและขาดการรวมตัว ลักษณะที่สองคือการแข่งขันภายในชุ
มน อันเกี่ยวพันกับลักษณะที่สามคือการถูกแยกขาดจากพื ้นที่หลักของเมืองแม้ ประชากรชาวกัมพูชาจะมี
ปริมาณเยอะในกําลังแรงงานของพื ้นที่สําโรงก็ตาม ลักษณะนี ้นําสูค่ วามเปราะบางและไม่สามารถกําหนด
อนาคตตนเองได้ แต่ในสภาพนี ้มิใช่หมายความว่าแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาจําเป็ นต้ องแรงงานเสี่ยงที่
จํานนอย่างไม่มีเงื่อนไขการต่อสู้และต่อรองเกิดขึ ้นในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การพยายามควบคุมผ่าน
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในพื ้นที่เมืองซึง่ ไม่สามารถทํางานได้ อย่างต่อเน่าองสมํ่า เสมอเมื่อการสะสมทุน
เผชิญกับวิกฤติการณ์ตา่ งๆ
4.2 ภูมิรัฐศาสตร์ สมุทรปราการ
4.2.1 พัฒนาการผลิตในสมุทรปราการ
David Harvey (2006) ได้ พิจารณาเงื่อนไขสําคัญของการจัดความสัมพันธ์เชิงอํานาจในพื ้นที่เมือง
ว่าเกิดจากกระบวนการสะสมทุน และการสร้ างพื ้นที่เพื่อตอบสนองกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าและการ
แบ่งงานกันทําที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่เมือง ซึง่ พื ้นที่เมืองมีบทบาทสําคัญในการผลิตและผลิตซํ ้า โดยเฉพาะเมือง
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อุตสาหกรรมดังกรณีศกึ ษา สมุทรปราการ ทังนี
้ ้สมุทรปราการเป็ นพื ้นที่สําคัญที่ถกู สร้ างขึ ้นมาเพื่อรองรับ
กระบวนการกระจายตัวของอุตสาหกรรมนับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 โดยเน้ น
การขยายตัวอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการนําเข้ าสูก่ ารเป็ นอุตสาหกรรมที่
เน้ นการส่งออก ดังนันสมุ
้ ทรปราการจึงเปลี่ยนผ่านจากการเป็ นพื ้นที่ตอ่ เนื่องอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น
ฟาร์ มปศุสตั ว์ขนาดกลาง โรงสีข้าว สูก่ ารเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมหนักเพื่อเน้ นการส่งออก ถนนปู่ เจ้ าสมิง
พรายซึง่ เป็ นถนนที่เชื่อมจากถนนสุขมุ วิท สูท่ า่ นํ ้าพระประแดงกลายเป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมสําคัญที่รองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมหนัก
ย่างเข้ าสูท่ ศวรรษ 2540 วิกฤติเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันอออกส่งผลโดยอ้ อมต่อการ
ปรับตัวของพื ้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ แม้ วา่ เงื่อนไขการจ้ างในสมุทรปราการจะเป็ นการจ้ างแรงงานกึ่ง
ทักษะโดยมีคา่ ตอบแทนตํ่าเป็ นกําลังผลิตสําคัญ แต่ชว่ งสองทศวรรษที่ผา่ นมาของการขยายตัวในสังคม
อุตสาหกรรมที่เน้ นการส่งออกนําสูก่ ารนําเข้ าแรงงานอพยพจากพื ้นที่ชนบทอันนําสูค่ วามสัมพันธ์ของ
ตลาดแรงงานระหว่างสองพื ้นที่ ทังนี
้ ้คําอธิบายการอพยพตามแนวนีโอคลาสสิคได้ อธิบายถึงมูลเหตุสําคัญ
ของการอพยพย้ ายถิ่นด้ วยเงื่อนไข “แรงงานส่วนเพิ่ม” ในพื ้นที่ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ดี จากการศึกษา
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ ษัษฐรัมย์ (2555) ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงปรากฏการณ์อนวัฒนาการของเมือง ซึง่
ชี ้ให้ เห็นถึงกลไกการดูดซับของตลาดแรงงานที่ทําให้ แรงงานส่วนเพิ่มไม่เข้ าใกล้ ศนู ย์ ด้ านหนึง่ สะท้ อน
กลไกการขูดรี ดซึง่ เกิดขึ ้นในหมูผ่ ้ อู พยพ และสมุทรปราการก็ได้ ฉ ายภาพสําคัญของกลไกการดูดซับแรงงาน
นับแต่การปรับตัวหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ซึง่ ก่อให้ เกิดพื ้นที่อตุ สาหกรรมปิ ดร้ าง และนําสูก่ ารย้ ายฐาน
การผลิตสูพ่ ื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสงู ที่บางพลีตามถนนบางนาตราด อย่างไรก็ดี พื ้นที่อําเภอ
เมืองสมุทรปราการและใกล้ เคียง ก็ยังมิใช่ภาพสะท้ อนของ “อุตสาหกรรมขาลง” ในทางตรงกันข้ ามได้ เกิด
การปรับตัวของระบบ อุตสาหกรรมเหมาช่วง ตามห้ องแถว เพื่อตอบสนองต่อความได้ เปรี ยบเชิง
เปรี ยบเทียบ บนห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเป็ นการผลิตที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น สวนทางกับพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสงู ซึง่ เป็ นการผลิตที่ใช้ ทนุ เข้ มข้ น
นอกจากการผลิตในโรงงานเหมาช่วงแล้ ว สมุทรปราการยังเป็ นพื ้นที่รองรับส่วนเกินเชิงปริมาณ
จากใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้ วยเหตุของการเป็ นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่ใกล้ กบั กรุงเทพมากที่สดุ
สมุทรปราการได้ รองรับพื ้นที่บ้านจัดสรรสําหรับชนชันกลางชานเมื
้
อง การขยายของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย
อ่อนนุช-แบริ่ง ถนนวงแหวนรอบนอก และสะพานแขวนขนาดใหญ่เป็ นการจัดความสัมพันธ์ เชิงพื ้นที่แก่
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เมืองสมุทรปราการใหม่ให้ กลายเป็ น เกาะอุตสาหกรรม ที่ถกู โอบล้ อมด้ วยพื ้นที่กรุงเทพมหานครชันใน
้ โดย
เชื่อมด้ วยระบบขนส่งที่ทนั สมัยที่สดุ ในประเทศ แต่การรองรับการผลิตภาคบริการในพื ้นที่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร จําเป็ นต้ องใช้ การผลิตแรงงานเข้ มข้ น ในภาคการผลิตก่อสร้ างและอุตสาหกรรมเหมา
ค่าแรง และเมื่อพิจารณาด้ วยเงื่อนไขนี ้ ทําให้ อตุ สาหกรรมจําเป็ นต้ องเรี ยกร้ องแรงงานที่มีความยืดหยุน่ สูง
โดยเฉพาะแรงงานข้ ามชาติ อันเป็ นผลให้ สมุทรปราการเป็ นปลายทางอพยพของแรงงานข้ ามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน ทังสามประเทศ
้
ผ่านกระบวนการดูดซับแรงงาน การดูดซับแรงงานปริมาณมหาศาล
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในเมืองทุกรอบของการสะสมมูลค่าส่วนเกิน และด้ วยเงื่อนไขนี ้เองทําให้ การต่อสู้ใน
พื ้นที่เมืองเป็ นภาพที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา (Adams 2009)
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงอํานาจในพื ้นที่เมืองสมุทรปราการ แม้ จะเป็ นที่ทราบดีวา่ ตระกูลอัศว
เหม ซึง่ เติบโตขึ ้นมาจากธุรกิจต่อเรื อจะเป็ นผู้กมุ อํานาจหลักในการเมืองระดับท้ องถิ่นของสมุทรปราการ แต่
จากการปรับสภาพของพื ้นที่การผลิต ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอํานาตจภายในพื ้นที่เมือง
สมุทรปราการ กลุม่ ทางการเมืองระดับชาติเริ่มมีบทบาทสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างพื ้นฐานทางประชากรเมื่อแรงงานอพยพตามฤดูกาลเมือ สองทศวรรษก่อนได้ มีการปรับตัวการ
เป็ นคนจนเมืองในพื ้นที่ และมีความผูกพันต่ออํานาจการเมืองท้ องถิ่นน้ อยลง อันทําให้ เงื่อนไขการสถาปนา
อํานาจของกลุม่ การเมือง ในสมุทรปราการผันสูค่ วามสามารถในการควบคุมแรงงานในพื ้นที่ และด้ วย
เงื่อนไขการผลิตที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ นในพื ้นที่ อําเภอเมือง และอําเภอพระประแดงส่งผลให้ การควบคุม
แรงงาน “ในฐานะสินค้ า” จึงกลายเป็ นกลไกสําคัญในการควบคุมฐานอํานาจในพื ้นที่เมือง โดยจะพิจารณา
ได้ จากตระกูลกิจเลิศไพโรจน์ ซึง่ มีออิทธิพลในพื ้นที่สําโรงเหนือ ก็เป็ นภาพสะท้ อนในการควบคุมย่านธุรกิจ
บริเวณห้ างสรรพสินค้ า อิมพีเรี ยลสําโรง และตลาดสําโรงซึง่ เป็ นพื ้นที่สําคัญในการวางเงื่อนไข
ชีวิตประจําวันของผู้ใช้ แรงงาน
4.2.2 โครงสร้ างตลาดแรงงาน และการแบ่ งงานกันทาระหว่ างเชือ้ ชาติบนพืน้ ที่
สมุทรปราการ
ตามที่ได้ พิจารณาไปในส่วนก่อนหน้ านี ้ สามารถแบ่งพื ้นที่การผลิตของสมุทรปราการออกมาได้ เป็ น
พื ้นที่หลักคือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสงู ตามพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมอําเภอบางพลี พื ้นที่อตุ สาหกรรมเหมา
ช่วงเขตอําเภอเมืองตําบลสําโรง และพื ้นพื ้นที่อตุ สาหกรรมต่อเนื่องประมงตามชายฝั่ งเขตท่าเรื อพระ
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ประแดง และปากนํ ้า ด้ วยเงื่อนไขการผลิตที่แตกต่างกันนําสูก่ ลไกการควบคุมที่ตา่ งกัน และเป็ นเงื่ อนไขของ
กลไกชาติพนั ธุ์เมืองในการควบคุมความสัมพันธ์การผลิตในแต่ละพื ้นที่ (Charnock 2009, Ong 2010)
จากการศึกษาการแบ่งงานกันทําในพื ้นที่สมุทรปราการระหว่างปี 2553-255 ได้ ชี ้ให้ เห็นกลไก
สําคัญอันมีลกั ษณะดังนี ้
1.แรงงานชาติพนั ธุ์จากประเทศเมียนมาร์ พื ้นที่ตอ่ เนื่อ งประมง เช่นการคัดสินค้ าอาหารทางทะเล
โรงงานห้ องเย็น อาทิ กระเหรี่ ยง มอญ พะโอ ทังนี
้ ้กลุม่ แรงงานชาวมอญ ในสมุทรปราการไม่มีความเกี่ยว
กันกับชุมชนชาวมอญพระประแดงทังในแง่
้
ชมุ ชนประสบจริง และชุมชนจินตกรรม
2.แรงงานชาวลาว และเวียดนาม มีกระจัดกระจายโดยมากแล้ วเป็ นผู้รั บใช้ ภายในบ้ าน หรื อ ทํางาน
ร้ านอาหาร ส่วนมากเป็ นแรงงานสตรี
3.แรงงานชาวพม่า (ชาติพนั ธุ์พม่า) โดยมากมีเอกสารสิทธิ์ และทํางานในโรงงานเทคโนโลยีสงู
ร่วมกับแรงงานไทย โดยบริษัทเหมาช่วง อย่างไรก็ ดีสมุทรปราการเมื่อพิจารณาแล้ วเป็ นที่นิยมในหมูผ่ ้ ู
อพยพแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าน้ อยกว่าพื ้นที่ มหาชัย หรื อสมุทรสาคร
4.แรงงานชาวกัมพูชา อันเป็ นแรงงานที่พิจารณาในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ โดยมากแล้ วกระจายตัวใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลาง โรงงานเหมาช่วง กิจการก่อสร้ าง นอกจากนี ้สําหรับสมุทรปราการ
แรงงานชาวกัมพูชายังมีสว่ นสําคัญในอุตสาหกรรมประมงในฐานะลูกเรื อซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง
ภัยสูง และค่าตอบแทนตํ่า โดยในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะพิจารณากลุม่ อาชีพกิจการก่อสร้ าง และอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเป็ นหลักสําหรับกรณีศกึ ษา
การแบ่งงานกันทําตามเชื ้อชาติที่พิจารณาในงานวิจยั ชิ ้นนี ้มิได้ เป็ นไปเพื่อการผลิตซํ ้ากลุม่
คําอธิบายแนว Primodialism (Smith 2000) ซึง่ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าแต่ละชาติพนั ธุ์มีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน
โดยกําเนิดอันส่งผลต่อวิถีชีวิตและความถนัดในการทํางานที่ตา่ งกัน ในทางตรงข้ ามการวิเคราะห์โครงสร้ าง
การแบ่งงานกันทําตามเชื ้อชาติชี ้ให้ เห็นถึงสองลักษณะของการสะสมทุนในพื ้นที่เมือง ประการแรก คือ
ประโยชน์ตอ่ การควบคุมของผู้ประกอบการที่สามารถวางเงื่อนไขการผลิตที่สะดวกและสามารถสื่อสารใน
ลักษณะเดียวกัน รวมถึงการสร้ างความแตกต่างระหว่างชาติพนั ธุ์ในพื ้นที่ตา่ งๆเพื่อป้องกันการรวมตัวและ
การสํานึกในผลประโยชน์ร่วม โดยให้ การยึดโยงเกิดผ่านระบบอั ตลัตลักษณ์มากกว่าระบบชนชัน้ และ
ประการที่สอง คือ การแบ่งงานกันทําระหว่างเชื ้อชาติสร้ างผลดีแก่การสะสมทุน และการสร้ างมูลค่า
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ส่วนเกิน ด้ วยกลไกการพัฒนาทุนมนุษย์ และชุมชนที่มีลกั ษณะเฉพาะในการผลิตซํ ้าแรงงานต้ นทุนตํ่า หรื อ
ระบบผู้ประกอบการรายเล็ก (Micro Entrepreneur) ที่สามารถจัดการสินค้ าอุปโภคบริโภคราคาถูกแก่
แรงงานข้ ามชาติ (Skeldon 1990) หรื อกระบวนการจัดหางานซึง่ มีความจําเป้นอย่างยิ่งกับลักษณะ
ตลาดแรงงานที่มีความยืดหยุน่ สูง รวมถึงการเอื ้อให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายทางสังคมที่ลดแรงเสียดทาน
ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้ แรงงาน ซึง่ ชัดเจนว่าการรวมตัวในชุมชนชาติพนั ธุ์เดียวกันนี ้มิจําเป็ นต้ อง
ให้ ผลบวกแก่ผ้ ใู ช้ แรงงานเสมอไป บ่อยครัง้ ที่พวกเขาถูกจํากัดสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของเชื ้อชาติ และการ
เรี ยกร้ องผลประโยชน์สําหรับตัวเอง ถูกสร้ างให้ เป็ นเรื่ องต้ องห้ าม เพราะอาจกระทบต่อภาพลักษณ์ของทัง้
ชุมชน
4.2.3 ภูมิรัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ เชิงอานาจในพืน้ ที่กรณีศึกษา
ในกรณีศกึ ษาพื ้นที่ชมุ ชนสําโรงเหนือ และคลองด่าน อันจัดเป็ นชุมชนแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา
ที่ปรากฏชัดที่สดุ ในประเทศไทยหากไม่นบั ผู้ใช้ แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในพื ้นที่ภาคตะวันออก เขต
เทศบาลตําบลสําโรงเหนือนับเป็ นชุมชนแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาที่มีขนาดใหญ่ และกระจายตัวในอยู่
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก งานก่อสร้ าง ขณะที่งานประมงที่ผกู ขาดโดยแรงงานชาวกัมพูชา
เช่นกันนันอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เทศบาลเมืองปากนํ ้าซึง่ อยูห่ า่ งไกลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตรและผู้ใช้ แรงงาน
ประมงไม่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนผู้ใช้ แรงงานบริเวณสําโรงและคลองด่านอย่างมีนยั ยะสํา คัญ
เทศบาลสําโรงเหนือได้ ปรับเปลี่ยนสูก่ ารเป็ น ศูนย์กลางของสมุทรปราการ แทนพื ้นที่เทศบาล
ปากนํ ้า นับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ด้ วยลักษณะการเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่ง
ทางนํ ้า ท่าเรื อนํ ้าลึกบริเวณพระประแดงถูกพัฒนาขึ ้นมารองรับการขยายตัวของท่าเรื อคลองเตย เพื่อ
ตอบสนองต่อการผลิตเพื่อเน้ นการส่งออก เทศบาลสําโรงเหนือจึงเป็ นพื ้นที่ซงึ่ ถูกขนาบด้ วยท่าเรื อนํ ้าลึก
ขนาดใหญ่บริเวณพระประแดง และพื ้นที่ศนู ย์ธุรกิจของกรุงเทพมหานครซึง่ หากไปประมาณ 8 กิโลเมตร
สําโรงกลายเป็ นโรงงาน “ผลิตแรงงาน” (Sombūn, Sugihara et al. 2012) ชุมชนผู้ใช้ แรงงานอพยพใช้
สําโรงเป็ นที่พกั ด้ วยเหตุปัจจัยของการลดต้ นทุนการผลิตซํ ้าร่างกายของตัวเอง นอกจากนี ้พื ้นที่สําโรงได้ วาง
เงื่อนไขตอบสนองกระบวนการสะสมแบบยืดหยุน่ ผู้ใช้ แรงงานสามารถโยกย้ ายตัวเองสูอ่ ตุ สาหกรรมการ
ผลิตไร้ ทกั ษะที่หลากหลาย ดังที่งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ แรงงานชาวกัมพูชา มีการโยกย้ ายงาน
บ่อยครัง้ และทุกครัง้ ที่ย้ายงานมักเป็ นเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวข้ องกับตัวเอง และจํานวนหนึง่ มาจากการเลิก
กิจการ หรื อปรับเปลี่ยนสภาพการจ้ างงานเหมาค่าแรงแบบกะทันหัน
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ในฐานะการเป็ นแรงงานเสี่ยง ซึง่ ถูกถ่ายโอนความเสี่ ยงในระบบทุนนิยมจากผู้ประกอบการและ
รับผิดชอบโดยผู้ใช้ แรงงานเอง สําโรงในฐานะพื ้นที่กายภาพมรส่วนสําคัญที่ทําให้ แรงงานข้ ามชาติชาว
กัมพูชาสามารถยอมรับเงื่อนไขความเสี่ยงต่างๆไว้ ได้ (Standing 2011) เช่นเงื่อนไขความสะดวกในการ
เดินทางทําให้ พวกเขาสามารถทํางานอื่นๆเสริมได้ และด้ วยลักษณะการอพยพเป็ นครอบครัว สําโรงเป็ น
พื ้นที่หนึง่ ซึง่ มีลกู หลานชาวกัมพูชาประกอบอาชีพขอทาน การโดยสารโดยรถโดยสารประจําทางเข้ าสูย่ า่ น
บันเทิงบริเวณถนน สุขมุ วิท-อโศก ใช้ เวลาไม่เกินสามสิบนาที ขณะที่พอ่ แม่ของพวกเขาประกอบอาชีพใน
การเป็ นคนงาน ขนข้ าวสารบริเวณริมแม่นํ ้าฝั่ งตรงข้ ามกับพระประแดง ในแง่นี ้พื ้นที่กายภาพจึงเป็ นเงื่อนไข
สําคัญในการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ใช้ แรงงาน ทังนี
้ ้พื ้นที่กายภาพแม้ จะเป็ น
สนามของการปฏิสมั พันธ์ แต่ก็มีบทบาทสําคัญในการวางเงื่อนไขพื ้นทางสังคม ซึง่ จะพิจารณาต่อไปในส่วน
ของเงื่อนไขการใช้ ชีวิตของผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา
4.3 เงื่อนไขประเทศต้ นทางการอพยพ
การพิจารณาเงื่อนไขประเทศกัมพูชาในฐานะพื ้นที่ต้นทางการอพยพจําเป็ นต้ องพิจารณา จาก
ลักษณะสามลักษณะคือ 1. เงื่อนไขพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองของกัมพูชา และโครงสร้ างทางชนชัน้ 2.
ลักษณะภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของผู้อพยพ 3. แนวโน้ มพัฒนาการเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้อพยพ ทังนี
้ ้ลักษณะโดยทัว่ ไปจะพบว่าแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการโดยมากมีภมู ิ
หลังจากพื ้นที่ที่มีฐานะเศรษฐกิจสังคมที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศต้ นทาง ทังนี
้ ้จากการวิจยั พบว่ากลุม่
แรงงานชาวกัมพูชามีความผูกพันกับประเทศต้ นทางสูงกว่าโดยเปรี ยบเทียบกับแรงงานชาติพนั ธุ์อื่น
4.3.1 เงื่อนไขพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองของกัมพูชาและโครงสร้ างชนชันทางเศรษฐกิ
้
จ
ประเทศกัมพูชามีลกั ษณะภูมิศาสตร์ กายภาพเป็ นพื ้นที่ราบ โดยมี ‘โตงเลงสาบ’ เป็ นแหล่งนํ ้าจืด
ขนาดใหญ่อยูก่ ลางประเทศ ด้ วยลักษณะภูมิศาสตร์ ที่อดุ มสมบูรณ์ และตังอยู
้ ร่ ะหว่างแหล่งอารยธรรม
อินเดียและจีน ทําให้ พื ้นที่ดงั กล่าวพัฒนาอารยธรรมฮินดูพราหมณ์ขึ ้นมาในช่วงพุท ธศตวรรษ 16-17 และ
ทําให้ พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ปรารถนาของอาณาจักรข้ างเคียง รับจากพุทธศตวรรษ 20 เป็ นต้ นมาพื ้นที่
ดังกล่าวก็ผลัดจากการยึดครองโดยอํานาจจากพื ้นที่ข้างเคียง เช่นอาณาจักรอยุธยา หรื อ เวียดนาม อย่างไร
ก็ดี การปรับเปลี่ยนอํานาจการควบคุมมีผลต่อชีวิตความเป็ น อยูข่ องประชาชนค่อนข้ างจํากัดหากพิจารณา
ลักษณะภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ เป็ นตัวแบบ “มาเดลา” การทําสงครามระหว่างรัฐศักดิ
นาต่างหากที่เป็ นตัวส่งผลให้ ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ยากลําบากแก่ประชาชนทัว่ ไปมากกว่าการถูกยึดครองโดย
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“เจ้ า” ต่างชาติ กัมพูชาถูกดึงเข้ าสูร่ ะบบทุนนิยมโลกผ่านการเติบโตของทุนพาณิชย์นําโดยอังกฤษ กรอบ
มโนทัศน์วา่ ด้ วยรัฐสมัยใหม่ จุฬาลงกรณ์กษัตริย์แห่งสยามได้ เป็ นผู้ริเริ่มการปรับพื ้นที่เข้ าสูร่ ะบบรัฐสมัย
ใหม่และหลังจากทําการล่าอาณานิคมตนเองในพื ้นที่รัฐศักดินาเดิม อย่าง ปั ตตาเวีย และล้ านนา สยามเริ่ ม
กระทําตนเป็ นจักรวรรดิในภูมิภาคนี ้ และก่อกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ด้ วยกรอบมโนทัศน์แบบรัฐสมัยใหม่
และเป็ นการทําสงครามสมัยใหม่เพื่ออ้ างสิทธิ์เหนือ กัมพูชา ความพ่ายแพ้ ของสยาม ผนวกกับเงื่อนไข
การเมืองระหว่างประเทศ ส่งผลให้ กมั พูชาเป็ นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในช่วงต้ นศตวรรษที่ 20
(Chandler 2007)
ปั ญหาการเมืองภายในส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา เช่นเดียวกันกับ
อาณานิคมของฝรั่งเศสทัว่ ไปโครงสร้ างพื ้นฐานของกัมพูชามิได้ รับการพัฒนาเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาณา
นิคมของอังกฤษ ด้ วยการเป็ นต้ นแบบระบบราชการรวมศูนย์ ชนชันนํ
้ าในกัมพูชาได้ รับการศึกษาชันสู
้ งจาก
ฝรั่งเศสและมีทศั นะคติที่ไม่ได้ เป็ นลบต่อประเทศเจ้ าอาณานิคม การได้ มาซึง่ เอกราชของกัมพูชามิได้ มี
ความขัดแย้ งและการต่อสู้ที่แหลมคมหากเปรี ยบเทียบกับเวียดนาม ในอีกด้ านหนึง่ อาจกล่าวได้ วา่ กัมพูชา
ได้ รับผลพลอยได้ จากความพ่ายแพ้ ของฝรั่งเศสต่อเวียดนาม และความเสื่อมถอยของลัทธิจกั รวรรดินิยม
ก่อนจะนําสูก่ ารเป็ นประเทศกันชนในช่วงสงครามเย็นระหว่างค่ายเสรี นิยมและสังคมนิยมในช่วงครึ่งหลัง
ของศตวรรษที่ยี่สิบ (Rowley 2005)
ขณะที่กมั พูชามีความผูกติดกับโครงสร้ างเศรษฐกิจโลกมากขึ ้น แต่มาตรฐานโดยรวมของชีวิต
ประชาชนส่วนมากซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่ชนบทกลับมีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากช่วงสองศตวรรษก่อนเท่าใดนักมีเพียง
ชนชันสู
้ งในพนมเปญเพียงไม่กี่ตระกูลที่ได้ รับประโยชน์จากการพัฒนาและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รวมกับเงื่อนไขการแย่งชิงอํานาจนับแต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ซึง่ สามารถพิจารณาได้ เป็ นห้ าช่วงคือ 1.
ยุคราชอาณาจักรกัมพูชา ปกครองโดยระบอบรัฐสภาโดยมีกษัตริย์เป็ นประมุขนําโดย พระเจ้ านโรดมสีหนุ
เป็ นตัวแสดงหลักทางการเมือง 2.ยุคสาธารณรัฐกัมพูชา รัฐบาลลอนนอลได้ รับการสนับสนุนจาก
สหรัฐอเมริกาเพื่อดําเนินนโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค 3.ยุคประชาธิปไตยกัมพูชา เป็ นช่วงระยะ
สี่ปีของการครองอํานาจและฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์โดยรัฐบาลเขมรแดง 4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา
กัมพูชาหลังเวียดนามเข้ ายึดครองและผลักดันเฮงสัมรินขึ ้นเป็ นผู้นํา 5.ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐสภาโดยมี
กษัตริย์ใต้ รัฐธรรมนูญบทบาทสถาบันกษัตริ ย์ของสมเด็จพระเจ้ านโรดมรนฤทธิ์ ถูกจํากัดและควบคุมโดย
ฮุนเซน ตังแต่
้ ปี 1993 ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ มีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้ างทางการเมืองถึงสี่ครัง้ ในรอบเพียงครึ่ง
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ศตวรรษ อันส่งผลโดยตรงต่อสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาการ
ปกครองของเขมรแดงที่ทําให้ การพัฒนาทังหมดของประเทศกั
้
มพูชาหยุดนิ่งและนับถอยหลังไปช่วงก่อน
ปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม (Un and Ledgerwood 2003)
ขณะที่เงินรายได้ หลักของประเทศนับจากทศวรรษ 1970 มาจากการบริจาคจากต่างประเทศ
อุตสาหกรรมการเกษตรไม่เพียงพอต่อการส่งออก ขณะที่ระบบอุตสาหกรรมมิได้ รับการพัฒนาและผูกขาด
โดยรัฐ กระทัง่ ปลาย ทศวรรษ 1990 จึงเปิ ดให้ มีการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ ทังนี
้ ้นอกจากเงินบริจาค
จากต่างประเทศแล้ ว รายได้ สําคัญของประเทศนับจากทศวรรษ 1990 มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดีประชาชนส่วนใหญ่ ยงั คงอยูใ่ นภาคเกษตรกรรมยังชีพ โดยมีสว่ น
น้ อยที่เข้ าสูเ่ กษตรกรรมเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ด้ วยปั ญหาสําคัญจากระบบชลประทานและลักษณะทาง
กายภาพทําให้ ปัญหาอุทกภัยเป็ นปั ญหาหลักของเกษตรกรในพื ้นที่ชนบท (Hughes 2006)
ประชาชนส่วนใหญ่ในกัมพูชามีความทรงจําร่วมกับเหตุการณ์ฆา่ ล้ างเผ่าพันธุ์ซงึ่ นําโดยรัฐบาล
เขมรแดงช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1970 ด้ วยความทรงจําอันยํ่าแย่กบั การสังหารหมูป่ ระชาชนชาวกัมพูชา
กว่า 2 ล้ านคน ความบอบชํ ้าถูกผลิตต่อเนื่องจากการทําสงครามกลางเมือง สมเด็จอัครมหาเตโชฮุนเซ็น จึง
เป็ นผู้นําคนสําคัญที่มีสว่ นสําคัญในการยุตคิ วามขัด แย้ ง ขณะที่สมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุเลือกที่จะ
สนับสนุนรัฐบาลเขรมรแดงและดํารงตําแหน่งประมุขแห่งรัฐในช่วงเวลาดังกล่ว จึงไม่ใช่เรื่ องน่าแปลกใจที่
ความนิยมของฮุนเซ็นจะมีมากขึ ้น แม้ เขาจะได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามซึง่ คนกัมพูชามี
ทัศนคติที่ไม่ดีเท่าไรนัก (Chandler 2004)
การดําเนินนโยบายเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจของฮุนเซ็นทําให้ คนกัมพูชามีโอกาสในการเข้ าสูร่ ะบบทุน
นิยมมากขึ ้น แต่เช่นเดียวกันกับเมืองทัว่ ไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พนมเปญเมืองหลวงกลายเป็ นเอก
นครที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองเจริญอันดับสองหลายเท่า โครงสร้ างระบบอุปถัมภ์และการผูกขาดของชนชัน้
นําทําให้ คนกัมพูชาที่มีการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศเลือกที่จะไม่กลับประเทศตนเอง ปั ญหาสมอง
ไหลกลายเป็ นปั ญหาหลักในการพัฒนาประเทศ พร้ อมกันนันโอกาสการเข้
้
าไปทํางานในเมืองหลวงหรื อ
เมืองท่องเที่ยวอื่นสําหรับประชารที่มีฐานะเศรษฐกิจและสังคมระดับล่า งก็มิใช่เรื่ องง่ายนัก เฉพาะผู้ที่มี
เครื อข่ายหรื อญาติในเมืองหลวงจะสามารถหาลูท่ างในกรุงพนมเปญได้ แต่ในอีกด้ านหนึง่ พนมเปญก็ได้
รองรับกําลังแรงงานไว้ อย่างมหาศาล อันหมายความว่าการเข้ าไปทํางานในพนมเปญอาจมิใช่ตวั เลือกใน
การยกระดับฐานะสําหรับแรงงานที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสั งคมระดับล่างจากพื ้นที่ชนบท เมื่อพิจารณาตาม
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพซึง่ ถูกโอบล้ อมโดยรัฐไทยทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ การอพยพ
ข้ ามพรมแดนสูพ่ ื ้นที่เมืองชายแดนของไทยที่กําลังเติบโตเนื่องด้ วยการพัฒนารัฐตามแนวทางเสรี นิยมใหม่
จึงเป็ นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับพวกเขา (Un and Ledgerwood 2003)
4.3.2 กัมพูชาในฐานะชุมชนจินตกรรม
ขณะที่ปัญญาชนอนุรักษ์ นิยมของไทย อย่าง คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ พยายามสร้ างความแตกต่าง
ระหว่างอาณาจักรขอมโบราณและประเทศกัมพูชาในปั จจุบนั เพื่อแสดงให้ เห็นว่า อาณาจักรขอมโบราณที่
ยิ่งใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ประเทศกัมพูชา ประเทศยากจนและด้ อยกว่ารัฐไทยทุกมิตใิ น
ปั จจุบนั ข้ างต้ นเป็ นตัวอย่างกลไกการสร้ างความเป็ นอื่นของรัฐไทยและการผลิตซํ ้าชุมชนจินตกรรม ในด้ าน
กัมพูชาเอง สยามคือผู้กดขี่ที่โหดร้ าย มุง่ เอาเปรี ยบ เช่นเดียวกับ เวียดนามและจีน ความเชื่อข้ างต้ นถูกผลิต
ซํ ้าและเห็นชัดเจนมากกว่าประวัตศิ าสตร์ โบราณ หากแต่เป็ นประวัตศิ าสตร์ ร่วมสมัยและความบอบชํ ้าทาง
สงครามที่เกิดขึ ้นแก่ผ้ คู นรุ่นปั จจุบนั
คนกัมพูชาบอบชํ ้ากับสงครามและความขัดแย้ ง ด้ วยรูปธรรมคือผู้เสียชีวิตกว่า 2 ล้ านคนใน
ช่วงเวลาไม่กี่ปี แม้ ฮนุ เซ็นจะไม่ใช่ตวั เลือกที่ดีที่สดุ แต่อย่างน้ อย เขาคือผู้ที่ลบฝั นร้ ายอย่างยุคสมัยพอลพต
ขณะที่รัฐไทยถูกสร้ างขึ ้นมาจากศัตรูเทียมในชุมชนจินตกรรมอย่างพม่าในประวัตศิ าสตร์ รัฐศักดินาโบราณ
ตัวตนของคนกัมพูชาถูกสร้ างขึ ้นมาด้ วยความกลัวและเกลียด ทังประเทศเพื
้
่อนบ้ าน ประเทศมหาอํานาจ
และกลุม่ การเมืองชาติเดียวกัน ประเทศกัมพูชาเป็ นประเทศเล็กที่วางอยูบ่ นเงื่อนไขของความเกลียดชัง ที่
ถูกสร้ างขึ ้นมาโดยชนชันปกครอง
้
แต่ผลบวกสําคัญที่สดุ สําหรับคนกัมพูชาคือพวกเขาจะไม่มีทางสนับสนุน
ระบบการเมืองอื่นใดเว้ นจากประชาธิปไตยตัวแทน การรัฐประหารในกัมพูชานอกจากจะเป็ นไปได้ ยาก
ในทางเทคนิคซึง่ ฮุนเซ็นเป็ นผู้ควบคุมกองกําลังสําคัญทังหมด
้
ในแง่ อดุ มการณ์ก็เป็ นเรื่ องยากที่จะมี
ประชาชนให้ การสนับสนุนการปกครองแบบ “ทางเลือก” ใดๆ (Chandler 2007)
“ชาตินิยม” อันเป็ นแนวคิดพ้ นสนมัยในโลกอารยะในยุคสมัยแห่งโลกาภิวตั น์ จึงถูกผลิตซํ ้าใน
สังครมการเมืองกัมพูชาอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในระดับล่างที่มีชีวิต ที่เปราะบางและถูก
ครอบงําโดยรัฐบาล อย่างไรก็ดีชมุ ชนจินตกรรมเหล่านี ้ไม่มีนํ ้าหนักเมื่อเทียบกับชีวิตประจําวันของพวกเขา
ขณะที่ชนชันกลางหรื
้
อชนชันสู
้ งมีตวั เลือกในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองและสอบชิงทุนศึกษาต่อ
ต่างประเทศและไม่กลับประเทศตนอีก ชนชันล่
้ างมีตวั เลือกเดีย วคือการอพยพเข้ าสูป่ ระเทศไทยและละ
ทิ ้งอัตลักษณ์ทางจินตกรรมทังหมดสู
้
ก่ ารเป็ นแรงงานที่ยอมรับทุกเงื่อนไขในประเทศปลายทาง
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แรงงานชาวกัมพูชาส่วนมากมีเป้าหมายในการทํางานที่ประเทศไทยในระยะสัน้ จํานวนหนึง่
สามารถไปกลับตามฤดูกาลทํานาได้ ด้ วยเงื่อนไขพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ การคมนาคมที่สะดวก และนโยบาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การอยูท่ ี่ประเทศจึงถูกกําหนดเป็ นสถานะชัว่ คราว และ ”เป็ นบ้ านเมืองอื่น”
สําหรับเขาเสมอ แม้ จะมีข้อเท็จจริงว่าแรงงานจํานวนมากไม่สามารถเดินทางกลับบ้ านเกิดได้ ทกุ ปี แม้ วา่ อยู่
ประเทศไทยมากกว่าสิบปี แล้ วก็ตาม “ภาพจินตกรรม” ว่าด้ วยการกลับบ้ านเมื่อไรก็ได้ กลายเป็ น ชุมชน
จินตกรรมที่ทําให้ พวกเขาห่างไกลจากสภาพความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
4.4 เงื่อนไขชีวิตประจาวันของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการ
การพิจารณาเงื่อนไขในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการได้
จากการเก็บข้ อมูลภาคสนามโดยระเบียบวิธีวิจยั ทางชาติพนั ธุ์วิทยา โดยสามารถอธิบายลักษณะพื ้นฐาน
ของความเป็ นอยูโ่ ดยพิจารณาผ่านกลุม่ อาชีพได้ ดงั นี ้

Current jobs of the informants
11
6
2

1

1

3

1

จากตารางจะเห็นได้ วา่ ผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติ ประกอบอาชีพในโรงงานเป็ นสัดส่วนที่สงู ที่สดุ
รองลงมาคือกลุม่ อาชีพที่รับจ้ างแบกข้ าวสารในโกดังข้ าง ขณะที่กลุม่ อาชีพอื่นๆมีการกระจายตัวโดยมาก
แล้ วเป็ นภาพของลูกจ้ างวิสาหกิจในครัวเรื อน หรื อ ธุรกิจขนาดย่อม นอกจากนี ้จากภาพสะท้ อนระยะเวลาที่
อยูใ่ นประเทศไทยตามแผนภาพด้ านล่าง
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Number of informants

Years in Thailand
12
10
8
6
4
2
0
Less than a
year

1-2 years

5- 8 years over 8 years

Duration

จากแผนภาพแสดงให้ เห็นว่า แรงงานข้ ามชาติดกรณีศกึ ษาในพื ้นที่เทศบาลตําบลสําโรงเหนือ
ส่วนมากแล้ ว เป็ นผู้อพยพรุ่นใหม่ปะปนกับผู้ที่อยูอ่ าศัยมานาน (มากกว่า 8 ปี ) ขณะที่ผ้ อู ยูอ่ าศัยที่ใช้ ชีวิตใน
ช่วงเวลาระดับกลาง 3-5 ปี มีไม่มากนักดังนันสามารถตี
้
ความได้ สองลักษณะคือ
1.ช่วงเวลาของการเก็บข้ อมูลภาคสนามเป็ นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านรุ่นของผู้อพพ ทังนี
้ ้
แรงงานรุ่นหนุม่ สาวโดยมากมักจะทํางานในโรงงานที่มีลกั ษณะการจ้ างงานที่มนั่ คงกว่าโดยเปรี ยบเทียบ
ขณะที่แรงงานที่อยูอ่ าศัยในพื ้นที่มาเป็ นเวลานานโดยมากทํางานในลักษณะการรับค่าจ้ างวันต่อวันตาม
โกดัง หรื อการทํางานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึง่ เป็ นกิจการที่ต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคจึงต้ องการผู้ที่สามารถสื่อสารหรื อปฏิสมั พันธ์กบั คนไทยได้
2.เป็ นภาพสะท้ อนแนวโน้ มการปรับตัวสูก่ ารจ้ างงานแบบยืดหยุน่ เนื่องด้ วยแ รงงานรุ่นใหม่ที่เข้ าสู่
ตลาดแรงงานก็มีแนวโน้ มที่จะอยูท่ ี่ประเทศนะระเวลาที่ไม่นานนัก โดยพวกเขาเชื่อมัน่ ว่าหากเขาได้ ทํางานที่
มัน่ คงในประเทศไทย ระยะเวลาไม่กี่ปี ก็จะสามารถทําให้ พวกเขามีชีวิตที่ดีในกัมพูชาได้
แม้ จะทราบดีวา่ มีประเด้ นสําคัญเมื่อพิจารณาถึงแรงงานกัมพูชาในพื ้นที่สําโรงคือการค้ าประเวณี
และธุรกิจขอทาน แต่ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้จจะมุง่ ฉายให้ เห็นถึงลักษณะการประกอบอาชีพตามกลุม่ ที่ปรากฏ
เป็ นหลักขณะที่ธุรกิจประเวณี และขอทานจะพิจารณาเป็ นองค์ประกอบเสริม
4.4.1 กรณีศึกษา และความทรงจาทางสังคม
ในการยกกรณีศกึ ษาแรงงานข้ ามขาติชาวกัมพุชาในพื ้นที่สมุทรปราการ ความทรงจําทางสังคมเป็ น
ประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในกรณีศกึ ษาผู้ให้ สมั ภาษณ์ เพื่อฉายภาพให้ เห็นความขัดแย้ งและต่อสู้ใน
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ชีวิตประจําวัน กรณีศกึ ษานี ้เป็ นภาพสะท้ อนเงื่อนไขชีวิตปกติ ของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา ที่เผชิญกับ
ความเปราะบาง และมีความหลากหลายในความคาดหวังต่อการใช้ ชีวิตในสมุทรปราการ โดยพิจารณา
ผ่านกรณีศกึ ษา การบรรยายเรื่ องราวของชีวิตโดยแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา โดยชื่อที่ใช้ เรี ยกทังหมดที
้
่
ปรากฏในงานวิจยั เป็ นนามสมมติ
ชาลี
เมื่อพิจารณาแล้ วชาลีมิได้ มากจากครอบครัวที่ยากจนนัก เขาตัดสินใจอพยพมาสูป่ ระเทศไทยด้ วย
เรื่ องเล่าของญาติ ซึง่ มีประสบการณ์ในการทํางานที่ประเทศไทยมาก่อน ญาติของเขาอพยพมาพร้ อมกับ
ภรรยา พวกเขาทัง่ คูม่ ีความสุขกับชีวิตเมืองไทย ผู้วิจยั ได้ ทําการสัมภาษณ์ญาติของชาลีซงึ่ พบว่าพวกเขา
พอใจกับชีวิตเมืองไทยห้ องเช่าของพวกเขาสะอาด และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน คูส่ ามีภรรยาให้
ข้ อมูลแก่ชาลีวา่ การใช้ ชีวิตที่ตลาดหนามแดงไม่ลําบากนัก มีชมุ ชนชาวกัมพุชาตังถิ
้ ่นฐานอยูท่ ําให้ ไม่ร้ ูสกึ ว่า
ห่างบ้ าน คุณภาพชีวิตของที่นี่โดยรวมดีกว่าการอยูท่ ี่กมั พูชาแน่น อน ยิ่งไปกว่านัน้ หากชาลีได้ ใบอนุญาต
ทํางาน และได้ งานกะกลางวัน ชีวิตที่นี่นบั เป็ นสิ่งที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ เมื่อพิจารณาแล้ วชาลีได้ รับอิทธิพล
จากการใช้ ชีวิตแบบไทย และพยายามแต่งตัวให้ ดดู ีตามแบบฉบับวัยรุ่นไทย เขาไม่มีแผนการอพยพกลับ
ประเทศในช่วงเวลานี ้ แต่ก็คดิ ถึงบ้ านและอิสระเมื่อครัง้ อยูท่ ี่กมั พูชา การที่เขาเป็ นลูกชายคนโตของบ้ าน เขา
มองว่าเมืองไทยเป็ นที่ที่ดีสําหรับคนหนุม่ ในการหาประสบการณ์เขาอยากให้ น้องชายเขามีโอกาสได้ มา
ทํางานที่เมืองไทย แต่สําหรับน้ องสาวของเขา เขาคงไม่แนะนําที่นี่เสี่ยงเกินไปสําหรับผู้หญิง และผู้หญิงที่
ได้ มาทํางานที่เมืองไทยก็มกั มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเมื่อกลับบ้ านเกิด
ปิ่ น
สําหรับกรณีของปิ่ น แรงงานสตรี ชาวกัมพูชา การมาทํางานที่ประเทศไทยไม่ใช่ทางเลือกที่เธอตังใจ
้
ไว้ ตงแต่
ั ้ ทีแรก เธอเติบโตมากับยายของเธอซึง่ ไม่สามารถสนับสนุนเงินสําหรับการศึกษาหรื อกระทัง่ การ
ดํารงชีวิตพื ้นฐานได้ การมาทํางานที่ประเทศไทยซึง่ มีเวลานอนแค่คืนละสี่ชวั่ โมง การทํางานเป็ นกรรมกร
แบกข้ าวสารที่โกดังทําให้ เธอทํางานเพื่อผลตอบแทนรายชิ ้นจนกระทัง่ ทํางานไม่ไหวที่บ้านเจ้ าของกิจ การ
ชาวไทยเชื ้อสายจีน
ขณะนี ้เธออายุสิบเจ็ดปี แล้ ว แต่ยงั ปรารถนาที่จะได้ รับการศึกษาเหมือนตอนที่เธออายุน้อยกว่านี ้
เธอต้ องออกจากโรงเรี ยนตังแต่
้ อายุสิบสองปี เพื่อทํางานหนักขณะที่เด็กคนอื่นได้ ศกึ ษาต่อในชันมั
้ ธยม แม้

47

การอยูท่ ี่ประเทศไทยจะเป็ นการเปิ ดหูเปิ ดตาและรสนุกกั บชีวิตวัยรุ่น แต่เธอยังคงปรารถนาที่จะกลับ
กัมพูชาบ้ านเกิดของเธอ ซึง่ เธอรู้สกึ ว่าเป็ นบ้ านที่แท้ จริงของเธอ สําคัญที่สดุ คือยายของเธอและเสรี ภาพที่
กัมพูชาก็มีมากกว่าที่ประเทศไทย แม้ วา่ เธอจะหาเงินที่เมืองไทยได้ เป็ นปริมาณหลายเท่าเมื่อเทียบกับที่
กัมพูชาแต่คา่ ใช้ จา่ ยของเธอก็สงู เช่นกัน โดยมากแล้ วแต่ละเดือนเธอแทบไม่มีเงินเหลือเก็บ เธอให้ ความเห็น
ว่างานที่นี่หนักมากและหากต้ งการพักผ่อนก็จําเป็ นต้ องใช้ จา่ ย อันเป็ นสาเหตุให้ เธอไม่เหลือเงินเก็บส่งกลับ
ที่กมั พูชา เธอให้ ความเหห็นว่าหากมีงานอะไรก็ได้ ให้ เธอทําที่กมั พูชาและมีเงินค่าจ้ างเพียงแค่ดํารงชีพได้
โดยไม่จําเป็ นต้ องเหลือเก็บเธอก็พร้ อมที่จะกลับกัมพูชา อย่างน้ อยก็ได้ อยุท่ ี่บ้า น ทุกครัง้ ที่เธอใช้ เงินที่
ประเทศไทยเธอมักมีคําถามอยูใ่ นใจเสมอว่า อีกนานเท่าไรจะได้ กลับกัมพูชาเสียที
สัตตา
เมื่อเธอได้ บอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอกําลังจะถึงประเทศไทย พ่อแม่ของเธอได้ บอกให้ กลับบ้ านซึง่
เธอปฏิเสธ ซึง่ ตอนนี ้เธอคิดถึงบ้ านมาก เหมือนกับแรงงานข้ ามชาติรุ่นหนุม่ สาวคนอื่น เธอคิดถึงอิสระที่มีที่
บ้ านเกิด ทุกวันนี ้ความปรารถนาเดียวของเธอคือการได้ กลับบ้ านเมื่อพิจารณาถึงการเดินทางมาประเทศ
ไทย สําหรับเธอแล้ วถือว่าดีกว่าแรงงานคนอื่นโดยเปรี ยบเทียบ การเดินทางปลอดภัยและราบรื่ น แม้ วา่ การ
ทํางานที่เมืองไทยจะยากลําบากสําหรับเธอ ไม่กี่เดือนหลังจากที่ทํางานเมืองไทยเธอกลับบ้ านเกิดได้ ชวน
น้ องสาวและญาติอีกสองคนร่วมทํางานที่ประเทศไทย เมื่อถามถึงเหตุผลการตัดสินใจ
เธออธิบายว่าในทีแรกเธอไม่คดิ ที่จะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยอีกแต่เมื่อนายจ้ างเธอรู้นายจ้ างขูว่ า่
จะไม่จา่ ยเงินเดือนเดือนสุดท้ ายเธอไม่มีทางเลือกที่ต้องกลับมาทํางาน เมื่อเธอถึงบ้ านน้ องสาวและญาติ
ของเธอร้ องขอให้ เธอพามาเมืองไทยด้ วย เพราะอย่างน้ อยเธอก้ ยงั สามารถส่งเงินกลับมาให้ ที่บ้านได้ และ
ครัง้ นี ้เธอได้ รับส่วนลดจากเอเย่นต์ในการอํานวยความสะดวกด้ านการเดินทางโดยคิดค่าใช้ จา่ ยอยูท่ ี่หวั ละ
2300 บาทต่างจากครัง้ แรกที่เสียค่าใช้ จา่ ย 2500 บาท ตอนนี ้ทังสี
้ ่คนอยูอ่ าศัยอยูท่ ี่ห้องเช่าของเจ้ าองบ้ าน
คนไทย ไม่มีชาวกัมพูชาอยูใ่ นบ้ านเช่าแห่งนี ้ เธอเล่าให้ ฟังว่าเจ้ าของห้ องเคยคิดจะเลิกสัญญาเช่าหลายครัง้
ซึง่ เธอขอเวลาจนถึงเดือนตุลาคม แล้ วจะกลับกัมพูชา
เวือน
ก่อนที่จะมาอยูท่ ี่ประเทศไทย เวือนทํางานถึงแปดปี ในมาเลเซีย ชีวิตที่ผา่ นมา เต็มไปด้ วยความ
ยากลําบากและต่อสู้ ชัว่ หนึ่งปี ครึ่งแรกที่เขาทํางานที่มาเลเซียบางครัง้ เขาได้ นอนหลับเพียงวันละชัว่ โมง
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โดยมีหน้ าที่ตรวจการทํางานของเครื่ องจักร หลังจากที่เข้ าใจการทํางานของเครื่ องจักรดีแล้ ว เขาได้ รับเลื่อน
ขันให้
้ เป็ นคนคุมคนงาน เช่นเดียวกันกับที่เมืองไทยแม้ เขาจะเข้ ามาหลังแรงงานรุ่นก่อนหน้ าแต่ด้วยลักษณะ
ช่างสังเกตของเขาทําให้ เป็ นคนคุมคนงานในตลาดแม้ จะมีประสบการณ์น้อยกว่าก็ตาม โดยทีเขาใช้ เวลา
ไม่กี่เดือนในการเรี ยนรู้วา่ นายจ้ างชาวไทยต้ องการอะไรจากเขา และเขาก็เริ่มแนะนําให้ เพื่อนร่วมงานทํา
ตาม นายจ้ างชอบเขามากในทางตรงข้ ามเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเขานัก เวือนให้ ความสําคัญต่อการ
ช่วยเหลือในชุมชน โดยคิดว่าเป้นเรื่ องต่างตอบแทนกัน สําหรับแรงงานอพยพการได้ รับความช่วยเหลือใน
ช่วงแรกเป็ นเรื่ องสําคัญมากก่อนที่จะสามารถตังตั
้ วในอาชีพได้
เวือนถือว่าเป็ นนักชาตินิยมคนหนึง่ เขามักให้ ความช่วยเหลือแก่แรงงานชาวกัมพูชาก่อนที่จะทํางานใ น
ตลาด เขาเคยทํางานที่ร้านขายของชํามาก่อน เช่นเดียวกับที่ทํางานอื่นๆเขาเป็ นที่โปรดปรานของเจ้ านาย มี
ครัง้ หนึง่ ซึง่ เขาต้ องกลับบ้ านไปทําธุระไม่กี่วนั ซึง่ เจ้ านายตัดสินใจจ้ าง คนงานพม่า และคนงานกัมพูชาเพิ่ม
อย่างละหนึง่ คน เมื่อเขากลับมานายจ้ างตัดสินใจไล่ชาวกัมพูชาออกเขาบอกนายจ้ างให้ ไล่เขาออกแทนที่
ชาวกัมพูชาคนนัน้ สําหรับเขาแล้ วการอยูท่ ี่ประเทศไทยก็เหมือนประเทศอื่น ปั ญหาใหญ่ของที่นี่คือไม่มี
โรงเรี ยนสําหรับลูกพวกเขา สําหรับพื ้นที่ที่อยูอ่ าศัยหรื อที่พกั ผ่อนหย่อนใจไม่ใช่ปัญหาใหญ่นกั เพราะมันก็
ไม่มีเวลาจะไปที่ไหนอยูแ่ ล้ ว
โสพี
โสพีตดั สินใจเข้ าประเทศไทยตังแต่
้ ยงั เป้นวัยรุ่น ด้ วยเหตุผลเช่นเดียวกันกับแรงงานคนอื่นคือการ
ทํางานที่เมืองไทยได้ คา่ ตอบแทนที่ดีกว่าที่กมั พูชาเขาจึงอยากรู้วา่ สภาพการทํางานที่เมืองไทยเป็ นอย่างไร
หากเปรี ยบเทียบกับแรงงานคนอื่นแล้ ว เขามาจากครอบครัวที่พื ้นหลังดีกว่า ผู้อพยพทัว่ ไป ประสบการณ์
แรกที่ไร่อ้อย เขามีชว่ งเวลาที่ยากลําบากในการที่จะหาเงินให้ ได้ เท่าแรงงานคนอื่น แต่เมื่อได้ ย้ายมาอยูท่ ี่
สมุทรปราการนับว่าสภาพการทํางานดีขึ ้นกว่าแต่ก่อน แต่สําหรับเขาแล้ วการกลับบ้ านยังเป็ นสิ่งที่เขาคิดอยู่
เสมอ โสพีมีประสบการณ์สําคัญในการเรี ยกร้ องสิทธิ์ของเขา ครัง้ หนึง่ มีเพื่อนแรงงานชาวกัมพูชาประสบ
อุบตั เิ หตุในโรงงาน ในทีแรกเจ้ าของกิจการปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล จากนันเขาและเพื
้
่อนรวม
งานทําการรวมตัวประท้ วงเรี ยกร้ องการรักษาพยาบาล เนื่องด้ วยการรวมตัวประท้ วงในที่สดุ ทางโรงงานจึง
ยินยอมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ในที่ทํางานนี ้ผู้คมุ งานคนไทยมักขูต่ ะคอกเขาเมื่อทําอะไรผิดพลาด
และเขาก็ไม่ได้ ยอมเสมอไปบางครัง้ ก้ นําสูค่ วามขัดแย้ งและต่อสู้ เขาเคยถูกไล่ออกจากงานแต่สดุ ท้ ายแล้ ว

49

ในวันรุ่งขึ ้นเขาก็มารับงานอีก บางทีเขาอาจไม่เป็ นที่สําคัญมากเท่าที่ตวั เองคิด โสพีให้ ความเห็นว่าสิ่งที่เขา
เจอนันคงเป็
้
นภาพฉายซํ ้าสําหรับผู้อพยพรุ่นหนุม่ สาวในปั จจุบนั
อุ่น
อุน่ อาศัยอยูท่ ี่ประเทศไทยมามากกว่าสิบปี แล้ ว เธอเคยมีปัญหามะเร็งเต้ านมและอาการก็แย่ลงทุก
วัน เธอได้ รายได้ เพียงเล็กน้ อยจากโกดังผลิตข้ าวทําให้ เธอกังวลเกี่ยวกับปั ญหาสุขภาพเธอมากขึ ้น อย่างไร
ก็ดีการเข้ าถึงสิทธิประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า สามสิบบาทรักษาทุกดรคซึง่ สามารถรักษาเธอจนหายได้ จาก
ประสบการณ์ของเธอ เธอเห็นว่าระบบสาธารณสุขของไทยให้ ประโยชน์แก่แรงงานข้ ามชาติอย่างมาก
สําหรับการอยูใ่ นเมืองไทย บางครัง้ เธอไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่าอยูท่ ี่เมืองไทยอัน เป็ นเพราะเธอแวดล้ อมด้ วย
ชุมชนชาวกัมพูชา เธอเคยเป็ นเถ้ าแก่ หรื อผู้ใหญ่ตามงานแต่งานของผู้อพยพรุ่นหนุม่ สาว ซึง่ มีจํานวนมากที่
พบรักและแต่งงานที่เมืองไทย งานแต่งงานทําแบบง่ายๆตามประเพณีของกัมพูชา การมีสว่ นร่วมกับชุมชน
ชาวกัมพูชาทําให้ เธิร้ ูสกึ อบอุน่ เหมือนบ้ าน อันเป็ นเหตุให้ เธอมีความตังใจในการอยู
้
ท่ ี่ประเทศไทยยาวนาน
กว่าผู้อพยพคนอื่น แต่การกลับบ้ านก็ยงั คงเป็ นเป้าหมายหลักของเธอ แม้ ที่นนั่ จะไม่มีงานใดๆคอยเธออยู่
แต่เธอยังคงคิดว่าที่นนั่ เป็ นบ้ าน และไม่เคยคคิดที่จะได้ หรื อขอสัญชาติไทยแต่อย่างใด
โซนา
โซนา ชายหนุม่ อายุยี่สิบปี เมื่อครัง้ เขาอยูท่ ี่กมั พูชา เขาเคยทํางานเป็ นคนงานขายถ่าน การที่เขาไม่
สามารถหาถ่านได้ เหมือนแต่ก่อนทําให้ รายได้ ของเขาไม่คอ่ ยแน่นอน พี่เขยของเขาเป็ นคนแจ้ งถึงโอกาสใน
การทํางานที่เมืองไทยว่าสามารถหางานได้ ง่าย และได้ คา่ ตอบแทนที่ดี แม้ คนที่ไม่สามารถหางานได้ ก็จะมี
ตัวแทนหางานให้ แม่จะเป้นงานที่ลําบากแต่สําหรับเขาแล้ วคงไม่มีอะไรหนักไปกว่าการเป็ นคนเผาถ่านที่
กัมพูชา โซนามองว่าการทํางานที่เมืองไทยล้ วนให้ ผลดีแก่ทงผู
ั ้ ้ ใช้ แรงงานและสังคมไทย เพราะพวกเขาเป็ น
ผู้เติมเต็มเงื่อนไขการทํางานที่คนไทยไม่สามารถยอมรับค่าจ้ างที่ตํ่าขนาดนี ้ หรื อลักษณะงานที่ยากลําบาก
ขนาดนี ้
นิด
นิดอายุ 25 ปี เธอตัดสินใจมาทํางานที่ประเทศไทยเพื่อหาประสบการณ์ครอบครัวเธอมิได้ มีปัญหา
ทางการเงินที่นา่ เป็ นห่วง เช่นเดียวกับผู้อพยพรุ่นอายุน้อยๆคนอื่นเธอได้ ยินมาว่างานที่เมืองไทยหาง่ายและ
ค่าตอบแทนดี ซึง่ ก็เป็ นอย่างนันแต่
้ สําหรับเธอแล้ วเงื่อนไขการทํางานมันยากลําบากมากกว่าที่เธอคิดไว้
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และสําหรับแรงงานชาวกัมพูชาค่าจ้ าง 300 บาทยังดูเป็ นไปได้ ยาก ยิ่งไปกว่านัน้ ภาษาไทย
กลายเป็ นอุปสรรคสําหรับเธอเธอไม่สามารถเข้ าใจเวลานายจ้ างคนไทยสัง่ งาน หรื อกระทัง่ เวลาตําหนิ
ตะคอกใส่เธอ ภาษายังคงเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ าถึงบริการสาธารณสุขที่ทางโรงงานจัดให้ เธอ
กรณีศกึ ษาที่ยกมาข้ างต้ นเป็ นเพียงภาพสะท้ อนเบื ้องต้ นที่แสดงให้ เห็นเงื่อนไขการใช้ ชีวิตของ
แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการ ซึง่ สามารถวิเคราะห์ได้ จากข้ อมูลภาพรวมจากผู้ให้ ข้อมูล
ทังหมดดั
้
งปรากฏในหัวข้ อ 4.3.2
4.4.2 บทวิเคราะห์ ความเปราะบางในชีวิตประจาวัน
ความเปราะบางในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการเป็ นภาพ
สะท้ อนเงื่อนไขการสะสมทุนบนเงื่อนไขเสรี นิยมใหม่ที่มีกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าที่เข้ มข้ น โดยการสร้ าง
แรงงานเสี่ยง อันเป็ นสภาพแรงงานที่แบกรับความเสี่ยงจากชนชันนายทุ
้
นผ่านการสร้ างจิตสํานึกของความ
เป็ นผู้ประกอบการและเงื่อนไขการใช้ ชีวิตแบบชัว่ คราว โดยสามารถวิเคราะห์สภาพความเปราะบางได้ สาม
ลักษณะคือ ความคล้ ายกันในฐานะสินค้ า (Homogeneity) ความแตกแยก (Fragmentation) และ การถูก
แยกขาดออกจากสังคมส่วนใหญ่ (Social Disintegration)
ในเบื ้องต้ นจะเห็นได้ วา่ ระบบการผลิตได้ วางเงื่อนให้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชามีสภาพที่ยอม
จํานนและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งอันก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆตามมา เมื่อพิจารณาจะพบว่าแรงงานข้ ามชาติ
ชาวกัมพูชามีลกั ษณะร่วมกับแรงงานเสี่ยงทัว่ ไปภายใต้ กระบวนการสะสมแบบเสรี นิยมใหม่ ในเบื ้องต้ น
พวกเขามีลกั ษณะคล้ ายกันในฐานะสินค้ า พวกเขาขับเคลื่อนด้ วยความสัมพันธ์เยี่ ยงสินค้ าอย่างเข้ มข้ น
ชีวิตของพวกเขาถูกตีราคา ดังนันสิ
้ ่งแรกที่พวกเขาคิดถึงคือเงื่อนไขของการสร้ างรายได้ แก่ตวั เอง โดยละทิ ้ง
ประเด็นอื่นในชีวิต และหากพิจารณาจากผู้ให้ ข้อมูลซึง่ ส่วนมากเป็ นแรงงานอพยพที่เข้ าเมืองผิดกฎหมาย
ความหวาดกลัวที่จะถูกจับกุมจากเจ้ าหน้ าที่รัฐทําให้ พวกเขายอมรับต่อเงื่อนไขการทํางานหนักและการถูก
กดขี่มากขึ ้น ผู้ให้ ข้อมูลวัย สามสิบปี ให้ ความเห็นว่าเธอหวาดกลั วต่อเจ้ าที่รัฐ โดยเฉพาะตํารวจเสมอแม้ จะ
เป็ นการเดินทางปกติในเมืองสมุทรปราการ แต่ประเด็นที่นา่ สนใจคือ เธอไม่เคยแบ่งปั นความรู้สกึ นี ้ กับ
เพื่อนบ้ านหรื อเพื่อนร่วมงานแต่อย่างใด เพราะเธอเข้ าใจว่ามันเป็ นเงื่อนไขที่ทกุ คนเผชิญอยูแ่ ล้ ว และไม่มี
ทางออกดๆ เพราะทุกคนต่างเข้ ามาเพื่อหาเงิน ทุกคนไม่มีเวลาจะสนใจเรื่ องอื่น นอกจากค่าจ้ างแล้ ว
แรงงานต่างด้ าวจําเป็ นต้ องละทิ ้งเรื่ องอื่นซึง่ ถูกพิจารณาในฐานะปั ญหา “ไกลตัว”

51

แรงงานชาวกัมพูชาอพยพมาเพื่อการได้ รับค่าจ้ างสําหรับการดํารงชีพ หากพวกเขาไม่สามารถ
ทํางานได้ จึงจะเป็ นเรื่ องใหญ่และหนักหนาที่สดุ ในชีวิตเมืองไทย ครอบครัวผู้อพยพหนึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่า
เมื่อแม่ป่วย มันได้ สร้ างความเปราะบางแก่สถานะความเป้นอยูข่ องครอบครัวมาก เพราะมันไม่ใช่เพียง
รายได้ ที่สญ
ู เสียไปหากแต่หมายรวมถึงการที่สมาชิกในครอบครัวต้ องผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล ซึง่ กระทบต่อ
รายได้ สําหรับครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชา ที่สมาชิกทุกคนต้ องทํางานตลอดเวลาเว้ นแต่ตอนหลับนอน
สภาพความเปราะบางนี ้เมื่อดําเนินต่อเนื่องในที่สดุ การอยูใ่ นเมืองไทยสําหรับทังครอบครั
้
วดูจะเป็ นเรื่ อง
ฟุ่ มเฟื อยเกินไป สามีภรรยา ตัดสินใจกลับบ้ านโดยลูกชายวัยรุ่นอยูท่ ี่ เมืองไทยต่อไป กระนันเองปั
้
ญหาก็
ยังคงเกิดขึ ้นต่อเนื่อง เมื่อพวกเขาไม่มีเงินค่าเดินทางที่เพียงพอสําหรับกลับบ้ าน และสุขภาพของเธอก็
ลําบากต่อการเดินทาง แผนการเดินทางกลับบ้ านจึงถูกยกเลิกอย่างไม่มีกําหนด โดยที่เธอไม่สามารถเข้ าถึง
การรักษาพยาบาลใดๆที่เมืองไทยได้ และแน่นอนที่สดุ ด้ วยเงื่อนไขสุขภาพของเธอการอยูท่ ี่กมั พูชาเองก็มี
โอกาสที่จะทําให้ อาการทางสุขภาพของเธอหายขาดได้ แต่อย่างใด

ความคล้ ายกันในฐานะสินค้ ายังสามารถพิจารณาได้ จากประสบการณ์การข้ ามพรมแดนของ
แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา ในการข้ ามพรมแดนของทุกคนในครัง้ แรกจําเป็ นต้ องอาศัยเครื อข่ายของผู้
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นําเข้ าแรงงาน หรื อไม่ก็การมีญาติหรื อสมาชิกครอบครัวที่มีประสบการณ์ ดังนันจะเห็
้
นไดว่านอกจาก
ปั ญหาทัว่ ไปในการใช้ ชีวิตแล้ ว แรงงานข้ ามชาติโดยมากยังประสบปั ญหาการอยูใ่ นภาวะพึง่ พิง และไม่
สามารถกําหนดเงื่อนไขชีวิตของตนเองได้ ในเบื ้องแรก ดังนันสภาวะพึ
้
ง่ พิงนี ้จึงเป็ นการผลิ ตซํ ้าความสัมพันธ์
การผลิตแบบเสรี นิยมใหม่ที่ปรากฏในหมูแ่ รงงานข้ ามชาติ และไม่สามารถสร้ างชุดจินตกรรมที่นอกเหนือไป
กว่าข้ อมูลที่ได้ รับจากแรงงานรุ่นก่อนหน้ า
สําหรับตัวแทนการนําเข้ าแรงงานข้ ามชาติแล้ ว จุดคุ้มทุนของการนําเข้ าแรงงานข้ ามชาติอยูท่ ี่
ประมาณ 5-6 คนต่อเที่ยว แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ วอาจมีการบรรทุกแรงงานประมาณ 12-13 คนโดยรถกระบะ
หนึง่ คันและถูกคลุมด้ วยผ้ าพลาสติก การขนส่งลักษณะนี ้นับว่าเสี่ยงอันตรายมาก และอาจมีอาการ
เจ็บป่ วยหรื อเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง
ในเบื ้องต้ นได้ พิจารณาให้ เห็นว่าแรงงานข้ ามชาติมีลกั ษณะคล้ ายกันในฐานะสินค้ าที่มีความ
“คล้ ายกันเชิงคุณภาพ” แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ ้งก็จะพบว่าในความคล้ ายกันเชิงคุณภาพนี ้ก็ยงั คง
ปรากฏความเหลื่อมลํ ้าเชิงปริมาณ ซึง่ เป็ นภาพสะท้ อนความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ปรากฏในผู้ใช้ แรงงานข้ าม
ชาติ ความเหลื่อมลํ ้าที่ปรากฏชัดโดยมากแล้ วสามารถแสดงให้ เห็นในความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานเข้ าใหม่
กับแรงงานที่มีประสบการณ์ในเมืองไทย ดังตัวอย่างกรณีของแรงงานสตรี วยั 28 ปี ซึง่ อพยพมจาก
จังหวัดเสีมราฐ ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากชายแดนไทย ทําให้ เธอสามารถพูดและสื่อสารภาษาไทยได้ ในระดับปาน
กลาง ทําให้ เธอถูกตังข้
้ อรังเกียจจากเพื่อนชาวกัมพูชาด้ วยกัน โดยงานแรกของเธอคือการเป็ นคนงานรั บจ้ าง
ในสวนทุเรี ยน เธอเป็ นที่โปรดปรานของเจ้ านายเนื่องด้ วยเธอเป็ นแรงงานที่เข้ าใจภาษาไทยได้ ดีที่สดุ ทําให้
นายจ้ างมักเข้ าหาเธอเป็ นคนแรกเมื่อต้ องการสัง่ งานที่มีความซับซ้ อน และมักมอบหมายให้ เธอดูแลงาน
ต่างๆแทนที่จะเป็ นแรงงานที่เข้ ามาก่อน เมื่อเธอแปลคําสัง่ นายจ้ าง คนงานคนอื่นจะรู้สกึ ตํ่าต้ อยกว่าและ
รู้สกึ ว่าเป็ นการออกคําสัง่ ของเธอ เพื่อนร่วมงานปฏิเสธที่จะพูดคุยกับเธอ จ้ องจับผิดและปฏิเสธที่จะชวนมา
ทานอาหารด้ วยกัน
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่นา่ สนใจ แรงงานข้ ามชาติชายวัยยี่สิบปี เศษซึง่ ทํางานในเมืองไทย
มาแล้ วกว่าแปดปี เขามีเครื อข่ายมากมายในหมูผ่ ้ อู พยพชาวกัมพูชาและนายจ้ างชาวไทย ทําให้ เขาเป็ นที่
ยอมรับและเคารพในหมูผ่ ้ อู พยพชาวกัมพูชาทัว่ ไป เนื่องด้ วยเครื อข่ายของเขาสามารถช่วยแรงงานอพยพรุ่น
ใหม่ในการหางานได้ นอกเหนือจากความสามารถในการใช้ ภาษาไทยและประสบการณ์ในเมืองไทยแล้ ว
ลักษณะงานยังคงเป็ นตัวบ่งชี ้ความเหลื่อมลํ ้าในหมูผ่ ้ ใู ช้ แรงงาน พนักงานขายของในร้ านขนาดใหญ่ที่ได้ รับ
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ค่าจ้ างสูงมักได้ รับการยอมรับ ขณะที่อาชีพขอทานไม่เป็ นที่ยอมรับนักจากหมูผ่ ้ ใู ช้ แรงงานอาชีพอื่น สําหรับ
ตัวผู้อพยพที่ทําอาชีพขอทานเองก็มกั จะรวมตัวเป็ นกลุม่ และแยกขาดจากชุมชนส่วนใหญ่
จากเงื่อนไขทังหมดที
้
่ได้ แสดงมา จะพบว่าการใช้ ชีวิตในประเทศปลายทางทําให้ พวกเขามีความ
เป็ นปั จเจกชนในระดับที่สงู ขึ ้น ถึงแม้ วพ่ วกเขาจะอาศัยอยูใ่ นชุมชนเดี ยวกัน ใช้ ภาษาเดียวกัน แต่พวกเขา
ยังคงให้ ความสําคัญต่อต่อเงื่อนไขเศรษฐกิจเป็ นอันดับแรก อันหมายความว่าแม้ พวกเขาจะรู้สกึ ใส่ใจต่อ
ชุมชนในฐานะเพื่อนร่วมชาติ แต่พวกเขาจะไม่ให้ ความช่วยเหลือใดๆที่ก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อมูลค่าทาง
เศรษฐกิจใดๆที่พวกเขามี
จากข้ อมูลผู้ให้ สมั ภาษณ์ทงหมด
ั้
ไม่พบแรงงานชาวกัมพูชาที่ก่อตัวประท้ วงนายจ้ าง ในรอบปี ที่
ผ่านมา สําหรับชุมชนย่านสําโรงเหตุการณ์ที่โกดังข้ าวเมื่อปี ก่อนดูจะเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนจดจํากันได้ จากการ
ให้ ข้อมูลของคูห่ นุม่ สาวที่ทํางานในโกดังเมื่อปี ที่แล้ วให้ ข้อมูลว่า
“ เมื่อปี ก่อนได้ มีเหตุการณ์ ล่วงละเมิดทางเพศ แรงงานชาวกัมพูชา ในเวลาทํางาน น้ องสาวถูก
ลวนลามและข่มขืนในเวลางาน โดยลูกชายของเจ้ าของโกดัง ทําให้ พี่ชายซึง่ ทํางานที่เดียวกันไม่สามารถ
อดทนได้ จึงได้ ตอ่ ยหน้ าฝ่ ายชาย ในวันเดียวกันระหว่างกลับบ้ าน พี่ชายถูกกลุม่ อันธพาลลากตัวขึ ้นรถตู้
ขณะที่แรงงานคนอื่นไม่กล้ าทําอะไรเนื่องด้ วยกลุม่ ดังกล่าวมีปืนและขูจ่ ะยิงทุกคน และที่นา่ กลัวกว่าปื นคือ
ทุกคนกลัวจะเสียงานไป กลุม่ อันธพาลทําการซ้ อมพี่ชายทุกคนได้ แต่กรี ดร้ องให้ หยุด แต่ก็ไม่มีใครทําอะไร
พวกเรากลัวตกงาน สําหรับแรงงานชาวกัมพูชาที่มาเมืองไทยใหม่ๆไม่มีงานอะไรนอกเสียจากการแบกข้ าว
ในโกดัง” กระนันเองนั
้
บจากเหตุการณ์ครัง้ นันก็
้ ไม่มีใครที่จะประท้ วง หรื อหาทางช่วยเหลือพี่น้องคูน่ นั ้
สุดท้ ายแล้ วสองพี่น้องจําต้ องออกจากงานและกลับบ้ านที่กมั พูชาไปโดยไม่ได้ รับความช่วยเหลือใดๆทังจาก
้
องค์กรภายนอก หรื อภายในชุมชนเองก็ตาม
ข้ อมูลเพิ่มเติมสําคัญ จากผู้ให้ ข้อมูลชาวกัมพูชา ความสัมพันธ์ภายในชุมชนนอกจากกับญาติหรื อ
เพื่อนสนิทแล้ ว การช่วยเหลือเปรี ยบเหมือนกับการแลกเปลี่ยน อันหมายความว่าการไหว้ วานที่เกิดขึ ้นใน
ชุมชนต้ องมีคา่ จ้ างให้ เสมอ ถึงแม้ วา่ ผู้ให้ ความช่วยเหลือจะไม่ได้ ร้องขอเรื่ องเงิน แต่ก็ เป็ นธรรมเนียมที่ทกุ
คนตระหนักดีวา่ แรงงานต่างมาหาเงินที่เมืองไทยดังนันการเสี
้
ยเวลาจึงต้ องแรกมาด้ วยเงินเสมอ ชีวิตที่ดีขึ ้น
สําหรับชาวกัมพูชาที่มาทํางานในเมืองไทยคือ การวัดประเมินผ่านตัวเงินและคาดหวังชีวิตที่ดีขึ ้นเมื่อกลับ
บ้ านเกิด จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกนักที่พวกเขาจะคํานึงถึงชีวิตตัวเองมากกว่าคนอื่น และด้ วยสถานการณ์เข้ า
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เมืองผิดกฎหมายการมีกรณีพิพาท หรื อประท้ วงดูไม่ใช่ตวั เลือกที่ดีนกั พวกเขากลัวการมีปัญหากับ
เจ้ าหน้ าที่ไทย การช่วยเหลือแรงงานข้ ามชาติที่ร้ ูจกั และไม่มีความกี่ยวข้ องดูจะเป็ นการนําปั ญหาให้ ตนเอง

การช่วยเหลือจึงปรากฏในรูปแบบของการสนับสนุนทางจิตใจมากกว่า แม้ พวกเขาจะไม่ได้ พดู คุย
กันมากนัก แต่ก็ทราบความเป็ นอยูโ่ ดยพื ้นฐานของคนในชุมชนเป็ นอย่างดี ในที่ทํางานหากใครถูกตะคอก
หรื อลวนลาม โดยหัวหน้ า เพื่อนร่วมงานคนอื่นจะหาทางให้ กําลังใจไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ดังกรณีศกึ ษาซึง่ มี
แรงงานวัย 45 ปี ประสบอุบตั เิ หตุและนิวขาดข้ างหนึง่ เพื่อนบ้ านต่างแวะเวียนกันมาเยี่ยม หรื อการมีงาน
ประเพณีสําคัญเช่นหมันหรื
้ อแต่งงานก็จะมีการเข้ าร่วมงานที่คบั คัง่ ตราบใดที่การช่วยเหลือนันไม่
้ กระทบ
ต่อ วิถีทางเศรษฐกิจ
4.5 บทวิเคราะห์ ลักษณะการต่ อสู้ในชีวิตประจาวัน
การพิจารณาการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาเป็ นภาพสะท้ อนการต่อสู้
ของแรงงานเสี่ยง ซึง่ สามารถพิจารณาได้ สองลักษณะร่วมกันคือการต่อสู้ในฐานะปั จเจกชนและ การต่อสู้ใน
ลักษณะการรวมหมู่ จากการวิจยั พบว่าการต่อสู้ในลักษณะรวมหมูไ่ ม่ปรากฏชั ดนักในหมูแ่ รงงานข้ ามชาติ
ชาวกัมพูชา แม้ พวกเขาจะมีลกั ษณะร่วมทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมที่นา่ จะสามารถผลักดันให้ เกิดการ

55

ต่อสู้ได้ แต่ตามที่ได้ พิจารณาไปในส่วนของบทวิเคราะห์ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชา ถูกวางเงื่อนไขให้
ดํารงอยูใ่ นภาวะปั จเจกชนเข้ มข้ น และเงื่อนไขนี ้เองทํา ให้ พวกเขาขับเคลื่อนการต่อสูใ่ นลักษณะปั จเจกชน
มากกว่าการสร้ างสํานึกแบบรวมหมู่ ซึง่ เป็ นลักษณะชัว่ คราวและไม่ก่อให้ เกิดการขับเคลื่อนที่นําสูก่ าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างระดับกลุม่ แต่อย่างใด โดยสามารถสรุปลักษณะการต่อสู้แบบแยกส่วนตามแนวทาง
ปั จเจกชนได้ ดงั นี ้ (Reisen 2006)
1.ต่อรองผ่านโครงสร้ างความสัมพันธ์สว่ นบุคคล ดังจะเห็นได้ จากกระบวนการเริ่มต้ นของการ
นําเข้ าแรงงานข้ ามชาติซงึ่ เกิดขึ ้นโดยเริ่มต้ นจากการที่พวกเขาติดต่อ ต่อรองกับตัวแทนการนําเข้ าแรงงาน
ข้ ามชาติ การได้ ราคาที่ถกู ลง หรื อ การรับรองเรื่ องค่าจ้ างที่เมืองไทย เกิดขึ ้นบนฐานการต่อรอง ด้ วย
ความสัมพันธ์สว่ นตน เพื่อประโยชน์เฉพาะตน
2. การต่อสู้เป็ นไปในลักษณะ บนฐานประเด็นเฉพาะ และมิได้ เป็ นไปเพื่อแก้ ไขสภาพที่เป็ น
จุดเริ่มต้ น ดังนันเมื
้ ่อปั ญหารุนแรงเกิ ดขึ ้นจนไม่สามารถแก้ ไขได้ จึงมักปะทุออกเป็ นความรุนแรงและผู้ที่รับ
ผลคือตัวแรงงานข้ ามชาติเอง
3.ทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้นในปริมณฑลของการต่อสู้ที่อยูบ่ นฐานความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ดังนันการจั
้
ดวาง
ให้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาแบกรับความเสี่ยงแทนชนชันนายทุ
้
น จึงเป็ นเงื่อนไขให้ พวกเขามีความ
เปราะบางในชีวิตที่สงู ขึ ้น มนุษย์ที่มี ความเสี่ยงในชีวิตตลอดเวลาย่อมไม่สามารถนําสูก่ ารต่อสู้และเรี ยกร้ อง
เชิงโครงสร้ างได้ ข้ อเสนอการต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ ามชาติจะทําการสรุปและนําเสนอในบทที่
6 เพื่อฉายภาพกรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบต่อไป
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ภาพแสดงลักษณะที่อยูอ่ าศัย
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4.6 บทสรุป
การศึกษาวิจยั พื ้นที่สมุทรปราการ เทศบาลสําโรงเหนือ และพื ้นที่ชมุ ชนใกล้ เคียงได้ แสดงให้ เห็น
ลักษณะสําคัญของผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาอันเป็ นผลจากกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่
โดยประกอบด้ วย การใช้ ชีวิตแบบกระจัดกระจายและขาดการรวมตัว การขาดคความร่วมมือในชุมชน
เดียวกัน อันวางเงื่อนไขในลักษณะที่สามคือการถูกแยกขาดจากพื ้นที่หลักของเมืองแม้ ประชากรชาว
กัมพูชา ลักษณะนี ้นําสูค่ วามเปราะบางและไม่สามารถกําหนดอนาคตตนเองได้ การดํารงอยูใ่ นสภาวะ
แรงงานเสี่ยง (Miller 2010) ที่ต้องแบกรับความเสี่ยงแทนชนชันนายทุ
้
นทําให้ อํานาจต่อรองของแรงงานข้ าม
ชาติชาวกัมพูชาอยูใ่ นระดับตํ่า และการต่อสู้ปรากฏออกมาในลักษณะของการต่อสู้บนฐานปั จเจกชน
มากกว่าการรวมตัว ในการสร้ างอัตลักษณ์ร่วมและท้ าทายมากกว่าการแก้ ไขในลักษณะตังรั้ บ นอกจากนี ้
การมีสภาวะที่พงึ่ พิงต่อแรงงานรุ่นก่อนหน้ าด้ วยการขาดข้ อมูล รวมถึงความสัมพันธ์เชิงอํานาจในชุมชน
ส่งผลให้ แรงงานรุ่นใหม่ มีหน้ าที่ในการผลิตซํ ้าความสัมพันธ์ที่มีการขูดรี ดอย่างมากต่อไป มากกว่าการท้ า
ทายต่อเงื่อนไขที่แรงงานรุ่นก่อนหน้ าได้ เผชิญมา
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บทที่ 5 แรงงานข้ ามชาติชาวพม่ าในภูเก็ต
5.1 บทนา
ในบทนี ้จะชี ้ให้ เห็นเงื่อนไขการใช้ ชีวิตของแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในจังหวัดภูเก็ต แม้ แรงงานชาว
พม่าจะนับเป็ นผู้อพยพที่มีสดั ส่วนสูงในหมูผ่ ้ ใู ช้ แรงงานข้ ามชาติในไทยแต่การศึกษาโดยมากได้ มีการ
เจาะจงลงไปในพื ้นที่ชายแดนด้ านตะวันตก และพื ้นที่อตุ สาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ขณะที่
การศึกษาในพื ้นที่ทางภาคใต้ นนโดยมากเป็
ั้
นการศึกษาผ่านกรอบแนวคิดของสิทธิพลเมืองและปั ญหา
การค้ ามนุษย์ โดยที่การศึกษาสภาพการจ้ างในสภาวะปกติยงั มิได้ ปรากฏชัดเท่าไรในการศึกษาที่ผา่ นมา
การเลือกกรณีศกึ ษาภูเก็ตมีจดุ เด่นในการฉายให้ เห็นเงื่อนไขการใช้ ชีวิตและการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของ
แรงงานข้ ามชาติ ด้ วยลักษณะเด่นคือ 1.การมีพื ้นที่กายภาพเป็ นเกาะ พื ้นที่กายภาพในลักษณะนี ้มีผล
สําคัญในการสร้ างความเข้ มข้ นของปฏิสมั พันธ์ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ทางสังคม 2.การเป็ นอุตสาหกรรมบริการ
ขนาดใหญ่ซงึ่ นับเป็ นกระบวนการผลิตที่อิงกับตัวผู้ใช้ แรงงาน และเป็ นการผลิตที่ใช้ การแข่งขันแบบทุน
เข้ มข้ น กล่าวคือในการแข่งขันไม่จําเป็ นต้ องมีการวางเงื่อนไขให้ ได้ คา่ แรงานที่ตํ่า ที่สดุ เพื่อประโยชน์ในการ
แข่งขันในตลาดสินค้ า ดังนันหากเปรี
้
ยบเทียบกับพื ้นที่สมุทรปราการแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาเผชิญ
เงื่อนไขการขูดรี ด “เชิงปริมาณ” ในขณะที่แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ตเผชิญกับสภาพการขูดรี ดเชิง
คุณภาพและการทําให้ เป็ นสินค้ าที่เข้ มข้ น แม้ วา่ พวกเขาอาจมีรายได้ ที่สงู กว่าโดยเปรี ยบเทียบก็ตาม ในบท
นี ้จะแบ่งการนําเสนออกเป็ น 4 ส่วน คือ 1.ภูมิรัฐศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการและประวัตศิ าสตร์ การ
ผลิต ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงอํานาจในพื ้นที่ 2.เงื่อนไขประเทศต้ นทางและการแปรสภาพการผลิตใน
ประเทศพม่านับจากศตวรรษที่ที่ 21 3.ลักษณะชีวิตประจําวันและความเปราะบางในอุตสาหกรรมการ
บริการ และ 4. การต่อสู้ในชีวิตประจํา วันของแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่ภเู ก็ต
จากการศึกษาวิจยั พบว่า เนื่องด้ วยพื ้นที่กายภาพที่มีความหนาแน่นและเข้ มข้ นได้ ทําให้ พื ้นที่ทาง
สังคมซึง่ เป็ นสนามของการปฏิสมั พันธ์มีกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าที่เข้ มข้ นเช่นกัน แม้ แรงงานข้ ามาติชาว
พม่าในภูเก็ตจะได้ รับค่าตอบแทนที่สงู โดยเปรี ยบเทียบกับแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่อื่น แต่มิได้ หมายความ
ว่าแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ตจะพ้ นจากสภาพการขูดรี ดในรูปแบบเชิงคุณภาพ ในอีกด้ านหนึง่ เมื่อ
พิจารณาเงื่อนไขการพัฒนาเมือง และการผลิตแบบเน้ นทุน ทําให้ ภเู ก็ตมิได้ ประสบเงื่อนไขอนวัฒนาการ
ของเมืองเมื่อเปรี ยบเทียบกับสมุทรปราการ นัน่ คือเมืองสามารถรองรับและขยายโอกาสการทํางานและ
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สร้ างการพัฒนาชีวิตในเชิงคุณภาพต่อไปได้ รวมกับการที่มีตลาดแรงงานเน้ นแรงงานในพื ้นที่รอบนอก
สําหรับอุตสาหกรรมการประมงและต่อเนื่องประมงในพื ้นที่ พังงา และ ระนอง แต่ด้วยการสะสมทุนแบบ
เข้ มข้ นนี ้ทําให้ รอบการสะสมทุนในภูเก็ตหดสัน้ ยืดหยุน่ อันทําให้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ องแรงงานข้ ามชาติ
ชาวภูเก็ต ตกอยูใ่ นสภาวะชัว่ คราว และไม่สามารถคาดหวังกับอนาคตได้ เงื่อนไขนี ้จึงจัดเป็ น สภาวะ Over
Accumulation หรื อการสะสมแบบล้ นเกิน อันเป็ นปรากฏการณ์ที่ทนุ ทํางานมากเกินไป เงื่อนไขนี ้ทําให้ เกิด
การแปลกแยกมหาศาลในหมูผ่ ้ ใู ช้ แรงงาน หรื อเป็ นการขูดรี ดเชิงคุณภาพ ในขณะเดียวกันทําให้ ลกั ษณะ
พัฒนาของเมืองกลายเป็ นสภาพชัว่ คราวที่เน้ นทุน อันมิได้ ตอบสนองต่อชีวิตของผู้ใช้ แรงงานในมิตขิ อง
ความเป็ นมนุษย์แต่อย่างใด
5.2 ภูมิรัฐศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการ ประวัตศิ าสตร์ การผลิต และความสัมพันธ์ เชิง
อานาจในพืน้ ที่
5.2.2 ภูมิรัฐศาสตร์ และประวัตศิ าสตร์ สงั คมในภูเก็ต
ภูเก็ตเป็ นพื ้นที่เกาะซึง่ รายรอบด้ วยเกาะเล็กประมาณ 39 เกาะพื ้นที่กายภาพครอบคลุม 570
ตารางกิโลเมตรขนาดโดยประมาณใกล้ เคียงกับประเทศสิงค์โปร์ จํานวนผู้อยูอ่ าศัยตามทะเบียนบ้ านเมื่อ
ต้ นศตวรรษที่ 21 อยูท่ ี่ 249,000 ขณะที่ผ้ อู ยูอ่ าศัยจริงอาจเพิ่มเป็ นสองเท่า จากผู้อพยพในประเทศ แรงงาน
อพยพชาวพม่า สถิตทิ างการระบุวา่ ประชากรส่วนมากเชื ้อสายไทย เป็ นชาวพุทธร้ อยละ 80 กว่าร้ อยละ 17
ที่เหลือในสัดส่วนร้ อยละ 3 เป็ นชาวเลพื ้นเมือง ชาวคริสต์ ในพื ้นที่นี ้ไม่มีความแตกต่างระหว่าง ชาวไทย
และชาวจีนอพยพเมื่อศตวรรษก่อน คําอธิบายเกี่ยวกับภูเก็ตและพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ อย่างวัตถุ
วิสยั เต็มไปด้ วยความสับสน โดยสามารถสรุปประวัตศิ าสตร์ ฉบับทางการที่อธิบายถึงพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
ในภูเก็ตได้ เป็ นสามชุดดังนี ้ (Nasution 2004)
1.ประวัตศิ าสตร์ แบบส่วนกลางและสองวีรสตรี จากถลาง จากคําอธิบายของ ธงชัย วินิจจะกุลได้
อธิบายถึงกระวนการสร้ างรัฐสมัยใหม่ของเจ้ ากรุงเทพฯในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในการกําหนดแนวคิด
พลเมือง และพรมแดนสมัยใหม่ พร้ อมทังการสร้
้
างประวัตศิ าสตร์ ชดุ เดียวกันที่มีพฒ
ั นาการแบบเส้ นตรง
ปั ญญาชนอนุรักษ์นิยมพยายามสร้ างประวัตศิ าสตร์ เพื่ออธิบายให้ เห็นว่า รัฐไทยกับชนชาติไทยถูกพัฒนาคู่
กัน พร้ อมกับสถาบันกษัตริย์ ดังนันคํ
้ าอธิบายแบบรัฐศักดินาเดิมที่ผกู ติดอํานาจ ระหว่างความสัมพันธ์ ของ
ผู้ครองนครมากกว่ามิตทิ างภูมิรัฐศาสตร์ จึงต้ องถูกปรับเปลี่ยนดังนันเป็
้ นเหตุผลให้ ประวัตศิ าสตร์ ทกุ ชุดถูก
เชื่อมตรงเข้ ากับประวัตศิ าสตร์ สว่ นกลาง (Amaranand 1996) ดังเช่นกรณีของวีรสตรี เมืองถลาง คุณหญิง
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มุก คุณหญิงจัน อันถูกเชื่อมร้ อยเข้ ากับประวัตศิ าสตร์ ของการปกป้องดินแดนในระหว่างการสู้รบของสยาม
และพม่า แน่นอนว่าคําอธิบายวีรกรรมครัง้ นี ้ถูกอธิบายผ่านชุดอธิบายแบบรัฐสมัยใหม่ที่มีอํานาจอธิปไตย
เสมอกันในดินแดนหนึง่ เช่นเดียวกับประวัตศิ าสตร์ ทางการว่าด้ วยสงครามระหว่างไทยและพม่าอื่ นๆ ที่
ไม่ได้ ถกู อธิบายผ่านกรอบแบบวัตถุวิสยั “สงคราม” ถูกอธิบายไม่ตา่ งจาก การดู ‚กีฬาโอลิมปิ ก” มากกว่า
คําอธิบายที่ครบถ้ วนทางสังคมวิทยา
ในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบเจ้ าหน้ าที่ทางการของภูเก็ตพยายามยืนยันความมีตวั ตนของสอง
วีรสตรี โดยการตามหาจดหมายสนทนาระหว่างสองวีรสตรี กบั กัปตัน ฟรานซิส ไรท์ ผู้สําเร็จราชการแห่ง
เกาะปี นังชาวอังกฤษ แต่นนั่ ทําให้ ภาพของสองวีรสตรี ชาวสยาม คลุมเครื อมากขึ ้น เพราะในจดหมายมิได้
แสดงถึงการเป็ นชาวสยามในอุดมคติตามคําอธิบายแบบประวัตศิ าสตร์ ทางการกระแสหลักแต่อย่างใด
ประสิทธิ์ ชินกานต์ให้ ความเห็นว่า ศาสนาของสองวีรสตรี ยงั เป็ นที่นา่ สงสัยว่า พวกเธอเป็ นชาวพุทธ มุสลิม
หรื อคริสเตียน ชาวมุสลิมพื ้นเมืองให้ ความเห็นว่า ชื่อมุสลิมของสองวีรสตรี คือ ฟาติมา และฮาลิมา ถูกเก็บ
เป็ นความลับ พวกเธอถูกทําให้ เป็ นพุทธตามแบบฉบับของกระบวนการสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ เช่นเดียวกับ
ความหมายของ ภูเก็ต ที่ถกู ตีความว่าเป็ นภาษาไทยกลาง ว่าภูเก็จ มากกว่าบูกิตาอันสะท้ อนรากเหง้ าจาก
ทางมาเลย์ ทังนี
้ ้ในจดหมายสนทนากับ ฟรานซิส ไรท์ ยังสะท้ อนแนวคิดแบบีรัฐพาณิชย์ที่มีความเป็ นอิสระ
ของภูเก็ตมากกว่าเมืองที่ขึ ้นตรงต่อพระเจ้ ากรุงสยาม แต่ไม่วา่ ข้ อเท็จจริงจะเป็ นอย่างไร ตามข้ อเสนอของ
Thammaboosadee (2011) กลไกการสร้ างความชอบธรรมมิได้ เกิดขึ ้นผ่านผู้ปกครองเท่านัน้ แต่กลุม่
กระฎมพี
ุ ใหม่เองก็อาศัยความชอบธรรมผ่านการแสดงความภักดีตอ่ โครงสร้ างที่มีมา ดังปั จจุบนั จะเห็นชาว
ไทยชนชันกลางเชื
้
้อสายจีนในภูเก็ต แสดงความเคารพต่ อ อนุสาวรี ย์วีรสตรี ทงสอง
ั ้ เพื่อแสดงให้ ทางการไทย
เห็นถึงความภักดีของพวกเขาในช่วงเปลี่ยนผ่านของทศวรรษ 1950-1960 (Kachorn 1962)
2.พระนางเลือดขาว พระนางมะสุหรี แห่งลังกาวี แม้ เป็ นที่ทราบกันดีวา่ เรื่ องเล่าพระนางเลือดขาว
ถูกเล่าผ่านการใส่ความรู้สกึ และเป็ นนิยายปรั มปรามากกว่าการถือจริ งจัง โดยเป็ นเรื่ องราวของสตรี สงู ศักดิ์
ที่ถกู ประหารชีวิตด้ วยข้ อหาที่เธอไม่ได้ เป็ นผู้ก่อ ก่อนที่สามีของเธอจะอพยพจากเกาะลังกาวีมาสูพ่ ื ้นที่หาด
กมลาในภูเก็ต เรื่ องราวนิยายปรั มปราถูกทําให้ เป็ นจริงจังขึ ้นเมื่อนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ แห่งมาเลเซีย ตาม
หาทายาทรุ่นที่ 7 เพื่อถอนคําสาปที่ลงั กาวี แม้ จะเป็ นเรื่ องราวปรัมปราแต่เป็ นภาพสะท้ อนบทบาทของรัฐ
มุสลิมเหนือพื ้นที่ภเู ก็ตในช่วงยุคสมัยการเรื ออํานาจของรัฐอิสลาม อันปรากฏชื่อเมืองต่างๆในบริเวณ
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ชายฝั่ งอันดามันในภาษามาเลย์ เช่น บูกิตา (ภูเก็ต) บังกา (พังงา) หรื อ เตรัง (ตรัง) เป็ นต้ น (Gessick
1995)
3.ชาวจีนโพ้ นทะเล และ คอซิมบี ้ ณ ระนอง
ปี 1913 ที่ คอซิมบี ้ เสียชีวิตนับเป็ นปี ที่ทางการไทยสัง่ ห้ ามการใช้ ชื่อจีน และชาวจีนโพ้ นทะเลทุก
คนต้ องเปลี่ยนชื่อเป็ นชื่อไทย ทุกวันนี ้ คอซิมบี ้ถูกยกให้ เป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ประจําภูเก็ต ด้ ว ยการฉายภาพให้
เห็นถึงชาวจีนโพ้ นทะเลผู้ภกั ดี พยายามสร้ างประโยชน์ให้ แก่กษัตริย์ และประเทศชาติ ภาพของคอซิมบี ้ถูก
ทําให้ ลดความชัดเจนลงและมิได้ สะท้ อนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมเท่าใดนัก ตามข้ อเท็จจริงทาง
ประวัตศิ าสตร์ แล้ ว คอซิมบี ้นับเป็ นกลจักรสําคัญในการสถาปนารัฐสมัยใหม่ของ ราชวงศ์จกั รี ผา่ นการล่า
อาณานิคมตนเอง ความชํานาญทางการค้ าของผู้ประกอบการชาวจีนเป็ นสิ่งต้ องการ พอกับเทคโนโลยีจาก
เยอรมัน และระบบบริหารภาครัฐจากอังกฤษ เงื่อนไขนี ้ คอซิมบี ้จึงเป็ น กึ่งข้ าราชการ และกึ่งนายวานิชไป
ในตัว ซึง่ ทําหน้ าที่ในการเก็บภาษีที่ได้ รับจากการสัมปทานให้ แก่สว่ นกลาง (Baker and Pasuk 2009)
บทบาทของ คอซิมบี ้ เป็ นภาพสะท้ อนพัฒนาการของภูเก็ตจากเมืองเหมืองแร่ ซึง่ มีผ้ ปู ระกอบการ
ชาวจีนในการควบคุมแรงงานอพยพชาวจีนฮกเกี ้ยน อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็ นการกําหนดความสัมพันธ์
ของภูเก็ตกับเกาะคูแ่ ฝดทางใต้ อย่างปี นัง โดยภูเก็ตส่งออกแร่ดบิ เพื่อทําการแปรรูปที่ปีนัง ด้ วยเงื่อนไขทาง
ภูมิศาสตร์ แม้ กระทัง่ ช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 การเดินทางที่ภาคใต้ ยงั ไม่สะดวกนัก แม้ กระทัง่ พื ้นที่หาดใหญ่
หัวเมืองขนาดใหญ่สดุ ของภาคใต้ เองก็ตาม ดังนันเศรษฐี
้
หรื อชนชันกลางในภู
้
เก็ตจึงมีความใกล้ ชิดกับเกาะ
ปี นังมากกว่ากรุงเทพ การส่งลูกหลานไปศึกษาต่อที่ปี นังนับเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ในยุคสมัยนัน้ อย่างไรก็ดี
อุตสาหกรรมเหมืองแร่มิได้ คงทนถาวรเท่าใดนัก ความผันผวนของวิกฤติเศรษฐกิจโลกช่วงทศวรรษ 1930
ทําให้ สภาพเมืองปี นังเปลี่ยนแปลงไป และนับจากการปฏิวตั ใิ นปี 2475 อํานาจส่วนกลางจากกรุงเทพเริ่ม
เข้ ามามีบทบาทสําคัญ การสร้ างสะพานสารสินช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่สองทําให้ ภเู ก็ตมิได้ เป็ นเกาะที่
แยกขาด ความใกล้ ชิดกับปี นังเริ่มหมดไป ความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทุนจีนแต้ จิ๋วในส่วนกลาง กับกลุม่ ทุน
จีนฮกเกี ้ยนในพื ้นที่ท้องถิ่นเริ่มปรากฏนัยยะสําคัญในช่วงนี ้ ขณะที่กลุม่ จีนแต้ จิ๋วในกรุงเทพผูก สัมพันธ์กบั
กลุม่ นายทหาร ข้ าราชการ และเชื ้อพระวงศ์ จีนฮกเกี ้ยนในภูเก็ตกลับกระจุกตัวและจํากัดอิทธิพลในสาย
อาชีพเฉพาะของคนจีน (Sakulpipatana 2003)
นับจากทศวรรษ 1960-1970 ภูเก็ตเริ่มพัฒนาสูก่ ารเป็ นปลายทางของนักท่องเที่ยว และเป็ นโอกาส
ที่ทนุ จากส่วนกลางจะเข้ ามาเพื่อแสวงกําไร กลุม่ ทุนในภูเก็ตค่อนข้ างจํากัดตัว ทศวรรษ 1990 ภูเก็ตเริ่มเป็ น
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ปลายทางของการอพยพของแรงงานภายในประเทศ และเป็ นตัวเลือกที่ดีไม่น้อยกว่าการทํางานในนิคม
อุตสาหกรรมในกรุงเทพ กระทัง่ วิกฤติการเงินเอเชียปี 1997 นโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้ าและการลงทุน
เปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ทุนในกรุงเทพ และกลุม่ ทุนข้ ามชาติเข้ าสูภ่ เู ก็ตมากขึ ้น ในเวลาไม่กี่สิบปี ห้ างเมกะสโตร์
ซึง่ ร่วมทุนระหว่างกลุม่ ทุนกรุงเทพและทุนข้ ามชาติเริ่มมีบทบาทสูงในการขยายตัวของ ห้ างสรรพสินค้ า ค้ า
ปลีกและสร้ างพื ้นที่ทางกายภาพแบบใหม่ นอกจากนี ้ภูเก็ตยังขึ ้นชื่อในการเป็ นแหล่งฟอกเงินผิดกฎหมาย
ของนักธุรกิจ และนักการเมืองจากประเทศต่างๆ เนื่องด้ วยมูลค่าการบริการที่ไม่สามารถประเมินได้ ตายตัว
เหมือนสินค้ าอุตสาหกรรม (Pasuk and Baker 2004)
จากประวัตศิ าสตร์ กึ่งทางการของภูเก็ตสามารถสรุปลักษณะสําคัญในแง่ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ
สังคมดังนี ้ (Suwannathat 2003)
1.ภูเก็ตในช่วงศตวรรษที่ 19 มีลกั ษณะทัว่ ไปของการเป็ นรัฐพาณิชย์ที่มีความเป็ นอิสระโดยสัมพัทธ์
กับรัฐศักดินาอื่นในสยามในชัว่ เวลาเดียวกัน อันเป็ นการวางเงื่อนไขการยืดหยุน่ ของพื ้นที่การผลิตสินค้ า
และบริการ กลุม่ คนจีนอพยพชาวฮกเกี ้ยนโดยมากเป็ นผู้ใ ช้ แรงงาน และไม่สามารถเกาะเกี่ยวอํานาจรัฐได้
อย่างเช่นกลุม่ จีนแต้ จิ๋วในพื ้นที่สว่ นกลาง
2.จักรวาลวิทยาของภูเก็ตถูกโอนย้ ายจากปี นังสูก่ รุงเทพในช่วง ชัว่ อายุคนที่ผา่ นมาเท่านันอั
้ น
สะท้ อนให้ เห็นว่า บทบาทอํานาจรัฐสมัยใหม่แบบรูปธรรมเพิ่งสถาปนาในภูเก็ตในช่วงทศวรรษ 1950-1960
เท่านัน้ ที่ภเู ก็ตถูกเชื่อมร้ อยเข้ ากับรัฐส่วนกลางในทางปฏิบตั ิ โครงสร้ างเศรษฐกิจและการพัฒนาของภูเก็ต
ถูกเชื่อมร้ อยเข้ ากับทิศทางกระแสหลักของรัฐไทย
3.ลักษณะผู้ใช้ แรงงานในภูเก็ตเป็ นแบบฉบับของรัฐไทย โดยเริ่มต้ นจากการใช้ แรงงานชาวจีน
อพยพ สูก่ ารใช้ แรงงานอีสาน และเปลี่ยนผ่านสูก่ ารใช้ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่า อันเป็ นภาพสะท้ อนรอบ
การสะสมทุนที่สนโดยเป็
ั้
นเวลาเพียง 50 ปี เท่านันที
้ ่มีการเปลี่ยนผ่านพลังการผลิตสามรุ่น
4.แต่ลกั ษณะสําคัญชองพัฒนาการเมืองภูเก็ต แม้ จะมีการอพยพปริมาณมหาศาลของผู้ใช้ แรงงาน
ตลอดครึ่งทศวรรษที่ผา่ นมา ภู เก็ตมิได้ ประสบปั ญหาของปรากฏการณ์ อนวัฒนาการของเมือง หรื อการดูด
ซับแรงงานโดยไม่มีการพัฒนาเชิงคุณภาพ แรงงานอพยพชาวจีนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีโดย
เปรี ยบเทียบ จากการเข้ ามาของทุนข้ ามชาติที่ทําให้ อสังหาริมทรัพย์มีการเพิ่มราคาต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับ
แรงงานอพยพจากพื ้นที่อื่น ที่มีชอ่ งทางการแสวงหางานทําที่หลากหลายมากขึ ้น ดังนันในช่
้ วงหลาย
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ทศวรรษที่ผา่ นมาเมืองจึงมีการพัฒนาเชิงคุณภาพควบคูก่ บั การดูดซับเชิงปริมาณ อาจเนื่องด้ วยการเป็ น
พื ้นที่ใหม่สําหรับการลงทุน และเป็ นการผลิตที่เน้ นทุนมากกว่าเน้ นแรงงาน แต่ก็มิได้ หมายความว่าเงื่อนไข
การใช้ ชีวิตของผู้ใช้ แรงงานจะราบรื่ นและดําเนินไปตามอันตวิทยาแบบเสรี นิยมใหม่
5.2.2 การควบคุมแรงงานและความสัมพันธ์ เชิงอานาจในพืน้ ที่
เมื่อมีการดูดซับแรงงานเข้ าสูพ่ ื ้นที่ปริมาณมหาศาลจําเป็ นต้ องมีการจัดวางความสัมพันธ์เชิง
อํานาจในเมืองขึ ้น แตกต่างจากเมืองอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ที่การอพยพเข้ าสูพ่ ื ้นที่ซงึ่ ทําการผลิต
แบบเน้ นแรงงาน ไม่เรี ยกร้ องคุณสมบัตขิ องผู้ใช้ แรงงาน โดยมีรูปธรรมคือแรงงานไม่จําเป็ นต้ องมีทกั ษะ
พื ้นฐานหรื อความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับงานมากนักในการเริ่มงานหนึง่ ๆ ดังที่ปรากฏในกรณีศกึ ษาแรง งานข้ าม
ชาติชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการ แต่ในพื ้นที่ภเู ก็ตงานโดยมากแม้ จะเป็ นงานบริการแต่ด้วยเงื่อนไข
การสร้ างมูลค่าและโอกาสการทํางานที่มากกว่าที่อื่นโดยเปรี ยบเทียบ เงื่อนไขนี ้ทําให้ การอพยพสูภ่ เู ก็ตแม้
จะไม่ยากในทางภูมิศาสตร์ ด้วยการเป็ นพื ้นที่เกาะซึง่ ยากต่อการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายความมัน่ คงของ
รัฐ หากแต่ในเงื่อนไขเศรษฐศาสตร์ แรงงานการทํางานในภูเก็ตมิใช่เรื่ องที่ง่ายสําหรับผู้ใช้ แรงงาน เพราะ
หมายความว่าผู้ใช้ แรงงานจําเป็ นต้ องมีเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง มีทกั ษะ และประสบการณ์พร้ อมทํางาน ภาพ
ชุมชนแรงงานเข้ าใหม่ที่รอนายจ้ างอยูใ่ นชุมชนเป็ นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อเริ่มงานไม่ปรากฏชัดในพื ้นที่
ภูเก็ต ชุมชนผู้ใช้ แรงงานไม่ปรากฏชัด โดยส่วนมากกระจัดกระจายอยูก่ บั นายจ้ างซึง่ ดําเนินกิจการด้ าน
บริการและมีเวลาทําการที่ไม่แน่นอน ผู้ใช้ แรงงานในภูเก็ตมีชอ่ งทางการเติบโตและสะสมเงินได้ ดีกว่าผู้ใช้
แรงงานข้ ามชาติอื่นในอุตสาหกรรมหนัก แต่ก็หมายถึงการต้ องทํางานในสภาพการทํางานที่ไม่แน่นอน และ
การยืดหยุน่ ต่อสภาพการจ้ าง
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จากภาพได้ แสดงให้ เห็นพื ้นที่ทําการผลิตสําคัญในจังหวัดภูเก็ต พื ้นที่ A คือพื ้นที่หาดป่ าตอง ซึง่ มี
พื ้นที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบริการ หาดป่ าตองอยูห่ า่ งจากสนามบินนานาชาติภเู ก็ตประมาณ 40
กิโลเมตร เป็ นปลายทางแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพถูกกันด้ วยทิวเขา
ระหว่างตัวอําเภอเมือง และชายหาด การคมนาคมนอกจาก รถรับจ้ างส่วนตัวแล้ ว รถโดยสารสาธารณ
รับส่งช่วงเช้ าและช่วงเย็น แรงงานจํานวนมากเมื่อเข้ าทํางานที่ป่าตองแล้ ว พวกเขาต้ องใช้ เวลาหลายเดือนก็
จะเกิดความคุ้นชิน และออกสูพ่ ื ้นที่อื่น กลุม่ แรงงานสําคัญในพื ้นที่นี ้คือ ผู้อพยพชาวเนปาล ซึง่ เป็ นลูกจ้ าง
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ในร้ านขายของที่ระลึก ตามถนนริมหาด ขณะที่แรงงานข้ ามชาติชาวพม่ายังสามารถพบได้ ทวั่ ไปตาม
โรงแรมหรื อ เกสท์เฮาส์ขนาดเล็ก โดยที่โรงแรมขนาดใหญ่ยงั ทําการจ้ างแรงงานชาวไทยซึง่ มีทกั ษะสูงกว่า
และสามารถสื่อสารกับนายจ้ างได้ เข้ าใจตามวัตถุประสงค์ แม้ แรงงานไทยจะมีความสามารถด้ าน
ภาษาอังกฤษน้ อยกว่าแรงงานชาติอื่นก็ตาม
เมื่อพิจารณาพื ้นที่ B ซึง่ เป็ นพื ้นที่ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตอันเป็ นแหล่ งที่อยูอ่ าศัยของคนไทยเชื ้อ
สายจีน และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พื ้นที่นี ้มีการจ้ างแรงงานข้ ามชาติในธุรกิจร้ านอาหาร และ
วิสาหกิจขนาดย่อม แรงงานข้ ามชาติโดยมากได้ รับค่าจ้ างเท่าหรื อตํ่ากว่าค่าแรงขันตํ
้ ่าเล็กน้ อย การรวมตัวมี
ในระดับตํ่า แต่มีอํานาจต่อรองในการเปลี่ยนงานสูง เมื่อยิ่งเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่อตุ สาหกรรมหนักที่ใช้
แรงงานไร้ ทกั ษะเป็ นหลัก กล่าวคือเงื่อนไขการทํางานที่ยากลําบากหรื อไม่เอื ้อต่อการทํางานเสริม ลูกจ้ าง
อาจไม่ยดึ ติดกับตัวนายจ้ าง พวกเขามีตวั เลือกที่มากกว่าการต้ องจําอยูใ่ นเงื่อนไขการจ้ างแบบเดียว
พื ้นที่ C อยูใ่ นอําเภอเมือง เทศบาลตําบลรัษฎา หรื อพื ้นที่เกาะสิเหร่ซงึ่ เป็ นเกาะที่ถกู คัน่ ด้ วยคลอง
ขนาดเล็กเกาะสิเหร่เป้นพื ้นที่ของชาวเลเดิม หรื อมีชื่อชาติพนั ธ์ภาษามาเลย์วา่ อูลกั ลาโว้ ย พื ้นเพอาชีพ
บริเวณนี ้คือการแปรรูปอุตสาหกรรมเครื่ องประดับไข่มกุ รวมถึงประมงชายฝั่ ง และประมงนํ ้าลึกแรงงานข้ าม
ชาติชาวพม่าเติมเต็มเงื่อนไขการทํางานที่มีลกั ษณะเน้ นแรงงานในธุรกิจนี ้ได้ ชุมชนเกาะสิเหร่ปรับตัวสูก่ าร
เป็ นชุมชนแรงงานพม่า แต่การตังถิ
้ ่นฐานยังคงกระจัดกระจาย และไม่มีผ้ มู ีอิทธิพลเฉพาะในการควบคุม
พื ้นที่ตําบลรัษฎายังมีศนู ย์กลางสําคัญ คือห้ างค้ าปลีก ซูปเปอร์ ชีป ซึง่ เป็ นธุรกิจของคนพื ้นที่ภเู ก็ตในการ
ขายปลีกและส่งสินค้ า ที่มีต้นทุนตํ่าโดยมีลกู ค้ าเป็ นทังผู
้ ้ ประกอบการ และแรงงานข้ ามชาติคา่ จ้ างตํ่า
พื ้นที่ D พื ้นที่สว่ นใต้ ของเกาะเป็ นบริเวณที่ถนนเจ้ าฟ้าตะวันตกและตะวันออกเชื่อมตรงสูแ่ หลม
พรหมเทพ มีหาดสําคัญคือ หาดกะตะกะรน และพื ้นที่อา่ วฉลองซึง่ เป็ นพื ้นที่ สําคัญในการเดินทางสูพ่ ื ้นที
เกาะข้ างเคียง การจ้ างแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่นี ้สามารถพบได้ ทวั่ ไปแต่ไม่ปรากฏลักษณะที่ชดั
หากเปรี ยบเทียบ กับ พื ้นที่ ในเมือง และเกาะสิเหร่ หรื อบางธุรกิจในพื ้นที่หาดป่ าตอง
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5.3 เงื่อนไขประเทศต้ นทาง

จากภาพแสดงให้ เห็นเส้ นางการอพยพหลักของแรงงานข้ ามชาติชาวพม่า ซึง่ เป็ นเส้ นทางที่ไม่เป็ นที่
นิยมในการคมนามคมสําหรับนักท่องเที่ยวหรื อนักเดินทางทัว่ ไป เส้ นทางแรกคือการเดินทางจากเก าะสอง
เข้ าสูภ่ เู ก็ตโดยตรง ซึง่ เป็ นขันตอนการลั
้
กลอบเข้ าเมืองที่มี ความเสี่ยงสูง จากภัยธรรมชาติแต่แรงงานจํานวน
หนึง่ ก็พิจารณาว่ามีความเสี่ยงน้ อยกว่าการเข้ าผ่านจังหวัดระนอง ซึง่ มีโอกาสถูกตรวจจับจากเจ้ าหน้ าที่
การลักลอบนี ้ก็มีความเสี่ยงภัยต่อการเสียชีวิตไม่ตา่ งจากการโดยสารทางนํ ้าเท่าใดนัก จากคําอธิบาย
ข้ างต้ นเส้ นทางการอพยพนี ้เป็ นภาพสะท้ อนว่าผู้อพยพโดยมาก อพยพจากทางตอนใต้ ของพม่า และ
จํานวนหนึง่ ของผู้ให้ ข้อมูลอพยพจากย่างกุ้ง อันเป็ นพื ้นที่ของชนชาติพนั ธ์พม่าชนชาติพนั ธ์หลักของประเทศ
นี ้ เพื่อให้ เห็นภาพการเชื่อมต่อที่ครบถ้ วนในส่วนนี ้จะแสดงให้ เห็นถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นใน
ประเทศพม่า นับจากการเชื่อมตรงเข้ าสูเ่ ศรษฐกิจโลก
1.เศรษฐกิจการเมืองพม่ าก่ อนยุคอาณานิคม
เช่นเดียวกับประเทศอื่นในช่วงศตวรรษที่ 18 กรอบความคิดรัฐสมัยใหม่มิได้ เป็ นที่แพร่หลายใน
ภูมิภาคนี ้ พื ้นที่ประเทศพม่าในปั จจุบนั เมื่อกว่าสองศตวรรษก่อนนัน้ รู้จกั ในนามของพื ้นที่ที่ อยูร่ ะหว่าง
สุวรรณภูมิและอินเดีย ปกครองโดยชาติพนั ธุ์ที่แตกต่างกันตามแต่ละยุคสมัย ความขัดแย้ งระหว่าง “พม่า”
และสยามมิใช่สิ่งที่มีมาแต่โบราณ ตามความเห็นของ ปวิน ชัชวาลพงศ์พนั ธ์ ประดิษฐกรรม “พม่า” เป็ นสิ่ง
ที่ถกู สร้ างขึ ้นในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ เพื่อการสร้ างความเชื่อมตรงของเจ้ ารัตนโกสินทร์ เข้ ากับเชื ้อพระวงศ์
สมัยอยุธยาต่างจากอาณาจักรก่อนของพระเจ้ ากรุงธนบุรี หลังยุคอาณานิคมเป็ นต้ นมาความสัมพันธ์
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ระหว่างไทย พม่า ทังทางความร่
้
วมมือและความขัดแย้ ง เนื่องด้ วยปั ญหาภายในพม่า และความตึงเครี ยด
ทางชายแดนฝั่ งตะวันออกที่ไทยให้ ความสําคัญมากกว่าในแง่ของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์
กระนันพม่
้ าในช่วงก่อนยุคอาณานิคมก็มิได้ เป็ นพื ้นที่แยกขาดและเป็ นระบบเกษตรกรรมยังชีพ
ทังหมด
้
ก่อนเข้ าสูย่ คุ อาณานิคมกบฏชาวนาในพม่าเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ อันแสดงถึงความขัดแย้ งในพื ้นที่ลมุ่
แม่นํ ้าอิรวดี ความขัดแย้ งรูปแบบใหม่ปรากฏชัดเมื่ออินเดียเริ่มถูกอังกฤษเข้ ายึดครอง เงื่อนไขนี ้ทําให้
การค้ าการพาณิชย์เริ่มแพร่หลาย บริษัทอังกฤษเริ่มมีปฏิสมั พันธ์กบั เชื ้อพระวงศ์ และเจ้ านายระดับสูงใน
พม่า พระเจ้ ามินดงเป็ นตัวอย่างของชนชันนํ
้ าในพม่าที่พยายามปรับระบบเศรษฐกิจแบบศักดินาสูก่ ารเป็ น
ระบบทุนนิยมโดยรัฐ ความพยายามของพระองค์ประสบความล้ มเหลว และนําสูจ่ ดุ เริ่มต้ นของการย้ าย
เมืองหลวงสูม่ นั ฑะเลย์ราชธานีแห่งสุดท้ ายก่อนการเสียดินแดนทังหมดให้
้
กบั อังกฤษในสมัยพระเจ้ าธีบอ
(Scott 2007)
ภาพสะท้ อนข้ างต้ นได้ แสดงให้ เห็นว่า ลัทธิจกั รวรรดินิยมมิใช่เพียงแค่การควบคุมทางการเมือง แต่
ลัทธิจกั รวรรดินิยมจึงมาควบคูก่ ารควบคุมทางเศรษฐกิจ อังกฤษสามารถเปลี่ยนพม่าประเทศที่ล้าหลังและ
อยูใ่ นยุคกลางในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ให้ กลายเป็ นประเทศส่งออกข้ าวรายใหญ่ การพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานเกิดขึ ้นทัว่ ไป แต่สําหรับกลไกการผลิตแล้ ว เป็ นมายาคติเกี่ยวกับการปกครองของเจ้ าอาณานิคม
แม้ จะเป็ นเรื่ องที่ถกู ต้ อง ที่มีการกดขี่เกิดขึ ้นกับชนพื ้นเมือง แต่ลกั ษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นนันสํ
้ าหรับชน
ชันล่
้ างมันมิได้ ยํ่าแย่ไปกว่าความสัมพันธ์ของเจ้ าปกครองเดิม ดังตัวอย่างที่ ช่วงการย้ ายเมืองหลวงหลังแพ้
สงคามของพระเจ้ ามินดง พม่าได้ ถกู แบ่งออกเป็ นสองส่วนซึง่ ส่วนทางเหนือปกครองโดยราชวงศ์พม่า
ขณะที่อีกส่วนหนึง่ เป็ นเขตการปกครองของอังกฤษ พบว่าชาวพม่าส่วนใหญ่อพยพเข้ าสูก่ ารปกครองของ
อังกฤษ ระบบการปกครองแบบหมูบ่ ้ านโบราณสร้ างปั ญหาให้ กบั สามัญชน (Sen 1945)
ข้ อเสนอนี ้สอดรับกับแนวคิดของ Samuelle Popkin ซึง่ ระบุวา่ สังคมดังเดิ
้ มไม่ได้ มีลกั ษณะถ้ อยที
ถ้ อยอาศัย หรื อมีกลไกสวัสดิการสําหรับคนในท้ องที่ ในทางตรงข้ ามสังคมเกษตรดังเดิ
้ มเป็ นสภาพสังคม
แบบแข่งขันต่างคนต่างอยู่ ชุมชนมีกลไกที่เปราะบางสําหรับการรับผิดชอบชีวิตของแต่ละปั จเจกชน เป็ น
อํานาจรัฐส่วนกลางที่มกั มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาทุพภิกขภัย และก็เป็ นเรื่ องทัว่ ไปที่ชาวนาในชนบทจะ
มองว่าเป็ นความรับผิดชอบของรัฐส่วนกลางต่อปั ญหาของตน อันแตกต่างจากงานของคาร์ ล โพลานยีซงึ่
ชี ้ให้ เห็นว่าในท้ ายที่สดุ สังคมดังเดิ
้ มได้ ถกู ทําลายลงด้ วยกลไกตลาดและการขับเคลื่อนสูต่ ลาดแรงงานของ
เกษตรกร Popkin พิจารณาในอีกด้ านหนึง่ ว่า กลไกตลาดและการทําให้ เป็ นสมัยใหม่ไม่ได้ ทําลายสภาพ
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ชุมชนเกษตรกรรมดังเดิ
้ ม โดยชาวนามีแนวโน้ มที่จะปรับตัวเข้ ากับกลไกตลาด และกลไกของเจ้ าอาณานิคม
เปิ ดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทําการผลิต โดยพื ้นฐานแล้ วพวกเขามีแนวโน้ มที่จะแข่งขันกันมากกว่าร่วมมือ
สภาพความสัมพันธ์ภายในชุมชนอยูบ่ นพื ้นฐานการคํานวณอรรถประโยชน์สว่ นตนมากกว่า สวัสดิการของ
ชุมชนโดยรวม และมีแนวโน้ มที่จะใช้ โอกาสที่มีในการเข้ าไปแสวงประโยชน์ในโครงสร้ างที่เปลี่ยนแปลงไป
Popkin จึงชี ้ให้ เห็นว่า สภาพสังคมทุนนิยมและอํานาจอาณานิคม ที่เข้ าไปในสภาพสังคมชาวนาในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้ เข้ าไปเผชิญกับ สภาวะธรรมชาติของรุสโซ หากแต่เข้ าไปเจอสภาวะธรรมชาติ
แบบฮอบส์มากกว่า จริงอยูท่ ี่การปกครองของเจ้ าอาณานิคมเป็ นสิ่งที่โหดร้ ายแต่ไม่ได้ หมายความว่าสิ่งที่
เกิดขึ ้นก่อนหน้ านันจะเป็
้
นสังคมอุดมคติ การมีชีวิตที่ถกู ควบคุมผ่านความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง
รัฐสมัยใหม่เหนือพลเมืองและกลไกตลาด (แม้ จะมีลําดับชันของพลเมื
้
อง) ย่อมเป็ นสิ่งที่พงึ ประสงค์กว่า
ความไม่แน่นอนจากการควบคุมผ่านกลไกธรรมชาติ และสภาวะอนาธิปไตยในชุมชนดังเดิ
้ ม
ทังนี
้ ้สามารถเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ในชุมชนดังเดิ
้ มกับชุมชนสมัยใหม่ในสังคมพม่าหลังยุค
อาณานิคมผ่านข้ อเสนอแบบศีลธรรมที่พยายามสรุปถึงลักษณะสังคมสมัยใหม่ที่ สร้ างความเปราะบางแก่
แรงงานมากขึ ้น ขณะที่กรอบแนวคิดได้ ดงั นี ้
สภาพทั่วไป

กรอบเศรษฐกิจแบบศีลธรรม

กรอบเศรษฐกิจการเมือง

แยกขาด ล้ าหลัง และอยูด่ ้ วย

มีความเกี่ยวข้ องกับโลกภายนอก และมี

ตนเอง

พัฒนาการ

ความสัมพันธ์ ภายใน พึง่ พาอาศัย ภายในชุมชน
ชุมชน
กระบวนการตัดสินใจ หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยง

ปั จเจกชนที่คํานวณผลได้ สว่ นตน

สวัสดิการ

ปั จเจกชนรับผิดชอบตัวเอง

สวัสดิการจัดโดยชุมชนสร้ าง

มีแนวโน้ มที่จะเสี่ยงเพื่อผลประโยชน์

เครื อข่ายปลอดภัย
ลาดับชัน้ ในสังคม
ผลของการ
เปลี่ยนแปลงสังคม
โดยรวม

ระบบอุปถัมภ์สร้ างเครื อข่าย

ระบบอุปถัมภ์เป็ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจ

สังคมในแง่บวก

ที่สง่ ผลกระทบต่อปั จเจกชน

การล่าอาณานิคมและ

การล่าอาณานิคมและกระบวนการทําให้

กระบวนการทําให้ เป็ นสมัยใหม่

เป็ นสมัยใหม่สร้ างโอกาสให้ แก่ชาวบ้ าน

เป็ นการทําลายสภาพชุมชน
ดังเดิ
้ ม
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เป้าหมายของการ
เปลี่ยนแปลง

ต้ องการสภาพสังคมดังเดิ
้ ม

แสวงประโยชน์จากเงื่อนไขใหม่ที่

กลับคืนมา

เปลี่ยนแปลงไป

พม่านับเป็ นประเทศแรกในเอเชียตะวันออเกฉียงใต้ ที่รับระบบการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์เต็ม
รูปแบบในฐานะเขตปกครองหนึง่ ของอินเดีย Lucien Pye ตังข้
้ อสังเกตในช่วงทศวรรษ 1950 โดยการ
เปรี ยบเทียบ พม่า เกาหลีใต้ และไทย พม่าได้ รับการจับตาในฐานะประเทศใหม่ที่ได้ รับเอกราช ที่มีอนาคต
มากกว่าสองประเทศที่เหลือ จุดเปลี่ยนสําคัญของระบบเศรษฐกิจการเมืองของพม่าคือการปกครองโดย
รัฐบาลทหารที่ยาวนานนับแต่ทศวรรษ 1960 การลุกือเริ่มต้ นตังแต่
้ ปลายทศวรรษ 1980 และใช้ เวลากว่า
ยี่สิบปี ในการคลี่คลาย นับเป็ นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ระบบเศรษฐกิจการเมืองในพม่าอยูใ่ ต้ การปกครองที่
ล้ าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้ านอื่นในภูมิภาค
2.เศรษฐกิจการเมืองภายใต้ การปกครองรัฐบาลทหาร
หลังจากที่นายพลอองซาน ถูกลอบสังหาร ได้ มีการประหารชีวิตผู้นําฝ่ ายค้ านซึง่ คาดว่าอยู่
เบื ้องหลังการลอบสังหารดังกล่าว อู นุ เข้ าสูต่ ําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึง่ จําต้ องดําเนินโยบายต่อปั ญหาที่ถกู
ทิ ้งค้ างไว้ นบั แต่การปกครองของอังกฤษคือการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม่บนเงื่อนไขความ ขัดแย้ งทางชาติ
พันธุ์ พื ้นที่ประเทศพม่าปั จจุบนั ประกอบด้ วยชนชาติพนั ธ์กว่า 135 ชาติพนั ธุ์ ขณะที่ชาติพนั ธุ์พม่ามีสดั ส่วน
เยอะที่สดุ อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 60 นายพลอองซานได้ มีความพยายามในการพัฒนาสนธิสญ
ั ญา ”ปาง
โหลง” (San and Myint 2006) เพื่อก่อให้ เกิดสันติภาพ เคารพความแตกต่าง และเพิ่มอิสระในการปกครอง
ตัวเองของกลุม่ อํานาจต่างๆ ท่ามกลางความขัดแย้ งทางอุดมการณ์ของการเมืองโลกในช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สอง และปั ญหาการจัดการความขัดแย้ งของนายกรัฐมนตรี อู นุ นําสูส่ งครามกลางเมือง
ระหว่างชาติพนั ธุ์ในทศวรรษ 1960 และเป็ นการก้ าวสูอ่ ํานาจของนายพล เนวิน ที่ยตุ คิ วามขัดแย้ งข้ างต้ นได้
แต่เงื่อนไขนี ้ก็นําสูก่ ารปกครองโดยเผด็จการทหารที่ยาวนานกว่า ครึ่งศตวรรษ (Aung-Thwin 2001)
รัฐบาลทหารพม่าภายใต้ การนําของนายพลเนวิน ประกาศนโยบายเศรษฐกิจในรูปแบบพุทธสังคม
นิยม ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศพม่าประกาศตัวเป็ นกลางทางการเมือง ขณะที่ระบอบเศรษฐกิจ
การเมืองถูกวางด้ วยฐานอุดมคติ แต่รูปธรรมคือก่ารผูกขาดอํานาจในลักษณะคณาธิปไตยอย่างเข้ มข้ น
ระบบทหารราชการถูกสถาปนาอย่างเข้ มแข็ง และงบประมาณรัฐบาลจํานวนมากถูกนําสูก่ ารพัฒนาขีด
ความสามารถทางการทหารเพื่อต่อต้ านกองกําลังติดอาวุ ธของชนกลุม่ น้ อย การแบ่งแยกทางชาติพนั ธุ์
เกิดขึ ้นอย่างรุนแรง และยิ่งสงครามระหว่างชาติพนั ธุ์รุนแรงมากขึ ้นย่อมส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องคน
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ธรรมดามากขึ ้น ปั ญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงเมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจโลก และการแก้ ไขที่ขาดหลัก
วิชา การสัง่ ยกเลิกธนบัตรเพื่ อตัดการสะสมทุนของกลุม่ ติดอาวุธชนกลุม่ น้ อย ทําให้ สภาพความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนที่ยํ่าแย่อยูแ่ ล้ วยํ่าแย่มากขึ ้น การจลาจลในปลายทศวรรษ1980 มีต้นเหตุจากปั ญหาความยกจน
ในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจน การปราบปรามของรัฐบาลนําสูก่ ารอพยพของคนหนุม่ สาวสูพ่ ื ้นที่ชายแดน
เข้ าร่วมกับกองกําลังชนกลุม่ น้ อย การปราบปรามของรัฐบาลทําให้ เกิดการตึงเครี ยดที่สงู ขึ ้น เงื่อนไขนี ้นําสู่
การอพยพลี ้ภัยเข้ าสูเ่ มืองชายแดนไทย และสอดรับกับการขยายตัวของทุนอุตสาหกรรมไทยและการเติบโต
ของเมืองชายแดนในช่วงเวลาเดียวกัน (Tucker 2001)
ดังจะเห็นได้ วา่ โครงสร้ างเศรษฐกิจการเมืองพม่าในช่วงเวลาทศวรรษ 1960-1990 มีลกั ษณะรวม
ศูนย์และมีการปฏิสมั พันธ์กบั โครงสร้ างเศรษฐกิจโลกที่ตํ่าโดยเปรี ยบเทียบ ด้ วยเงื่อนไขนี ้ทําให้ ความ
เปราะบางของการใช้ ชีวิตโดยรวมของประชาชนสูงขึ ้นเมื่อต้ องเผชิญกับวิกฤติที่ได้ รับผลกระทบจากการผัน
แปรของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดีนโยบายผ่อนปรันของรัฐบาลทหารยุคปลายของ นายพลเนวิน ทําให้ เกิด
ชนชันกลางกลุ
้
ม่ ใหม่ซงึ่ เป็ นหน่ออ่อนจากชนชันนํ
้ าข้ าราชการ-ทหารเดิม ซึง่ สามารถแสวงประโยชน์ได้ จาก
การเปิ ดเสรี ทางการค้ า และเมื่อย่างเข้ าสูป่ ลายทศวรรษ 1990 การอพยพสูพ่ รมแดนไทยมิใช่เพียงแค่ เรื่ อง
“บังเอิญ” หรื อการไปตายเอาดาบหน้ าอีกต่อไป เพราะมันหมายถึงการลงทุนที่สามารถจับต้ องได้ ในสภาพที่
ระบบตลาดในประเทศพม่าล่มสลาย การทํางานในประเทศไทยจึงเป็ นทางออกสําหรับชนันกลางระดั
้
บล่าง
ที่พอจะมีหนทางอยูบ่ ้ าง
3.โครงสร้ างเศรษฐกิจในช่ วงศตวรรษที่ 21
นโยบายคุมขัง อองซาน ซูจี ตลอดช่วงทศวรรษ 1990 ทําให้ พม่าถูกเดี่ยวจากสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา แต่โครงสร้ างเศรษฐกิจโลกยุคหลังสงครามเย็นและกระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่
ได้ จดั ภูมิรัฐศาสตร์ ทางเศรษฐกิจโลกใหม่ พม่ากลายเป็ นจุดยุทธศาสตร์ สําคัญในการสะสมทุนในยุคเสรี
นิยมใหม่ นอกจากทรัพยากรธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์แล้ ว ภูมิศาสตร์ ที่อยูร่ ะหว่างจีนและอินเดีย
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในยุคเสรี นิยมใหม่ทําให้ รัฐบาลทหารพม่ามีอํานาจต่อรองมากขึ ้น รวมกับเงื่อนไข
ความด้ อยพัฒนาทางการเมือง และความไม่เข้ มแข้ งของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลพม่า
ยังคงมีอํานาจต่อรองในประชาคมเศรษฐกิจของภูมิภาค ด้ วยการเจรจาในลักษณะทวิภาคี ดังเช่นโครงการ
สัมปทานคลื่นสัญญาณดาวเทียมซึง่ ลงนาม ระหว่าง พล.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร และ พลเอก ขิ่น ยุ้นต์
นายกรัฐมนตรี พม่า ผู้สนับสนุนนโยบายเปิ ดเสรี ทางการค้ า แม้ ในปี 2006 จะเกิดรัฐประหารดข้ นล้ มอํานาจ
ของทังคู
้ ่ แต่ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างทุนยังคงดําเนินต่อไป ในปี 2010 นโยบายผ่อนปรนต่อพรรคฝ่ าย
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ค้ าน และนางอองซานซูจี ทําให้ พม่าเริ่มเป็ นที่สนใจอีกครัง้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทําให้ พม่ามีความมัน่ คง
ทางด้ านนโยบายเศรษฐกิจมากขึ ้น อันนําสูโ่ ครงการหลายโครงการที่มีความร่วมมือกับรัฐบาลและทุนข้ าม
ชาติ เช่นการพัฒนาเพื่อความมัน่ คงทางพลังงาน บริเวณทางเหนือร่วมกับจีน และไทย ตลอดจนการพัฒนา
ท่าเรื อนํ ้าลึกและระบบโลจิสติกขนานใหญ่บริเวณทวาย เพื่อเชื่อมตรงกรุงเทพเช้ ากับมหาสมุทรอินเดีย
นับเป็ นครัง้ แรกในรอบศตวรรษที่พม่ามีอตั ราการเชื่อมต่อกั บต่างประเทศในระดับสูงขนาดนี ้ (PrasseFreeman 2012)
ในมิตกิ ารใช้ ชีวิตของประชาชน หลังวิกฤติการเงินปี 1997 การขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมเน้ น
การส่งออกเริ่มเป็ นการผลิตหลักของรัฐไทยอันจําเป็ นต้ องนําเข้ าแรงงานราคาถูกจากพม่า ธุรกิจการ
ก่อสร้ าง ประมง และต่อเนื่องประมงอันเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับห่วงโซ่อปุ ทานการผลิต และ
การขยายตัวของชุมชนชันกลางในพื
้
้นที่เมืองใหญ่แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าจึงเติมเต็มเงื่อนไขนี ้ด้ วยการเป็ น
แรงงานราคาถูกและยืดหยุน่ ต่อสภาพการจ้ าง ด้ วยการพัฒนาของระบบขนส่งจากพื ้นที่สว่ นกลางเข้ าสู่
พื ้นที่ชายแดน ทําให้ การเดินทางเข้ าสูพ่ ื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมภายในเมืองแม้ จะยังคงมีต้นทุนสูงแต่ก็มิได้
เป็ นการเดินทางที่ยากลําบาก เมื่อย่างเข้ าสูศ่ ตวรรษที่ 21 การเดินทางสูป่ ระเทศไทยไม่ใช่การหนีตายอีก
ต่อไป คนงานรุ่ นหนุม่ สาวพิจารณาการเข้ าสูเ่ มืองไทยในฐานะการลงทุน ปี 2010 รัฐบาลไทยและพม่าได้ ทํา
ข้ อตกลงร่วมกันเรื่ องการนําเข้ าแรงงาน อันส่งผลให้ เกิดการพัฒนาการอบรมแรงงานขันพื
้ ้นฐานก่อนการเข้ า
ทํางานในประเทศไทย ร่องรอยความสําเร็จของผู้อพยพเข้ ามาทํางานในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัด ขณะที่
แรงงานอพยพช่วงทศวรรษ 1990 มักจะกระจุกตัวอยูต่ ามพื ้นที่ชายแดนและมีเหตุจงู ใจการอพยพด้ วย
ปั จจัยทางการเมือง ผู้อพยพรุ่นหนุม่ สาวในศตวรรษที่ 21 มีแรงจูงใจในการอยูใ่ นเมืองไทยอย่างเป็ นระบบ
ผ่านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ แม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี จะกําหนดการผ่อนผันสิทธิ์ชวั่ คราว (บัตสีชมพู) เพื่อ
กําหนดการอยูอ่ าศัยในเฉพาะพื ้นที่ที่กําหนด แต่จากงานวิจยั พบว่า แรงงานรุ่นกลาง มีแนวโน้ มที่จะย้ าย
งานอย่างเสรี และไม่ยดึ ติดกับพื ้นที่ หรื อเครื อข่ายทางสังคม (James 2010)
4.พม่ าตอนใต้ และพืน้ ที่ภูเก็ต
โครงการพัฒนาท่าเรื อนํ ้าลึกที่ทวาย ทําให้ พื ้นที่ ทางตอนใต้ ของพม่าเป็ นที่สนใจของประชาคมโลก
หลังจากการผ่อนปรนทางการเมืองต่อเนื่องนับจากการอนุมตั ริ ัฐธรรมนูญใหม่ซงึ่ เนื ้อหามีความเป็ น
ประชาธิปไตยมากขึ ้นโดยสัมพัทธ์ หากพิจารณาย้ อนกลับไปพื ้นที่พม่าอยูน่ อกความสนใจของประชาคม
ระหว่างประเทศเนื่องด้ วย การเป็ นพื ้นที่ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับประเทศมหาอํานาจอย่างจีน หรื ออินเดียใน
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ระดับตํ่า การที่เป็ นพื ้นที่ชายฝั่ งมหาสมุทรอินเดีย โอบล้ อมด้ วยภูเขา โดยมากเป็ นชนชาติพนั ธ์พม่า ทําให้
พื ้นที่ข้างต้ น มีความขัดแย้ งทางการเมืองตํ่า จากการสัมภาษณ์ได้ แสดงให้ เห็นว่ามีแรงงานจํานวนหนึง่ มีภมู ิ
หลังจากรัฐมอญ แต่เหตุจงู ใจของพวกเขาและเธอมาจากปั จจัยทางเศรษฐกิจ มากกว่าการเมือง จากข้ อมูล
สามารถสรุปลักษณะพื ้นฐานทางประชากรได้ วา่ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ตโดยมากอพยพจากพื ้นที่
ตอนใต้ ของพม่า มีชาติพนั ธุ์พม่า และอพยพด้ วยเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ
นอกจาก ทวาย แล้ วมีผ้ ูอพยพจาก เมาะละเหม่ง เมืองเย และเมืองระไข่ อันเป็ นพื ้นที่ชายฝั่ งทังสิ
้ ้น
อันเป็ นภาพสะท้ อนการเดินทางที่มีแนวโน้ มลงมาทางตังอย่
้ างพื ้นที่ภเู ก็ต หรื อระนองมากกว่าพื ้นที่
อุตสาหกรรมในเมืองซึง่ โดยมากแล้ วมีเหตุปัจจัยจากการชักชวนของเพื่อน หรื อญาติในหมูบ่ ้ านที่มี
ประสบการณ์ในการทํางานในพื ้นที่ภาคใต้ การล่มสลายของระบบตลาดในพม่าอย่างต่อเนื่องภายใต้ การ
ปกครองของรัฐบาลทหารได้ วางเงื่อนไขให้ การประกอบอาชีพในพื ้นที่เป็ นไปอย่างจํากัด เฉพาะอาชีพ
ข้ าราชการเท่านัน้ ที่สามารถใช้ ชีวิตอยูไ่ ด้ นอกจากนี ้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้ าชายแดนก็ สามารถสร้ าง
งานให้ แก่ประชาชนส่วนน้ อยเท่านัน้ ไม่มีทางเลือกนักสําหรับแรงงานรุ่นหนุม่ สาวที่ไม่สามารถใช้ ชีวิตใน
เกษตรกรรมแบบยังชีพ ปี 2007 พายุไซโคลนนากริส ทําให้ เงื่อนไขการใช้ ชีวิตของเกษตรกรยํ่าแย่ลงไปมาก
การอพยพเข้ าสูห่ วั เมืองในพื ้นที่ภาคใต้ จึงเป็ นหนทางการก้ าวพ้ นจากชีวิตที่ยากจน (Stover and Vinck
2008)
ในปี 2551 ช่วงเวลาหนึง่ ปี หลังเหตุการณ์พายุ ไซโคลนถล่มทางตอนใต้ ของประเทศพม่า เกิด
โศกนาฏกรรมจากการพยายามขนย้ ายแรงงานผิดกฎหมาย ผ่านพื ้นที่จงั หวัดระนองขนย้ ายเข้ าสูพ่ ื ้นที่
จังหวัดภูเก็ต แรงงานกว่า 140 คน ประสบปั ญหาขาดอากาศหายใจจากการขนย้ าย และ กว่า 52ชีวิต
เสียชีวิตด้ วยการขาดอากาศหายใจ เช่นเดียวกับข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานพม่าทัว่ ไป ไม่มีการติดตาม
ผู้กระทําผิดทังในแง่
้
ผ้ ปู ระกอบการและตัวแทนค้ ามนุษย์เหล่านี ้ จากเหตุการณ์ข้างต้ นเป็ นภาพสะท้ อนคลื่น
ของการอพยพจากพื ้นที่พม่าตอนใต้ เข้ าสู่ พื ้นที่จงั หวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันของไทย เพื่อรองรับธุรกิจ ประมง
ต่อเนื่องประมง และการบริการ ในทางกลับกันแม้ จะเป็ นการเดินทางที่ยากลําบาก แต่เงื่อนไขสภาพการ
จ้ างงานในภาคบริการ มีคา่ ตอบแทนและเงื่อนไขการจ้ างที่กว่าในระบบอุตสาหกรรมหนักโดยเปรี ยบเทียบ
จึงไม่อาจปฏิเสธได้ วา่ มีปริมาณเงินส่งกลับประเทศจํานวนมหาศาลอันเป็ นการแปรสภาพเงื่อนไขเศรษฐกิจ
ในพื ้นที่ต้นทาง จากพื ้นที่เกษตรกรรมแบบยังชีพ สูก่ ารเป็ นพื ้นที่ ชุมชนชันกลางใหม่
้
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5.4 สภาพการใช้ ชีวิตของแรงงานข้ ามชาติชาวพม่ าในภูเก็ต
ด้ วยการเป็ นพื ้นที่เกาะและเป็ นอุตสาหกรรมเน้ นบริการ แรงงานในภูเก็ตโดยมากเป็ นผู้อพยพนอก
พื ้นที่ ขณะที่คนภูเก็ตดังเดิ
้ มโดยมากแล้ วมักเข้ าสูร่ ะบบราชการ หรื อการอพยพเข้ าสูก่ รุงเทพฯ ผู้อพยพ
โดยมากมีชีวิตที่กระจัดกระจายไม่มีกิจกรรมที่รวมตัวเป็ นชุมชน มีมลู นิธิเพื่อรับเลี ้ยงลูกหลานแรงงานข้ าม
ชาติได้ รับการจัดตังขึ
้ ้น แต่กิจกรรมในลักษณะสงเคราะห์รายปั จเจกชนนันมิ
้ ได้ ก่อให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์กนั
ในลักษณะรวมหมูแ่ ต่อย่างใด ในส่วนนี ้จะฉายภาพให้ เห็นชีวิตของแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าซึง่ ต้ องก้ าว
ผ่านอุปสรรคสําคัญ 4 ประการคือ ด้ านภาษา การได้ งานและเปลี่ยนงาน ปฏิสมั พันธ์กบั สังคมไทย และ
ความคาหวังในอนาคต
5.4.1 อุปสรรคและข้ อจากัดด้ านภาษา
สําหรับผู้อพยพเข้ าเมืองโดยมากมีภมู ิหลัง ชนชันกลางระดั
้
บล่าง หรื อชนชันล่
้ าง มักมความเข้ าใจที่
คลาดเคลื่อนว่า ผู้อพยพชาวพม่าโดยมากมีพื ้นหลังภาษาอังกฤษที่ดี เนื่องด้ วยการที่ประเทศอยูภ่ ายใต้ การ
ปกครองของ สหราชอาณาจักร อันเป็ นวิธีคดิ แบบราชาชาตินิยมที่ถกู ปลูกฝั งในชนชันกลางไทย
้
ที่ยดึ ติดกับ
การรักษาเอกราชของชาติในช่วง ปลายศตวรรษที่ 19 ซึง่ ข้ อเท็จจริงแล้ วแรงงานพม่าในปั จจุบนั ไม่มีความ
เกี่ยวพันกับการปกครองของอังกฤษแม้ แต่น้อย ความเกี่ยวพันของพวกเขากับประเทศสะท้ อนออกมาด้ วย
ผลพวงของการปกครองโดยเผด็จการทหารที่ยาวนาน ซึง่ ส่งผลต่อระบบการศึกษา และการรับรู้ความ
เป็ นไปของโลกภายนอก ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานพม่าที่มาจากชนชันล่
้ าง หรื อกลางระดับล่างไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อย่างที่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจบริการในพื ้นที่ภเู ก็ตเข้ าใจ ขณะที่ภาษาไทยและภาษา
พม่าแม่จะเป็ นภาษาตระกูลอินโดอารยันเหมือนกัน แต่การออกเสียงและตัวหนังสือ รวมทังไวยกรณ์
้
มีความ
แตกต่างกันอย่างมาก หากเทียบกับภาษาไทยกับภาษาอื่นในภูมิภาคเดียวกันอย่าง ลาว หรื อกัมพูชา การ
เรี ยนภาษาไทยจึงนับว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ง่ายนัก
แต่หากเปรี ยบเทียบกรณีศกึ ษาข้ ามพื ้นที่ ดังที่ปรากฏในการศึกษาชาวกัมพูชาในสมุทรปราการ
หรื อแรงงานชาวพม่าในพื่นที่อื่นของประเทศ ภาพสะท้ อนสําคัญคือ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ดีกว่าพื ้นที่อื่น อันเป็ นภาพสะท้ อนลั กษณะการผลิตที่อยูใ่ นภาคบริการ ที่
จําเป็ นต้ องมีการปฏิสมั พันธ์ กับลูกค้ าตลอดเวลา จากข้ อมูลการวิจยั มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลสําคัญคนหนึง่ ซึง่ ทําในใน
พื ้นที่เพียงแค่ สี่ปีเท่านัน้ แต่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ในระดับดี สําหรับแรงงานข้ ามชาติแล้ วการสื่อสาร
ด้ วยภาษาของพื ้นที่ปลายทางได้ ก่อให้ เกิดผลดีสําคัญดังต่อไปนี ้
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1.การสื่อสารพื ้นฐานในชีวิตประจําวันได้ ส่งผลต่อเงื่อนไขการจ้ างที่ดีขึ ้น การสามารถรับฟั งคําสัง่
จากนายจ้ าง รวมถึงโอกาสในการต่อรองกับนายจ้ างเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆให้ เงื่อนไขการจ้ างดีขึ ้น
2.จากข้ อ 1. ส่งผลให้ แรงงานข้ ามชาติสามารถกําหนดชีวิตของตัวเองได้ มากขึ ้น เป็ นการตัด
บทบาทของกลุม่ ผู้มีอิทธิพลในชุมชนและตัวแทนการนําเข้ าแรงงาน อย่างไรก็ดีตวั แทนการนําเข้ าแรงงาน
ยังคงมีอิทธิพลสําคัญในส่วนของการจดทะเบียนและการขึ ้นบัญชีเพื่อการได้ มาซึง่ เอกสารสิทธิ์ที่ถกู
กฎหมาย
3. ประเด็นสําคัญคือการเพิ่มโอกาสการบูรณาการเข้ าสูส่ งั คมไทยในอนาคต พื ้นที่ภเู ก็ตแตกต่าง
จากพื ้นที่มหาชัย “เมืองหลวงของแรงงานพม่า” ที่มีองค์กรพัฒนาเอกชนจํานวนมากในการวางเงื่อนไขการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบูรณาการเข้ าสูส่ งั คมไทย ในกรณีภเู ก็ตการบูรณาการและการพัฒนาเกิดขึ ้น
ผ่านกลไกการตลาดอย่างเข้ มข้ น เช่นเดียวกันกับการพัฒนาด้ านภาษา ซึง่ เป็ นไปในลักษณะการพัฒนา
ภาษาในรูปแบบเน้ นการดํารงชีพ ซึง่ ไม่ได้ รับการต่อยอดสูก่ ารบูรณาการเข้ าสูส่ งั คม
นอกจากลักษณะของอาชีพที่ผลักดันให้ เกิดการพัฒนาของภาษาแล้ ว ยังมีปัจจัยเชิงซ้ อนที่เกิด
ขึ ้นมาควบคูก่ นั คือ การขยายตัวของกลุม่ แรงงานพม่าในภูเก็ต เช่นเดียวกับพื ้นที่เมืองใหญ่อย่างสมุทรสาคร
ที่ผ้ ปู ระกอบการต้ องพิจารณากลุม่ แรงงานเหล่านี ้ ในฐานะลูกค้ าที่มีกําลังซื ้อมหาศาลเช่นเดียวกัน ป้าย
ร้ านค้ ามีการประดับเป็ นภาษาพม่า เครื่ อง ATM ป้ายประกาศหางานเป็ นภาษาพม่า อันทําให้ ข้อจํากัด
ทางด้ านภาษาเริ่มน้ อยลง ซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ที่สะท้ อนการเติบโตของกลุม่ ทุนใหญ่ที่รองรับการผลิตซํ ้า
แรงงาน ที่แตกต่างจากพื ้นที่สมุทรปราการซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Micro Entrepreneur) ใน
ภูเก็ตแรงงานพม่านอกจากจะเป็ นสินค้ าในฐานะผู้ใช้ แรงงานราคาถูกแล้ ว เงื่อ นไขสําคัญคือการเป็ นกลุม่
ฐานผู้บริโภคสําคัญสําหรับเมืองที่คา่ ครองชีพที่สงู ที่สดุ ในประเทศ การรองรับเงื่อนไขการดํารงอยูข่ อง
แรงงานราคาถูก คือการสร้ างความรู้สกึ ผ่อนคลาย และผูกพันในพื ้นที่ผา่ นภาษา และชุมชนจินตกรรม โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่
5.4.2 การได้ งานและเปลี่ยนงาน
แม้ จะเป็ นที่ทราบโดยพื ้นฐานว่าการมีงานปริมาณมหาศาลรองรับการเข้ าเมืองของแรงงานข้ าม
ชาติ แต่การได้ งานก็มิใช่เรื่ องที่ราบรื่ นนัก และค่าตอบแทนโดยมากตํ่ากว่าหรื อเท่ากับค่าแรงขันตํ
้ ่า โดย
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กรณีศกึ ษาประกอบด้ วย กลุม่ อาชีพทํางานร้ านอาหาร ต่อเนื่องประมง พนักงานเสริฟ และกิจการงานช่าง
ต่างๆ
เป็ นที่นา่ สนใจว่าการขยายของชุมชนชันกลางในภู
้
เก็ตจําเป็ นต้ องอาศัยการผลิตกึ่งทุน กึ่งแรงงาน
เข้ มข้ น ด้ านหนึง่ จะเห็นได้ วา่ การก่อสร้ างระบบขนส่งและอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆเป็ นการผลิตที่ใช้ ทนุ เข้ มข้ น
แต่อีกด้ านหนึง่ ก็จําเป็ นต้ องใช้ แรงงานเพื่อตอบสนองการเติบโตของชุมชนชันกลาง
้
รองรับเงื่อนไขการ
ทํางานที่ยืดหยุน่ ซึง่ การจ้ างงานในสภาพปกติไม่เหมาะต่อการเติบโตที่รวดเร็วนี ้ โดยการเปรี ยบเทียบ
ประสบการณ์ของ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่า ที่ประกอบอาชีพเป็ น พนักงานส่งแก๊ ส และ พนักงานร้ าน
ผ้ าม่าน
นนท์ พนักงานส่งแก้ ส วัย 22 ปี อพยพมาจากทวายได้ หกปี แล้ วพร้ อมกับครอบครัวของเขา ภายใต้
กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ นนท์ได้ รับหนังสือเดินทางและใบอนุญาติการทํางานทําให้ เงื่อนไขการทํางาน
ของเขาดีขึ ้น เช่นเดียวกับชาวพม่าที่อพยพมาจากทวาย พื ้นหลังแล้ วครอบครัวของเขาประกอบอาชีพ
ประมง แต่ด้วยค่าตอบแทนเมืองไทยที่สงู กว่าเป็ นเหตุผลสําคัญที่เขาเลือกที่จะอยูเ่ มืองไทย ซึง่ ได้ รับ
เงินเดือนสูงถึง เดือนละ 10,000 บาท และทําให้ เขาสามารถส่งเงินกลับบ้ านได้ ราว 5-6พันบาท ต่อ 2-3
เดือน แต่นนั่ ก็แลกมาด้ วยการทํางานในเงื่อนไขที่แตกต่างจากแรงงานทัว่ ไป นนท์เข้ างานประมาณตี 1 ถึง
10 โมงเช้ า ซึง่ หมายความว่าการพักผ่อนของเขาจะเกิดขึ ้นสวนทางกับแรงงานทัว่ ไป นนท์ทํางานทุกวัน โดย
ได้ วนั หยุดในวันอาทิตย์ครึ่งวัน สําหรับเขาแล้ ว สวัสดิการที่เขาได้ รับถือว่าดีมาก เพราะเมื่อเจ็บป่ วยเขา
สามารถเข้ าถึงประกันสังคมที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อพิจารณาอีกด้ านหนึง่ ธุรกิจส่งแก้ สเป็ นธุรกิจที่
รองรับการเติบโตของชุมชนชันกลาง
้
ในเมืองภูเก็ต และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างไรก็ดีกลุม่
ธุรกิจรับส่งแก้ สปลีกมีแนวโน้ มที่จะถูกถ่ายโอนสูผ่ ้ ปู ระกอบการระดับกลางและรายย่อยมากขึ น้ ด้ วยเหตุผล
ด้ านต้ นทุน และผลตอบแทนต่อหน่วยตํ่า และจําเป็ นต้ องให้ บริการได้ ตลอดเวลา ในสภาพธุรกิจที่มีความ
ยืดหยุน่ และผลกําไรต่อหน่วยตํ่านี ้ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าได้ เติมเต็มเงื่อนไขข้ างต้ น และในทางกลับกัน
ธุรกิจรับส่งแก้ ส ก็นบั เป็ นธุรกิจขาลง ที่ยากที่กลุม่ ทุนจะรักษาอัตรากําไรไว้ เมื่อเทียบกับธุรกิจบริการอื่น ดัง
ตัวอย่าง กลุม่ ทุนยูนิคแก๊ ส ตระกูล เฉลิมทรัพยากรได้ ผนั ตัวจากธุรกิจแก๊ สในส่วนกลางสูก่ ารพัฒนา ธุรกิจ
โรงแรมเครื อศรี พนั วาในภูเก็ตและเป็ นการจัดภูมิทศั น์ใหม่ในบริเวณดังกล่าวเช่นกัน
ต้ น มีเชื ้อสายมอญ ประกอบอาชีพเป็ นช่ างผ้ าม่าน เช่นเดียวกับชนชาติพนั ธุ์กลุม่ น้ อยในพม่า ต้ น
ไม่ได้ รับการศึกษาระดับทางการ ที่เมาะละแหม่งต้ นประกอบอาชีพชาวประมงแต่ด้วยปั ญหาทางเศรษฐกิจ
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ของที่บ้านต้ นตัดสินใจเดินทางเข้ าเมืองไทยผ่านทางด่านเจดีย์สามองค์ ทํางานก่อสร้ าง จนกระทัง่ มีโอกาส
มาทํางานร้ านผ้ าม่านที่ภเู ก็ต ซึง่ นับว่าค่าจ้ างที่นี่สงู กว่าที่เขาคาดไว้ เนื่องด้ วยแรงงานข้ ามชาติชาวพม่า
โดยมากแล้ วได้ รับค่าจ้ าง 6,000-7,000 บาทต่อเดือนที่นี่เขาได้ รับค่าจ้ างอยูท่ ี่ 8,000 บาทต่อเดือนแม้ ต้อง
ทํางานสัปดาห์ละ 6 วันก็ตาม และมีโอกาสส่งเงินกลับบ้ านปี ละ 4000 บาท ซึง่ เป็ นเงินที่ทางบ้ านไม่
สามารถหาได้ จากธุรกิจประมงกึ่งยังชีพ นนท์เป็ นภาพสะท้ อนของแรงงานโดยมากที่ไม่มีสวัสดิการที่เป็ น
ทางการ เขาเลือกซื ้อยาแทนการไปโรงพยาบาลที่มีขนตอนยุ
ั้
ง่ ยากและเสียเวลาการทํางานของเขา นนท์มี
ประสบการณ์ในการทํางานหลายที่ นับแต่งานก่อสร้ าง หรื อ พนักงานเฝ้าเกสท์เฮาส์ การเปลี่ยนงานแต่ละ
ครัง้ ของเขามีเหตุปัจจัยหลักมาจากการที่นายจ้ างจ่ายเงินไม่ตรงเวลา หรื อน้ อยกว่าที่ตกลงไว้ โดยเขาเลือก
ที่จะลาออกเพื่อแก้ ปัญหา
เดือน พนักงานเสริฟประจําร้ านอาหารในเมือง ในวัย 41ปี และอยูเ่ มืองไทยมาประมาณ 7 ปี นับว่า
เธอมีภมู ิหลังที่แตกต่างจากแรงงานคนอื่น คือเธอมีโอกาสสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตีด้าน
คณิตศาสตร์ ที่เมือเมาะละแหม่ง (การศึกษาระดับปริญญาตรี ในพม่าอาจเทียบเท่าการศึกษาระดับ
ปริญญาบัตรชันสู
้ ง-ปวส.ในไทย) เช่นเดียวกับชาวมอญทัว่ ไปที่มีเป้าหมายในการเข้ าสูป่ ระเทศไทย เดือน
อพยพเข้ าสูป่ ระเทศไทยผ่านทางด่าน สังขละบุรีโดยมีคา่ ใช้ จา่ ย 15000 บาท ในระหว่างการเดินทาง
รถบรรทุกถูกตรวจแรงงานกว่า 45 ชีวิตถูกทิ ้งไว้ และติดคุกอยู่ 25 วัน ก่อนที่ผ้ นู ําเข้ าจะติดต่อตํารวจเพื่อนํา
ตัวออกไป จากนันเดื
้ อนเดินทางไปทํางานที่มหาชัย เดือนเข้ ามาอยูภ่ เู ก็ตได้ ไม่นานจากคําชักชวนของเพื่อน
ประสบการณ์ในการทํางานที่มหาชัยของเธอไม่ดีนกั ด้ วยการต่องทํางานในโรงงานเย็บผ้ าตลอดเวลา
คุณภาพชีวิตค่อนข้ างแย่เมื่อเทียบกับการได้ ทํางานในร้ านอาหารแม้ จะได้ รับค่าจ้ างที่ตํ่ากว่างานโรงงาน
เล็กน้ อย แต่ก็มีเวลาว่างพอที่จะทําธุรกิจอย่างอื่นเช่นรับเย็บผ้ า ซึง่ เป็ นทักษะซึง่ เธอเรี ยนรู้จากการทํางานที่
มหาชัย ซึง่ ปั ญหาสําคัญที่เธอตัดสินใจลาออกคือการได้ รับค่าตอบแทนไม่ครบตามจํานวน การทํางานที่
ภูเก็ตนับว่าสบายกว่าเมืองอุตสาหกรรมประมงอย่างมหาชัย ค่าครองชีพที่แพงสําหรับคนไทยไม่เป็ นปั ญหา
สําหรับเธอเมื่อ ตลาดการบริ โภคหลักของเธอคือ ร้ านซูปเปอร์ ชีป ห้ างเมกะสโตร์ ซงึ่ ทําให้ คา่ ครองชีพของเธอ
ไม่แตกต่างจากการอยูท่ ี่มหาชัยเท่าไรนัก
ฉ่วยโบ เชื ้อชาติระไข่รัฐชายทะเลอีกแห่งของพม่า ในวัย 45 เขามาจากรัฐที่ยากจนและมีปัญหา
ทางการเมืองและศาสนารุนแรงแห่งหนึง่ ในพม่า แตกต่างจากแรงงานชาติพนั ธ์อื่น ฉ่วยโบเดินทางตรงมายัง
ภาคมต้ ของไทยและทํางานที่หาดใหญ่ในฐานะคนงานก่อสร้ าง เมื่อ 8ปี ที่แล้ ว ฉ่วยโบเป็ นภาพสะท้ อนของผู้
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อพยพที่มีปัญหาทังทางเศรษฐกิ
้
จ และการเมือง ด้ วยการเป็ นชนกลุม่ น้ อยทําให้ เขามีเครื อข่ายที่จํากัดใน
การเป็ นพนักงานประจําของร้ าน ฉ่วยโบทํางานเป็ นคนงานแร่ปลาซึง่ ได้ รับค่าจ้ างเหมาจ่ายเป็ นรายชิ ้น
เฉลี่ยนแล้ วเขาได้ รับค่าจ้ างเดือนละ 4,000 นอกจากนี ้เขายังทํางานเป็ นลูกเรื อประมงหาปลาซึง่ ได้
ค่าตอบแทนเป็ นปลาเพื่อประกอบอาหารบ้ าง แม้ จะถูกเอาเปรี ยบบ่อยครัง้ แต่เขาไม่คอ่ ยมีปากเสียงกับใคร
คนงานรุ่นหนุม่ ที่นี่ดจู ะเป็ นที่พงึ่ แก่เขาได้ เมื่อเกิดปั ญหาความขัดแย้ งต่างๆ
แต่มิใช่วา่ การทํางานในธุรกิจบริการจะปลอดปั ญหาในสภาพการทํางานเสียทีเดียว โช แม่บ้านวัย
28 ปี เธอพอใจกับค่าจ้ างเดือนละ 7,800 โดยทํางานกะเดียวที่ร้านเสริสมสวยแต่เป็ นปกติของวิสาหกิจ
ขนาดเล็กที่มกั จะเรี ยกร้ องจากผู้ปฏิบตั งิ านสูงกว่าค่าจ้ างที่จา่ ยให้ กบั ลูกจ้ าง เธอเปลี่ยนงานมาแล้ วสองครัง้
นับจากมาอยูท่ ี่ภเู ก็ตโดยอยูใ่ นธุรกิจร้ านเสริมสวยมาตลอดแต่ก็มกั พบกับปั ญหานายจ้ างจุกจิก ไม่ให้ เกียรติ
และด่าว่าลูกจ้ างอยูเ่ ป็ นประจํา เช่นเดียวกับซอตุนวัย 29ปี จากเมืองทวายยอมรับว่าแม้ สวัสดิการที่
เมืองไทยจะดีโดยมิอาจเปรี ยบเทียบได้ กบั ที่พม่า ด้ วยสิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพต่างๆ แต่เขา
ต้ องเผชิญกับปั ญหาการโกงค่าแรงซํ ้าซาก รวมถึงการดูถกู จากคนไทย พนักงานไทยตามร้ านสะดวกซื ้อ
หรื อบริการสาธารณต่างๆ บ่อยครัง้ ที่เขาออกไปกินเหล้ า กับเพื่อนเพื่อระบายความเครี ยดนัน้
5.5 การต่ อสู้ในชีวิตประจาวัน
ในสภาพการผลิตที่เน้ นทุนและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีความยืดหยุน่ สูง เช่นเดียวกันกับ
กระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าถูกวางเงื่อนไขให้ การต่อสู้เป็ นการต่อรอง
ในระดับปั จเจกชนมากกว่าการต่อสู้แบบรวมหมู่ หรื อการรวมตัวกันเพื่อต่อรองอันสร้ างการยกระดับ
คุณภาพชีวิตโดยรวม แรงงานถูกวางเงื่อนไขให้ มองว่าการอยูอ่ าศัยในประเทศไทยเป็ นเรื่ องชัว่ คราว และ
แรงงานที่ดีคือแรงงานที่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ซึง่ มีโอกาสในการบูรณาการเข้ าสูส่ งั คมไทยได้ การฟ้องร้ อง
เรี ยกร้ องอาจสร้ างปั ญหาและทําให้ สภาพชีวิตของพวกเขายํ่าแย่ลงไปอีก อย่างไรก็ดีแม้ จะไม่มีรูปธรรมของ
การต่อสู้จากข้ อมูลของการวิจยั สามารถรวบรวมหลักคิดที่สะท้ อน เงื่อนไขชีวิตปรักอบด้ วย 1. การถูกพราก
โดยสัมพัทธ์ 2. วิกฤติความชอบธรรม 3.กระบวนการจิตสํานึกทางชนชนชันของกลุ
้
ม่ แรงงานเสี่ยง
5.4.1 การถูกพรากโดยสัมพัทธ์ (Relative Deprivation) แนวคิดนี ้ได้ อธิบายกลไกการต่อสู้ที่เกิดขึ ้น
โดยวางอยูบ่ นฐานมโนทัศน์แบบเสรี นิยม โดยสามารถจําแนกได้ สองลักษณะคือการ ถูกพรากโดยสัมพัทธ์ใน
แบบยึดตัวเอง กับการเอาตัวเองไปสัมพันธ์กบั กลุม่ ตัวอย่างของความรู้สกึ การถูกพรากโดยสัมพัทธ์แบบ
แรกคือ การเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับกลุม่ อื่นแล้ วรู้สกึ ถึงความไม่ชอบธรรม ที่ตนได้ รับ เช่น การที่
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แรงงานข้ ามชาติชาวพม่านําตนเองเทียบกับแรงงานชาวไทยแล้ วรู้สกึ ว่าสิ่งที่เกิดขึ ้นกับตนคือความไม่เป็ น
ธรรมที่ได้ รับ ส่วนกรณีที่สองเกิดขึ ้นโดยเทียบตนเองกับแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าด้ วยกันแล้ วรู้สกึ ถึงความ
ไม่เป็ นธรรมที่ได้ รับในกลุม่ ของตน (Runciman 1972)
เมื่อพิจารณาแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต ซึ่งมีเงื่อนไขการทํางานที่ดีกว่าโดยเปรี ยบเทียบกับ
การทํางานในอุตสาหกรรมหนักในเบื ้องต้ นจะเห็นได้ วา่ การต่อสู้ที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นในลักษณะอิงตัวเองและ
ไม่ได้ เกิดข้ อเปรี ยบเทียบกับเงื่อนไขปั จจุบนั หากแต่ เป็ นการสัมพัทธ์กบั เงื่อนไขของตนเองในอดีตใน
ลักษณะที่วา่ “ตนมีชีวิตที่ดีขึ ้น” แม้ ภเู ก็ตจะไม่ได้ มีลกั ษณะการดูดซับแรงงาน ในลักษณะอนวัฒนาการของ
เมืองและมีแนวโน้ มที่แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าจะสามารถพัฒนาชีวิตของตนในเมืองนี ้ด้ วยการเติบโตของ
ธุรกิจการบริการที่หลากหลายต่างจากระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมหนัก แต่การเปรี ยบเทียบสัมพัทธ์
ย่อมไม่เกิดขึ ้นโดยเทียบกับปรากฏการณ์ในอดีตอีกต่อไป ตามข้ อเสนอของ Ronald Skeldon และ Janet
Carson ได้ ระบุถึงเงื่อนไขชีวิตที่ประสบจริงในประเทศปลายทางจะเป็ นการวางเงื่อนไขความขัดแย้ งและ
การต่อสู้ ของแรงงานข้ ามชาติมากกว่าเงื่อนไขความทรงจําในอดีตที่มีแต่จะพร่าเลือนไปโดยเฉพาะเมื่อ
เวลาผ่านพ้ นไปสูล่ กู หลานผู้อพยพ ความรู้สกึ ของการถูกพรากโดยสัมพัทธ์ก็สามารถพัฒนาและรุนแรงขึ ้น
(Skeldon 1997)
การเปรี ยบเทียบกับแรงงานไทยในภูเก็ตแม้ จะไม่ปรากฏชัดเพราะผู้ใช้ แรงงานไทยโดยมากอยูค่ น
ละตลาดแรงงานกับแรงงานข้ ามชาติชาวพม่า และมีโอกาสในการปฏิสมั พันธ์กนั น้ อยแม้ แต่ เจ้ าของกิจการ
เองก็มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ลูกจ้ างชาวพม่าน้ อย มีเพียงผู้จดั การ หรื อหัวหน้ างานเท่านันที
้ ่มีโอกาส
ปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับลูกจ้ างชาวพม่า ในปั จจุบนั ความรู้สกึ ต่อต้ านหัวหน้ างานอาจไม่มี จากการสัมภาษณ์
แรงงานส่วนหนึง่ ชื่นชมหัวหน้ างานคนไทยในฐานะตัวแบบของการทํางาน การประสบความสําเร็จ และ
ความสามารถในการจัดการปั ญหา แต่ประเด็นที่ต้องให้ ความสําคัญคือในห้ วงเวลานี ้การยอมรับหัวหน้ าซึง่
มิได้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะเพียงแค่มีลกั ษณะชาติพนั ธุ์ที่ตา่ งกันเท่านันยั
้ งเป็ นเหตุเป็ นผล แต่ความขัดแย้ งย่อม
ทวีสงู ขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไปหากแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าไม่สามารถยกระดับชีวิตตนเองได้ ตามความ
คาดหวังทีแรก ซึง่ แน่นอนที่สดุ ว่าไม่มีแรงงานข้ ามชาติคนไหนคาดหวังว่าชีวิตปั จจุบนั ที่พวกเขาประสบอยู่
เป็ นเงื่อนไขที่เพียงพอต่อชีวิตในอนาคต หรื อสําหรับลูกหลานของพวกเขา
นอกจากนี ้ประเด็นความเปราะบางที่อาจจะตามมาในอนาคตคือความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ที่
มีโอกาสไม่เท่ากัน ปั จจุบนั ชนชาติพนั ธุ์พม่ามักมีโอกาสมากกว่าในพื ้นที่ภเู ก็ตเนื่องจากสัดส่วนเชิงปริมาณที่
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เยอะกว่าโดยเปรี ยบเทียบอันทําให้ เครื อข่ายทางสังคมและโอกาสการทํางานที่ดีกว่าตามมาด้ วย ในแง่นี ้จึง
เป็ นประเด็นที่ชวนพิจารณาว่า ความขัดแย้ งที่ปรากฏในประเทศพม่า อันเป็ นความขัดแย้ งทางการเมืองที่
ห่างไกลจากผู้คนธรรมดา แต่หากในภูเก็ตซึง่ มีพื ้นที่กายภาพที่จํากัด รวมถึงการปฏิสมั พันธ์บนพื ้นที่ทาง
สังคมที่เข้ มข้ น ความขัดแย้ งที่เกิดจากการเปรี ยบเทียบระหว่างชาติพนั ธุ์สามารถเพิ่มขึ ้นได้ ซึง่ เริ่มต้ นจาก
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากัน นําสูโ่ อกาสในการปฏิสมั พันธ์ตา่ งๆในสังคมที่ตา่ งกันด้ วย
5.5.2 วิกฤติความชอบธรรม
แนวคิดวิกฤติการสร้ างความชอบธรรมถูกพัฒนาขึ ้นมาโดย Jurgen Harbermas โดยชี ้ให้ เห็นถึง
ความคาดหวังต่อระบบที่จะสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ในมิตติ า่ งๆ อาทิการเสียภาษีแลกกับสวัสดิการ การ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแลกกับสิทธิทางการเมือง รวมถึงการยอมถูกขัดเกลาทางสังคมแลกกับคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ ้น ซึง่ Habermas (1989) ชี ้ให้ เห็นว่าระบบทุนนิยมมักล้ มเหลวในการสร้ างความชอบธรรมต่อตัวปั จเจก
ชนเมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ในมิตขิ องแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ตความคาดหวังสําคัญประการแรกคือ ส่วนต่างของ
รายได้ เมื่อเทียบกับที่บ้านเกิด ตามมาด้ วยความสามารถในการส่งเงินกลับบ้ าน และสุดท้ ายคือความ
คาดหวังในการอยูอ่ าศัยที่ประเทศปลายทางอย่างถาวร สําหรับกรณีศกึ ษาแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าใน
พื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตในช่วงเวลา ปี 2555-2556 มีประเด็นสําคัญคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรื อ
นํ ้าลึกบริเวณตอนใต้ ของพม่า สําหรับแนวคิดนีโอคลาสสิคซึง่ อธิบายการอพยพผ่านความเหลื่อมลํ ้า
แตกต่างของค่าจ้ างมักจะอธิบายว่า สุดท้ ายแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าจะกลับบ้ านหมดเมื่อมีเงื่อนไขการ
จ้ างงานที่บ้านเกิด ซึง่ หากพิจารณาตามข้ อเท็จจริงแล้ วกลุม่ แรงงานที่จะทํางานในนิคมอุตสาหกรรมในพม่า
กับแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ตเป็ นคนละชุดกัน แนวโน้ มที่เป็ นไปได้ คือสุดท้ ายแล้ วพวกเขาจะพัฒนา
สูก่ ารเป็ น คนไทยเชื ้อสายพม่า ในท้ ายสุดเฉกเช่นเดียวกันกับคนไทยเชื ้อสายจีนในอดีต การอพยพออกจาก
ประเทศตนเองด้ วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีสดั ส่วนน้ อยมากที่พวกเขาจะกลับบ้ านเกิดอีกครัง้ เมื่อสภาพ
เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ดังนันความคาดหวั
้
งของพวกเขาต่อระบบค่าจ้ างที่ เป็ นธรรมจึงเป็ นสิ่งที่ปฏิเสธ
ไม่ได้ เมื่อเวลาผ่านไป
ประเด็นสําคัญที่ต้องเน้ นยํ ้า สําหรับผู้ประกอบการชาวไทยมักมองลักษณะแรงงานชาวพม่าที่มี
ความเฉพาะทางชาติพนั ธุ์วา่ อดทน และยอมรับทุกเงื่อนไขของการทํางาน ซึง่ เกิดจากกระบวนการสร้ าง
ความชอบธรรมของกระบวนการผลิตแบบเสรี นิ ยมใหม่ในการสร้ างจิตสํานึกแบบผู้ประกอบการ การทํางาน
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หนักหรื อยอมจํานนอย่างไม่มีเงื่อนไขถูกคาดหวังด้ วยค่าจ้ างที่สงู ขึ ้น มากกว่า คําว่า “พอเพียง” ในเงื่อนไขนี ้
จึงเป็ นเงื่อนไขสวนทางกันระหว่างความคาดหวังของผู้ประกอบการและผู้ใช้ แรงงาน ที่ฝ่ายหนึง่ คาดหวังให้
ผู้ใช้ แรงงานทํางานหนัก และมีชีวิตอย่างพอเพียงขณะที่ฝ่ายผู้ใช้ แรงงาน อาจยอมทํางานหนักแต่ไม่ใช่เพื่อ
การอยูใ่ นสถานะเดิมอย่างแน่นอน
5.4.3 จิตสานึกแรงงานเสี่ยง (Precariat Consciousness)
Guy Standing (2011)ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงลักษณะสําคัญของแรงงานเสี่ ยง ซึง่ เป็ นกลุม่ แรงงานที่ขาด
จิตสํานึกทางชนชันเนื
้ ่องด้ วยการแบกรับความเสี่ยงจากชนชันนายทุ
้
น พวกเขาสูญเสียความเป็ นตัวตนและ
พยามแสวงหาตัวตนผ่านลัทธิปัจเจกนิยมสุดขัว้ ภายใต้ กระแสการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ พร้ อมทังการ
้
สร้ างแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงและขูดรี ดสูง อย่างไรก็ดีมิได้ หมายความว่าจิ ตสํานึกทางชนชันของแรงงาน
้
เสี่ยงจะมิได้ ก่อตัวขึ ้นและการต่อสู้จะปรากฏในลักษณะปั จเจกเพียงอย่างเดียวเงื่อนไขสําคัญในฐานะ
แรงงานเสี่ยงสําหรับแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก้ ตเงื่อนไขสําคัญในการสร้ างจิตสํานึกทางชนชัน้
ประกอบด้ วย (Navratil 2012)
1.ความทรงจําร่วมทางสังคม ถึงแม้ ข้อมูลจากการวิจยั จะชี ้ให้ เห็นว่าแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าใน
ภูเก็ตโดยมากแล้ วปราศจากควารมทรงจําร่วมทางสังคม โดยมุง่ สร้ างความทรงจําแบบปั จเจกชนผ่านชุมชน
จินตกรรมในพื ้นที่ต้นทางมากกว่า ซึง่ ความทรงจําร่วมสําคัญที่เกิดขึ ้นกับแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต
คือการถูกเลือกปฏิบตั ิ ความไม่เป็ นธรรมทางรายได้ หรื ออุปสรรคการได้ มาซึง่ เอกสารสิทธิ์ ด้วยเงื่อนไขนี ้เป็ น
เรื่ องราวที่พวกเขาประสบร่วมกัน ซึง่ สามารถพัฒนาสูส่ ํานึกทางชนชัน้ ที่มีความละเอียดอ่อนต่อการถูก
พรากโดยสัมพัทธ์
2.ความเปราะบางร่วมภายใต้ โลกาถิวตั น์ของทุน สภาพทุนได้ ขยายอย่างไร้ พรมแดน แม้ กระทัง่ ใน
พื ้นที่ภเู ก็ตเอง ทุนได้ สิทธิประโยชน์จากการลงทุนเช่นมาตรการด้ านภาษี หรื อการแสวงหาแรงงานราคาถูก
แต่สําหรับแรงงานแล้ วแม้ จะมีการเคลื่อนย้ ายที่เสรี ขึ ้นก็นบั ว่ายังตํ่าหากเทียบสัมพัทธ์กบั ทุน และเมื่อ
พิจารณาถึงการคุ้มกันทางสังคม แล้ วยิ่งมีสภาพหยุดนิ่งโดยสัมพัทธ์หากเทียบกับ ทุนหรื อแรงงาน สําหรับ
แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่ภเู ก็ตซึง่ มีแนวโน้ มที่จะได้ รับการจดทะเบียนที่ถกู ต้ องตามกฎหมายเนื่อง
ด้ วยผลตอบแทนกําไรที่สงู อันส่งผลให้ แรงงานข้ ามชาติเข้ าสูห่ ลักประกันถ้ วนหน้ า หรื อ ประกันสังคมโดย
อัตโนมัตดิ ้ านหนึง่ เป็ นการเพิ่มสิทธิ์ให้ แก่แรงงานข้ ามชาติ ส่ วนในอีกด้ านหนึง่ เป็ นการจุดประเด็ นการตัง้
คําถาม ที่สิทธิด้านสุขภาพของพวกเขาถูกผูกติดกับการทํางานเฉพาะในประเทศไทย หรื อเฉพาะพื ้นที่ภเู ก็ต
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ขณะที่ชีวิตของพวกเขามีการเคลื่อนย้ ายอยูต่ ลอดเวลา ด้ วยเงื่อนไขข้ างต้ นนี ้สามารถเป็ นหน่ออ่อนในการ
พัฒนา ความยุตะรรมแบบพกพา (Portable Justice) ได้ ในอนาคต
5.6 บทสรุป
แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่จงั หวัดภูเก็ตเป็ นภาพสะท้ อนสําคัญของการปรับตัวของทุนสูก่ าร
พัฒนาสูอ่ ตุ สาหกรรมเน้ นการบริการที่มีการผลิตแบบเน้ นทุนมากกว่าเน้ นการใช้ แรงงานแบบเข้ มข้ น ด้ วย
เหตุนี ้ทําให้ สภาพพื ้นที่ทางกายภาพของเมืองภูเก็ตไม่ได้ เผชิญกับปรากฏการณ์อนวัฒนาการของเมือง
กล่าวคือ แรงงานยังมีโอกาสพัฒนาเงื่อนไขเชิงคุณภาพดังตัวอย่างของแรงงานชาวจีน หรื อแรงงานอพยพ
ภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผา่ นมา จากข้ อมูลการวิจยั พบว่า แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื ้นที่ภเู ก็ต
โดยมากมีพื ้นหลังการเป็ นชนชันกลางระดั
้
บล่าง และมีประสบการณ์ในการทํางานที่พื ้นที่อื่นก่อนเข้ ามา
ทํางานในพื ้นที่ภเู ก็ต ด้ วยการเป็ นอุตสาหกรรมการบริการทําให้ แรงงานมีโอกาสในการปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชน
สูงกว่าพื ้นที่อื่น และหากเปรี ยบเทียบเงื่อนไขสภาพการทํางานแล้ ว แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ตมี
สภาพความเป้นอยูท่ ี่ดีกว่าพื ้นที่อตุ สาหกรรมหนักโดยเปรี ยบเทียบ
อย่างไรก็ดี แม้ จะมีรายได้ ที่มนั่ คง รวมถึงโอกาสการทํางานที่หลากหลายแต่แรงงานข้ ามชาติชาว
พม่าในภูเก็ตก็ยงั คงเผชิญกับเงื่อนไขสําคัญผ่านการสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ คือพวกเขาสูญเสียความ
เป็ นตัวตนและพยายามกู้คืนด้ วยจิตสํานึกของการเป็ นผู้ประกอบการอย่างเข้ มข้ น นอกจากนี ้พวกเขายัง
แสดงออกซึง่ เงื่อนไขของการเป็ นแรงงานเสี่ยงอันรับภาระจากชนชันนายทุ
้
น ที่มีแนวโน้ มจะปรับตัวสูส่ ภาพ
การสะสมที่ยืดหยุน่ มากขึ ้น ทําให้ พวกเขายังคงต้ องเผชิญกับความเปราะบางอย่างต่อเนื่อง และด้ วย
เงื่อนไขความเปราะบางนี ้ก็ได้ นําสู่ การตังคํ
้ าถามในสองลักษณะคือ การถูกพรากโดยสัมพัทธ์ และ วิกฤติ
ความชอบธรรมที่เกิดขึ ้นในสังคมการผลิต และในพื ้นที่กรณีศกึ ษาภูเก็ตนี ้ก็ได้ สร้ างประเด็นที่นา่ สนใจว่า
ด้ วยจิตสํานึกทางชนชัน้ ชันของกลุ
้
ม่ แรงงานเสี่ยง ซึง่ ดูเสมือนจะปราศจากจิตสํานึกทางชนชันในเบื
้
้องแรก
หากแต่ได้ มีกลไกการพัฒนาเกิดขึ ้นในสองลักษณะคือ การสร้ างความทรงจําร่วมที่วา่ ด้ วยความเปราะบาง
และ การพัฒนาข้ อเรี ยกร้ องความยุตธิ รรมแบบพกพาภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ของทุน
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บทที่ 6 บทสรุปและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 บทนา
ในบทนี ้ได้ ทําการพิจารณาถึงบทสรุปของลักษณะการต่อสู้ในชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติ
ชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการ และแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่ภเู ก็ต โดยทําการสรุปข้ อค้ นพบเชิงวิเคราะห์
2ส่วนคือเปรี ยบเทียบความแตกต่างในลักษณะเฉพาะ และเปรี ยบเทียบลักษณะทัว่ ไปที่มีร่วมกัน โดย
บทสรุปสําคัญได้ ชี ้ให้ เห็นว่า การใช้ ชีวิตของแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่เมืองทังสองนี
้
้มีความแตกต่างกัน ใน
พื ้นฐานเช่น ค่าจ้ าง ลักษณะการทํางาน และการถูกขูดรี ด แต่มีลกั ษณะร่วมกันสําคัญคือ คือการดํารงชีวิต
ในฐานะแรงงานเสี่ยง ทําการการต่อสู้ของพวกเขามักปรากฏในลักษณะการกระทําแบบปั จเจกชนมากกว่า
การต่อสู้แบบรวมหมู่ และพยายามจัดการปั ญหาต่างๆด้ วยตนเองมากกว่าการปรึกษาแรงงานอื่นหรื อ
สมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ดีจากการศึกษาได้ ชี ้ให้ เห็นว่า แรงงานเสี่ยงมิได้ เป็ นผู้ที่ยอมจํานนอย่างไม่มี
เงื่อนไข โดยเฉพาะภาพสะท้ อนจากแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต ดังจะเห็นได้ วา่ ยิ่งแรงงานผ่าน
กระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าที่เข้ มข้ นเพียงใดความคาดหวังต่อการมีชีวิตที่ดียอ่ มสูงขึ ้น อันวางเงื่อนไขให้
เกิดความขัดแย้ งและการต่อสู้ตอ่ ความเป็ นธรรมที่ตนไม่ได้ รับในอนาคต โดยข้ อเสนอเชิงนโ ยบายหลักซึง่
สังเคราะห์จากได้ จากงานวิจยั คือแนวคิดการสร้ างควมามยุตธิ รรมแบบพกพาเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อน
เสรี ของทุนและแรงงาน
ในบทสรุปจะทําการนําเสนอดังนี ้ คือส่วนแรกการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะและทัว่ ไป ส่วนที่สอง
ข้ อสรุปเชิงนโยบาย และส่วนที่สาม พิจารณาถึงข้ อจํากัดและข้ อเสนอแนะงานรวิจยั ในอนาคต
6.2 บทวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ
การศึกษาวิจยั นี ้มุง่ ตอบคําถามหลัก สามประการได้ แก่ 1.ลักษณะชีวิตประจําวันของแรงงานข้ าม
ชาติตา่ งเชื ้อชาติในสองพื ้นที่มีความแตกต่างกันหรื อไม่อย่างไร 2.ลักษณะพื ้นที่การผลิตมีผลต่อการกําหนด
รูปแบบการใช้ ชีวิตและความขัดแย้ งในชีวิตประจําวันหรื อไม่ อย่างไร และ 3.รูปแบบการต่อสู้ใน
ชีวิตประจําวันของแรงงานข้ ามชาติ นําสูค่ วามสัมพันธ์ลกั ษณะใดในสังคมการผลิตไทยในอนาคต โดย
สามารถวิเคราะห์ผลเพื่อตอบคําถามโดย สามารถพิจารณาได้ ผา่ นเงื่อนไข พื ้นหลังทางเศรษฐกิจการสังคม
ของผู้อพยพ ลักษณะงานและความคาดหวัง
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-

พื ้นหลังทางเศรษฐกิจสังคมของผู้อพยพ พบว่ามีลกั ษณะใกล้ เคียงกันคือ การเป็ นแรงงานรุ่นหนุม่

สาว (Young Adult) มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูท่ ี่ระดับชนชันกลางถึ
้
งระดับล่าง เป็ นที่นา่ สังเกตว่ากลุม่ ผู้
อพยพไม่ได้ มาจากกลุม่ ชนชันล่
้ างสุดของสังคม กล่าวคือคนเหล่านี ้มีพื ้นหลังจากชุมชนเกษตรกรรม หรื ออยู่
ในวิสาหกิจขนาดย่อม การเดินทางสูป่ ระเทศไทยไม่วา่ สําหรับ แรงงานกลุม่ ใดก็จําเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ย
ความน่าเชื่อถือ หรื อไม่ก็เครื อข่ ายทางสังคมที่ประเทศปลายทาง
ความแตกต่างสําคัญที่ปรากฏคือ ลักษณะความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ของผู้ที่อพยพ ใน
กรณีศกึ ษาแรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาปรากฏชัดว่าผู้อพยพเป็ นชาวกัมพูชาเชื ้อสายกัมพูชา ซึง่ เป็ นภาพ
สะท้ อนเงื่อนไขความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ของพื ้นที่นี ้ซึง่ มีตํ่า หากเปรี ยบเทียบกับพม่าหรื อไทย ขณะที่ผ้ ู
อพยพชาวพม่านันมี
้ ความหลากหลายทางาติพนั ธุ์มากกว่า ซึง่ ในประเด็นนี ้เป็ นภาพสะท้ อนเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจสังคมที่ตา่ งกัน โดยชาติพนั ธุ์พม่า นันโดยมากแล้
้
วมาจากพื ้นหลังทางสังคมระดับกลาง ขณะที่ชน
ชาติพนั ธุ์อื่นนันมี
้ แนวโน้ มที่จะมาจากกลุม่ ทางสังคมระดับล่างกว่า โดยยังสามารถจําแนกได้ จากลักษณะ
การเข้ าเมือง ที่เป็ นตัวบ่งชี ้สถานะทางเศรษฐกิจว่าการเข้ าเมืองแบบใดมีความเสี่ยงสูงซึง่ โดยมากแล้ วจะมี
ค่าใช้ จา่ ยที่ตํ่า เมื่อการเข้ าเมืองเสี่ยงมากขึ ้น ถึงแม้ วา่ ความเป็ นอยูข่ องแรงงานแต่ละกลุม่ จะมีความ
คล้ ายกันอันเกิดจากเงื่อนไขการใช้ ชีวิตที่กระจัดกระจาย แต่ลกั ษณะชุมชนจินตกรรมที่ก่อตัวจากประเทศ
ต้ นทางก็มีผลอย่างมากต่อวิธีคดิ และการรับรู้ของผู้อพยพซึง่ มีความแตกต่างดังนี ้
1) แรงงานชาวกัมพูชาในพื ้นที่สมุทรปราการมีลกั ษณะชาตินิยม และเห็น อกเห็นใจพวก
พ้ องมากกว่า แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต ด้ านหนึง่ อาจจะสะท้ อนลักษณะเอกภาพทางชาติพนั ธ์
รวมถึงปั ญหาทางการเมืองภายในที่คลี่คลายมากขึ ้นในพื ้นที่กมั พูชา หากเปรี ยบเทียบกับพม่าซึง่ ดํารงอยู่
บนเงื่อนไขความขัดแย้ งทังในระดั
้
บชนชันชาติ
้ พนั ธุ์ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าเงื่อนไขต้ นทาง คือชะตากรรม
ร่วม ดังที่ได้ พิจารณาไป ว่าตลาดแรงงานในภูเก็ตมีแนวโน้ มที่จะขยายสูธ่ ุรกิจอื่นตลอดเวลา ขณะที่
สมุทรปราการมีลกั ษณะซ้ อนทับเชิงปริมาณมากกว่าการพัฒนาเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้ การพึง่ พาระหว่าง
กันในภูเก็ตจึงน้ อยกว่าที่สมุทรปราการ และส่งผลต่อการสร้ างความผูก พันระหว่างแรงงานข้ ามชาติในฐานะ
ผู้ที่มาจากที่เดียวกันด้ วย
2) สําหรับผู้ประกอบการชาวไทยมีกลไกการสร้ างความเป็ นอื่นเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุมเสมอ ตามลักษณะชาตินิยมกระแสหลัก ซึง่ นับเป็ นความผิดพลาดที่รุนแรงของระบบการศึกษา
ทางการไทยที่ไม่สามารถสร้ างความเป็ นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้ านได้ แรงงานโดยมากพบกลไกความเป็ น
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อื่นที่เกิดขึ ้นโดยการอ้ างถึงลักษณะเฉพาะของชาติตน เช่น ผู้ประกอบการหรื อคนทัว่ ไปมักให้ ภาพว่า ชาว
กัมพูชาไว้ ใจไม่ได้ ทรยศหักหลัง เจ้ านายได้ ขณะที่มมุ มองต่อชาวพม่าคือ แรงงานเหล่านี ้โหดร้ าย พร้ อมทํา
ร้ ายหรื อใช้ ความรุนแรง กับนายจ้ าง ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้มักถูกผลิตซํ ้าโดยสื่อกระแสหลักในไทย ข้ อมูลเหล่านี ้
ขัดกับผลวิจยั ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าแรงงานข้ ามชาติมีลกั ษณะที่พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง จัดการปั ญหาใน
ลักษณะการรับผิดชอบส่วนตน และมีแนวโน้ มที่จะคํานึงลักษณะชาตินิยมที่ตํ่ากว่าคนไทย
-

ลักษณะงาน แรงงานข้ ามชาติชาวกัมพูชาในสมุทรปราการโดยมากทํางานในพื ้นที่อตุ สาหกรรม

หนัก งานใช้ แรงงาน เป็ นระบบจ้ างเหมาและมีระยะการทํางานที่ไม่แน่นอน ขณะที่เมื่อพิจารณาแรงงาน
ข้ ามชาติชาวพม่าในภูเก็ต ส่วนมากแล้ วได้ รับค่าตอบแทนที่มนั่ คงมากกว่า แม้ ตวั เลขจะไม่แตกต่างกัน มาก
นัก แต่การได้ รับค่าจ้ างเป็ นรายเดือน ทําให้ แรงงานข้ ามชาติในภูเก็ตมีสถานการณ์ทํางานที่มนั่ คงมากกว่า
โดยเปรี ยบเทียบ นอกจากนี ้แม้ ในพื ้นที่สมุทรปราการจะมีชมุ ชนชาวกัมพูชาที่คอ่ นข้ างหนาแน่น และมีความ
เป็ นอยูท่ ี่เป็ นระบบมากกว่าหากเทียบกับพื ้นที่ภเู ก็ต แต่การที่มีปริ มาณที่จํากัด ทําให้ เกิดปรากการณ์อน
วัฒนาการของเมืองขึ ้น (Urban Involution) ทําให้ แรงงานไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องได้
โดยหากเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่ภเู ก็ต แม้ จะไม่มีการรวมตัวที่เหนียวแน่น แต่ด้านหึง่ เกิดจากโอกาสในการ
ทํางาน ที่มีหลากหลายทําให้ การพึง่ พาชุมชนรอยูใ่ นระดับตํ่ากว่าพื ้นที่สมุทรปราการ
-

ความคาดหวัง แรงงานข้ ามชาติทงชาวกั
ั้
มพูชาในสมุทรปราการและชาวพม่าในภูเก็ต ล้ วนมีความ

คาดหวังที่คล้ ายกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ประเทศต้ นทาง ความเป็ นไปได้ แปรผันตามลักษณะงาน
และค่าจ้ างที่พวกเขาได้ รับที่ประเทศไทย การที่จะประสบความสําเร็จตามความคาดหวัง แลกด้ วยการ
แข่งขัน และผ่านกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าอย่างเข้ มข้ น ความแตกต่างสําคัญคือความคาดหวังต่อ
ครอบครัว ซึง่ เป็ นผลจากระยะห่างและความยากลําบากของพื ้นที่การอพยพ แรงงานชาวกัมพูชามักมีการ
อพยพเป็ นครอบครัวอันเป็ นสาเหตุให้ อัตราการส่งเงินกลับประเทศไม่สงู นักหากเทียบกับแรงงานพม่า ใน
ประเด็นนี ้ทําให้ ความคาดหวังระหว่างแรงงานสองพื ้นที่แตกต่างกันในรายละเอียด คือแรงงานข้ ามชาติชาว
พม่า มีลกั ษณะที่คํานึงถึงครอบครัวในลักษณะชุมชนจินตกรรม กล่าวคือพวกเขาจําเป็ นต้ องอุทิศการ
ทํางานเพื่อครอบครัวที่บ้านเกิดซึง่ ต้ องใช้ ชีวิตที่ยากลําบากมากขึ ้นเมื่อไม่มีผ้ อู พยพซึง่ เป็ นกําลังแรงงานหลัก
ขณะที่สําหรับแรงงานชาวกัมพูชา ครอบครัว คือชุมชนที่ประสบจริง (Actual Community) อันหมายความ
ว่าครอบครัวคือตัวช่วย ตัวเสริม อุปสรรคในการใช้ ชีวิตอย่างแท้ จริง ไม่ใช่เรื่ องของแรงบันด าลใจแต่อย่างใด
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อันส่งผลให้ วิธีคดิ เกี่ยวกับครอบครัวคือการแสวงหาประโยชน์สงู สุดในครอบครัว ดังสะท้ อนให้ เห็น
กระบวนการการใช้ แรงงานเด็กที่เกิดขึ ้นทัว่ ไปในพื ้นที่สําโรง
6.3 บทสรุปข้ อค้ นพบ
1.ความแตกต่างระหว่างแรงงานข้ ามชาติ ในสองพื ้นที่ เกิดจากลักษณะการจ้ างงานและ
กระบวนการกําหนดการผลิตของทุนมากกว่าลักษณะทางชาติพนั ธุ์
2.แรงงานทังสองพื
้
้นที่เผชิญเงื่อนไขความเปราะบางเชิงคุณภาพที่ใกล้ เคียงกันภายใต้ กระบวนการ
สะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ คือ ภาวะความคล้ ายกันในฐานะสินค้ า ความเหลื่อมลํ ้า และการถูกแยกออก
จากสังคมหลัก ความรุนแรงในภาวะข้ างต้ นขึ ้นกับอํานาจต่อรองและความสัมพันธ์เชิงอํานาจในพื ้นที่
3.ลักษณะการต่อสู้ตอ่ รองที่เกิดขึ ้น เป็ นภาพสะท้ อนเงื่อนไขของแรงงานเสี่ยง (Precariat) ซึง่
แรงงานทังสองพื
้
้นที่มีลกั ษณะร่วมกัน ซึง่ มีลกั ษณะร่วมกันคือ การแบกรับความเสี่ยงแทนชนชันนายทุ
้
น
อันทําให้ เกิดภาวการณ์สญ
ู เสียตัวตน จากกระบวนการทําให้ เป็ นปั จเจกชนที่เข้ มข้ น (Intensive
Individualization) เงื่อนไขนี ้ ทําให้ การต่อสู้จงึ มิได้ ปรากฏในฐานะการต่อสู้แบบรวมหมู่ แต่เป็ นการต่อสู้ใน
ระดับปั จเจกชน อย่างไรก็ดี การที่ผ้ ใู ช้ แรงงานเป็ นผู้รับผิดชอบเงื่อนไขการผลิตหรื อความเสี่ ยงมากขึ ้นก็มิได้
ทําให้ พวกเขาต้ องยอมจํานนต่อทุกเงื่อนไขเสมอไป อันสะท้ อนให้ เห็นในลักษณะปรากฏการณ์การตื่นตัวต่อ
เงื่อนไข การถูกพรากโดยสัมพัทธ์ซงึ่ แสดงใน ให้ เห็นในกรณีศกึ าแรงงานข้ ามชาติชาวพม่าในพื น้ ที่ภเู ก็ต
6.4 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบความยุตธิ รรมแบบพกพา
จากการศึกษาวิจยั ได้ แสดงให้ เห็นเงื่อนไขสําคัญอันเป็ นผลจากระบวนการสะสมทุนแบบเสรี นิยม
ใหม่อนั สร้ างปรากฏการณ์โลกาภิวตั น์ของทุนข้ ามพรมแดนรัฐชาติ เพื่อแสงหาแรงงานที่มีคา่ แรงถูกและ
อํานาจต่อรองตํ่า เกิดการแบ่งงานกันระหว่างประเทศและกําหนดลําดับชันของเมื
้
องต่างๆเพื่อ ตอบสนองต่อ
การสะสมทุนแบบเสรี นิยมใหม่ที่มีกระบวนการทําให้ เป็ นสินค้ าที่เข้ มข้ นมากขึ ้น จากงานวิจยั ได้ ชี ้ให้ เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง และลักษณะของกระบวนการสะสมทุนที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงสอง
ทศวรรษเศษ มีการไหลเวียนของกลุม่ ทุนเข้ าสูพ่ ื ้นที่ตา่ งๆเพื่อ ทําการผลิตและแสวงหาแรงงานราคาถูก
แรงงานข้ ามชาติได้ ถกู จัดวางเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขนี ้ ในด้ านหนึง่ จึงเสมือนว่า เกิดปรากฏการณ์โลกาภิ
วัตน์ของแรงงานควบคูก่ บั โลกาภิวตั น์ของทุน แต่เมื่อพิจารณาอัตราการเคลื่อนย้ ายของแรงงานในแง่มลู ค่า
แลกเปลี่ยนแล้ วยังตํ่ากว่าอัตราของทุนอยูม่ าก และยิ่งหากเปรี ยบเทียบกับอัตราของการคุ้มกันทางสังคม
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เมื่อมนุษย์ก้าวพ้ นจากพื ้นที่ซงึ่ ตนถือสิทธิพลเมืองอยูย่ อ่ มอาจกล่าวได้ วา่ อัตราของความเสรี แห่งการคุ้มกัน
ข้ ามพรมแดนนันไม่
้ มีเลยก็ได้ ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาถึงสภาพความเปราะบาง การต่อสู้ในชีวิตประจําวันข อง
แรงงานข้ ามชาติที่เกิดขึ ้นบนเงื่อนไขที่ปราศจากชุดนโยบายที่รองรับปรากฏการณ์โลกาภิวตั น์ของทุนใน
เบื ้องแรก ในส่วนนี ้จะพิจารณาถึงชุดนโยบายที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1.ความร่ วมมือระหว่ างประเทศในพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษ หลังการรวมการประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2015 ภาคส่วนต่างๆ ล้ วนให้ ความสําคัญต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยพิจารณาถึงการ
ลดระดับภาษีนําเข้ า การเปิ ดเสรี ทางการค้ าและบริการ รวมถึงการเปิ ดเสรี ของแรงงาน แต่ดงั ที่ได้ พิจารณา
ไปแล้ ว การเปิ ดเสรี ของแรงงานไม่สามารถเทียบได้ กบั การเคลื่อนเสรี ของทุน ขณะที่อํานาจของรัฐเหนือสิทธิ
พลเมืองก็มีแนวโน้ มจะลดน้ อยลง การรวมกลุม่ เป็ นประชาคมเศรษฐกิจจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณา
มากกว่าแค่สิทธิประโยชน์ทางการค้ าเท่านัน้ หากแต่ต้องพิจารณาการสร้ างความร่วมมือระดับ ทวิภาคีหรื อ
พหุภาคีด้านสิทธิสวัสดิการตามไปด้ วย
-

รัฐบาลหรื อผู้รับผิดชอบในประเทศต้ นทาง (พม่า หรื อกัมพูชา) ซึง่ ได้ รับประโยชน์จากการส่งคนเข้ า

สูพ่ ื ้นที่ประเทศปลายทางอันได้ ประโยชน์โดยอ้ อมจากการส่งเงินกลับ หรื อการไม่ต้องรับผิดชอบ สวัสดิการ
จากการทํางานเมื่อครัง้ แรงงานรุ่นหนุม่ สาวที่อยูใ่ นประเทศ จําเป็ นต้ องมีความรับผิดชอบมากกว่า การ
จัดหาเอกสารสิทธิ์หรื อใบอนุญาตทํางาน รูปธรรมคือ การจัดระบบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สําหรับลูกหลาน
แรงงานข้ ามชาติ รวมถึงระบบงานที่รองรับแรงงานข้ ามชาติที่กลับจากการทํางานในวัย 45 ปี ขึ ้นไป พร้ อม
ทังโครงสร้
้
างพื ้นฐานอาทิ โรงพยาบาลที่สามารถรองรับสังคมสูงอายุได้ ด้วย
-

ขณะที่ประเทศต้ นทาง (ไทย) นอกจากการพัฒนาระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมต่อสภาพการ

ทํางานระหว่างที่อยูใ่ นประเทศแล้ ว ต้ องพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่ดีกว่าระบบประกันสังคม ซึง่
ครอบคลุมแม้ ผ้ ถู กู จ้ างพ้ นสภาพการทํางาน ระบบการจัดเก็บเบี ้ยประกันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สะดวกต่อผู้ประกันตน การรวมกับ กองทุนต่างๆที่บริหารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการกลับ
บ้ านเกิดของแรงงานข้ ามชาติเมื่อสูงอายุขึ ้น กองทุนนี ้มีลกั ษณะข้ ามชาติและสามารถอุดหนุนการ
รักษาพยาบาล หรื อการเกษียณที่บ้านเกิดได้ ผ่านโครงสร้ างพื ้นฐานที่ได้ รับการพัฒนาโดยรัฐบาลประเทศ
ต้ นทาง
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-

กลุม่ ทุนข้ ามชาติ (จีน/ ญี่ปน/
ุ่ เกาหลีใต้ /ทุนไทยและอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ) ซึง่ ได้ รับสิทธิ

ประโยชน์จากการยกเว้ นมาตรการด้ านภาษีและกฎหมายต่างๆ ซึง่ เป็ นความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายเปิ ด
เสรี การปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตา่ งๆ มิใช่หมายความว่าการลงทุนนันมิ
้ ต้องรับผิดชอบ หากแต่เป็ นการปรับ
กฎเกณฑ์เฉพาะที่เพื่อสอดรับกับลักษณะการจ้ างงาน เช่นแม้ กลุม่ ทุนจะมิต้องเสียภาษี ในพื ้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษให้ กบั รัฐแต่ ต้ องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการจ้ างต่างๆอย่างเคร่งครัด อาทิ การจ่ายค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
ที่ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเข้ มงวด การส่งเงิน เข้ ากองทุนพิเศษเพื่อรองรับการเกษียณอายุ หรื อการ
กลับบ้ านเกิดของแรงงานข้ ามชาติ โดยเน้ นที่สิทธิการรักษาพยาบาล หรื อสิทธิ์อื่นๆในลักษณะเดียวกันกับ
ประกันสังคม ภาคเอเชนต้ องมีสว่ นร่วมสําคัญในการจัดสวัสดิการสําหรับแรงงาน ที่อยูอ่ าศัยที่มีลกั ษณะ
รวมหมูใ่ นชุมชนที่มีความเหมาะสม เงื่อนไขนี ้จะนําสูก่ ารสร้ างสังคมที่มีระยะห่างทางสังคมน้ อยลงและมี
ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันมากขึ ้น
2.ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง การพิจารณาแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่เฉพาะภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์
ของทุน อันนําสูป่ รากฏการณ์โลกาภิวตั น์ในภาคส่วนต่างๆ จึงต้ องมีการทบทวนบทบาทของภาคส่วนต่างๆ
ดังนี ้
-

ลดอํานาจรัฐบาลส่วนกลาง เพิ่มอิสระให้ แก่อํานาจการปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อทําให้ การติดต่อ

ประสานงานปั ญหาสามารถทําได้ ในช่องทางเดียว คืออํานาจการปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ต้องเพิ่มความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่นกัน
-

สํานักงานประกันสังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมต่อลักษณะการ

จ้ างงานแรงงานอพยพที่อยูใ่ นประเทศไทยระยะสัน้ โดยการจัดการกองทุนอื่นที่เกี่ยวข้ อง
-

กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิจารณาถึงการวาง

เงื่อนไขที่เป็ นระบบ และปฏิบตั ไิ ด้ จริงสําหรับผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือและ
รับผิดชอบร่วมกันในกรณีการจ้ างงานที่มีการใช้ แรงงานข้ ามชาติ
6.5 ข้ อจํากัดงานวิจยั และข้ อเสนอแนะสูง่ านวิจยั ในอนาคต
จากการวิจยั สามารถสรุปข้ อจํากัดงานวิจยั และข้ อเสนอได้ ดงั นี ้
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1.การวิจยั ใช้ ระเบียบวิธีชาติพนั ธุ์ภาคสนามเพื่อแสดงให้ เห็นความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่
ดังนัน้ จึงให้ ความสําคัญแก่ “ข้ อต่อ-Linkage” ระหว่างพื ้นที่ มากกว่ารายละเอียดเชิงลึกของแต่ละพื ้นที่
ดังนันการตี
้
ความจากงานวิจยั จึงควรให้ ความสําคัญกับ ลักษณะทัว่ ไปของความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ อัน
เกิดจากกระบวนการสะสมทุนระดับโลก มากกว่าการหยิบกรณีเฉพาะของแต่ละพื ้นที่ขึ ้นมาเพื่อตีความ
เหมารวม
2.การวิเคราะห์ในพื ้นที่เกิดจากการสุมตัวอย่างตามวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ ข้อมูลประกอบการตีความ
ในลักษณะอุปนัย ดังนันการทํ
้
างานวิจยั ชิ ้นอื่นเพื่อการ พิสจู น์วา่ ถูก-Verfy ผ่านกระบวนการเชิงปริมาณ
นับเป็ นสิ่งที่จําเป็ นเช่นกัน
3.การพิสจู น์ความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ สามารถทําได้ โดยการเปลี่ยนกรณีศกึ ษาซึง่ ไม่จํากัดเฉพาะ
กับแรงงานข้ ามชาติเท่านัน้ ซึง่ จากการวิจยั พบว่า ปรากฏการณ์แรงงานเสี่ยง-Precariat มิได้ จําเพาะในหมู่
ผู้ใช้ แรงงานข้ ามชาติเท่านัน้ หากมีการขยายการศึกษาสูก่ ลุม่ ทางสังคมอื่นยิอมเป็ นการฉายภาพให้ เห็นการ
ทํางานของระบบทุนนิยม-เสรี นิยมใหม่ที่ชดั เจนมากขึ ้น
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