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บทคัดย่อ

	 การวิจัยเรื่อง	เอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย	:	ศึกษาเปรียบเทียบแรงงานชาวพม่า	

กัมพูชา	และลาว	ต้องการศึกษาการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	กัมพูชา	และลาว	

รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวแต่ละชาติพันธุ์	

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา	ผ่านการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	การสัมภาษณ์

แบบเจาะลึก	 และการส�ารวจเอกสาร	 โดยได้คัดเลือกพื้นที่วิจัย	 3	 แห่งอันได้แก่	 จังหวัดสมุทรสาคร

ส�าหรับแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	 จังหวัดชลบุรีส�าหรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา	 และจังหวัดปทุมธานี

ส�าหรับแรงงานต่างด้าวชาวลาว	 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	และการอ้างองิแบบปากต่อปาก	(Snowball	Sampling)	เพือ่เข้าถึงกลุม่ตวัอย่างทีต้่องการศกึษา

	 การศึกษาพบว่ามีปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของแรงงาน

ต่างดา้ว	ทั้งปจัจยัภายในตนของแรงงานต่างดา้วและปัจจยัภายนอก	โดยปจัจยัภายในตน	ได้แก่	ภมูิหลังของ

แรงงานต่างด้าว	ประกอบด้วยความพร้อมทีจ่ะเปลีย่นแปลงชาตพินัธ์ุ	ความใกล้ชดิทางชาตพินัธ์ุกับสงัคมไทย	

และบุคลิกที่ปรับตัวได้ง่าย	 รวมถึงความสามารถทางการสื่อสารกับสังคมไทย	 และการสื่อสารภายในกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง	

	 ในขณะที่ปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่	 ประกอบด้วย	

ลักษณะของธุรกิจและตลาดแรงงาน	 เอกลักษณ์และลักษณะของคนไทยในพื้นที่	 รวมถึงสภาพแวดล้อม

ทางการสื่อสาร	อันได้แก่	การเปิดรับของคนไทย	การกดดันให้เป็นเหมือนสังคมไทย	และความเข้มแข็งของ

กลุ่มชาติพันธุ์



88

◆ ขวัญชัย รุ่งฟ้าไพศาล สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

	 โดยแรงงานต่างด้าวมีวิธีการแสดงออกและปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ใน	 3	 รูปแบบด้วยกัน	

ได้แก่	 การแยกตัว	 ปรับตัวเข้าหา	 และผสมกลมกลืน	 การวิจัยพบว่าแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัด

สมทุรสาครซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญมกีารด�ารงรักษาเอกลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ุของตนเองได้อย่างเหนียวแน่น	

โดยมีการรวมกลุม่กันเป็นชมุชนใหญ่และมกีารประกอบกิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง	โดย

มีปัจจัยสนับสนุนอันได้แก่ลักษณะของตลาดงานในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล	 การมีชุมชน

ชาวไทยเชื้อสายมอญที่ได้อพยพข้ามถ่ินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่เดิม	 และการมีศาสนาพุทธเป็น

เคร่ืองยึดเหน่ียวและศูนย์รวมทางจิตใจ	 ในขณะที่แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกลับ

มีสายสัมพันธ์ทางสังคมที่เปราะบางเน่ืองจากทัศนคติเชิงลบที่มีต่อประเทศและชาติพันธุ์ของตนเองจาก

สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ยากไร้อันเป็นผลมาจากสงครามภายในประเทศที่ยาวนาน	 ลักษณะ

ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจึงกระจายตัวเป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	 โดยจะอาศัยกับญาติหรือเพื่อน

สนิทเท่านั้น	 แต่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างผิวเผินกับแรงงานชาวกัมพูชากลุ่มอื่น	 ๆ	 เอกลักษณ์ที่แสดงออกมาจึง

มีความไม่ชัดเจนและโน้มเอียงเข้าหาเอกลักษณ์ไทย	 แรงงานต่างด้าวชาวลาวในจังหวัดปทุมธานีกลับมีการ

ผสมกลมกลืนเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของตนเองเข้ากับเอกลักษณ์ของสังคมหลัก	 เน่ืองจากความคล้ายคลึงกัน

ในลกัษณะชาตพินัธ์ุ	วถีิชวีติความเป็นอยู	่ประเพณีและวฒันธรรม	โดยภาษาและความสามารถในการสือ่สาร

เป็นภาษาไทยนับเป็นปัจจัยเก้ือหนุนที่ส�าคัญที่สุดของแรงงานต่างด้าวชาวลาวในการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์

ชาติพันธุ์โดยผสมกลมกลืนเอกลักษณ์ตนเองเข้ากับเอกลักษณ์ไทย

ค�าส�าคัญ:	เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของแรงงานต่างด้าว,	 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม,	 ปัจจัยที่มีอิทธิพล

	 ต่อการปรับเอกลักษณ์,	กระบวนการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์

Abstract

 The objective of this research was to study the identities adaptation of migrant 

laborers in Thailand as well as the factors that had influenced the identities adaptation 

of each ethnic groups. This qualitative study was conducted through non-participation 

observation, in-depth interviews and documentary surveys. Three specific research areas 

were selected according to the concentration of the ethnic laborers: Samut Sakhon province 

for laborers from Myanmar, Chon Buri province for laborers from Cambodia  and Pathum 

Thani province for laborers from Laos. Research population were taken through purposive 

sampling and snowball sampling.

 The study findings showed that there were factors, both internal and external, that 

had affected the adaptation of ethnic identities of the migrant laborers. The internal factors 

involved their own background, the readiness to shift their ethnic identities, the close relation 
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of ethnic and Thai society as well as their flexible personality and communication ability 

with Thai society and within their own group of ethnic laborers. Whereas the external factors 

were the economic and social atmosphere of the area, the type of businesses and labor 

market, the Thai identity and characters, the environment in communication, the acceptance 

by local Thais, the pressure to be in Thai society and the strength of the ethnic groups.

 The migrant laborers reacted into 3 ways: isolation, adjustment and integration.

The Myanmar laborers in Samut Sakon, most of them were the Mon descendents strongly 

holding to their ethnicity, staying in big communities and continuously practicing their 

religious and cultural rites. They had the supporting factors in the type of businesses in the 

area, namely the seafood processing industries, and the big communities of ethnic 

Mons whose ancestors had immigrated to Samut Sakhon and taking Buddhism as their

central point. On the contrary, the Cambodian laborers in Chon Buri had a fragile

relationship because of their negative attitudes towards their country and ethnicity as 

the result of long political and economic conditions caused by civil war. Thus, the living 

conditions of the Cambodian laborers were quite different, they stayed either with relatives 

or close friends having superficial contact with other Cambodian groups. Their expressed 

identities were not clear and tended towards Thai identity. As for the migrant Laotians in 

Pathum Thani province, there was the assimilation of identities with Thai identity because 

of the similarity in the ethnic characteristics, living styles, tradition and culture. The 

language and communication capability are the most important supporting factors for the 

Laotians in their identities adaptation.

Keywords: Ethnic Identities of Migrant Laborers, Intercultural Communication, Factors 

 Influencing the Adaptations of Identities, Adaptation Process of the Ethnic Identities.
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บทน�ำ

	 การรวมตัวของประเทศสมาชิกในภูมภิาคอาเซียน	รวมถงึการจดัต้ังประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

หรือ	 เออีซี	 ถือเป็นโอกาสและความท้าทายครั้งส�าคัญที่ทั่วโลกต้องจับตามอง	 เนื่องจากเป็นการเปิด

เสรีทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค	โดยการลดและยกเลิกกฎระเบียบและข้อกีดกันต่าง	ๆ	ท�าให้

การเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	และแรงงานกระท�าได้อย่างเสรี	ปัจจัยดังกล่าว	ท�าให้เกิดการ

เคลือ่นย้ายแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้านมายงัประเทศไทยเพือ่แสวงหารายได้และความต้องการมชีีวิต

ความเป็นอยูท่ีดี่ยิง่ขึน้	โดยแรงงานต่างด้าวทีโ่ยกย้ายถ่ินเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างถกูกฎหมาย

มีจ�านวนทั้งสิ้น	 1,788,964	 คน	 (กันยายน	 2560)	 โดยสามารถแบ่งการเข้ามาเป็นลักษณะต่างๆ	

ตามที่แสดงไว้ในตารางที่	1	

ตำรำงที่ 1:	แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างานในประเทศไทยจ�าแนกตามลักษณะการเข้ามา

ลักษณะกำรเข้ำมำ จ�ำนวน

มาตรา	9 ตลอดชีพ	จ�านวน	241	คน

ประเภททั่วไป	จ�านวน	103,132	คน

น�าเข้าตาม	MOU	จ�านวน	500,440	คน

มาตรา	12	 การส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น	จ�านวน	45,013	คน

มาตรา	13 ชนกลุ่มน้อย	58,663	คน

มาตรา	14	 คนต่างด้าวที่เข้ามาในลักษณะไปกลับหรือตามฤดูกาล	จ�านวน	18,646	คน

จ�านวนทั้งหมด 1,788,964	คน

ที่มา:	ข้อมูล	ณ	เดือน	กันยายน	2560,	กรมการจัดหางาน

	 การหลั่งไหลข้ามพรมแดนของแรงงานต่างด้าวมายังประเทศไทยน�ามาซ่ึงปรากฏการณ์

เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการสื่อสาร	รวมถึงการสร้าง	ปรับเปลี่ยน	และปรุงแต่งเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์	

ทั้งนี้เพื่อรักษาพื้นที่และตัวตน	 รวมทั้งด�ารงความเป็นอยู่ท่ีราบรื่นในสังคมต่างถ่ินที่มีความแตกต่างใน

เชิงเอกลักษณ์	 ไม่ว่าจะทางด้านเช้ือชาติ	 ภาษาและวัฒนธรรมที่แรงงานต่างด้าวเหล่าน้ันไม่คุ้นเคย

รวมถึงการต่อรองกับสมาชิกหลักในสังคมต่างถิ่นที่มีอ�านาจเหนือกว่า

	 การศึกษานี้ต้องการช้ีให้เห็นถึงความสามารถและลักษณะการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของ

แรงงานต่างด้าวชาวพม่า	กัมพูชา	และลาวที่แตกต่างกัน	รวมถึงปัจจัยต่าง	ๆ	ทั้งปัจจัยภายในตนของ

แรงงานต่างด้าวเอง	 และปัจจัยภายนอก	 ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อการปรับเปลี่ยน

เอกลกัษณ์ชาตพิันธุ	์โดยงานวจิยัชิน้นีน่้าจะเป็นประโยชน์ไมม่ากกน็อ้ยต่อผูม้สีว่นได้สว่นเสยี	ไมว่่าจะ
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เป็นหน่วยงานภาครฐัทีม่หีน้าทีอ่อกกฎหมายหรอืกฎระเบียบต่าง	ๆ 	ในการก�ากับดูแล	และควบคุมแรงงาน

ต่างด้าวชาติพันธุ์ต่าง	ๆ	ที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	รวมถึงบริษัทนายหน้า	นายจ้าง	และประชาชน

ชาวไทยทั่วไปท่ีเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม	 เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้มีทัศนคติและการปฏิบัติ

ต่อแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม	 โดยไม่มองแรงงานเหล่านั้นเป็นเพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจ	หากแต่เป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า	น�ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม	

วัตถุประสงค์งำนวิจัย

	 1.	เพือ่ศึกษาถึงปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการเปลีย่นเอกลกัษณ์ของแรงงานต่างด้าวแต่ละชาติพนัธุ์

	 2.	เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	กัมพูชา	และลาว	

ระเบียบวิธีวิจัย

	 ผู้วจัิยได้เลอืกใช้การวจัิยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	เป็นแนวทางในการศึกษา	เพือ่

ให้ได้มาซ่ึงข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัพฤติกรรมการสือ่สารระหว่างวัฒนธรรม	ผ่านประสบการณ์ของแรงงาน

ต่างด้าวชาวพม่า	 กัมพูชา	 และลาว	 ที่ได้เข้ามาท�างานในประเทศไทย	 ภายใต้อ�านาจทางสังคมที่น้อย

กว่าสมาชิกหลัก	โดยผู้ศึกษาจะให้ความส�าคัญกับกระบวนการได้มาซึ่งความจริงโดยมองแบบองค์รวม

เน้นการวิเคราะห์ข้อความ	 รายงานทัศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด	 และด�าเนินการศึกษาใน

สถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง	ผ่านวิธีการสังเกต	การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	และการส�ารวจ

เอกสาร	ทั้งนี้	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและรอบด้าน	ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองและ

ปรบัเปลีย่นเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธุ	์และปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อกระบวนการสร้างและสือ่สารเอกลกัษณ์	

อันจะน�ามาซ่ึงการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบถึงความสามารถในการสือ่สารและปรบัเปลีย่นเอกลกัษณ์ของ

แรงงานต่างด้าวแต่ละชาติพันธุ์

	 ผู้วิจัยได้คัดเลือกสนามวิจัยโดยเลือกเอา	 3	 จังหวัดหลักที่มีประวัติการจดทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในเมืองไทยในแต่ละชาติพันธุ์สูงสุดเป็นอันดับแรก	จากข้อมูลของส�านักบริหาร

แรงงานต่างด้าว	ปี	พ.ศ.	2557	จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการจดทะเบียนของแรงงานต่างด้าว

ชาวพม่ามากที่สุด	 ในขณะที่จังหวัดชลบุรีมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามากที่สุด	 และ

ปทุมธานีเป็นจังหวัดที่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชาวลาวมากที่สุด	ด้วยเหตผุลดังกล่าว	ผู้ศึกษา

จึงได้เลอืกสนามวิจัยดังนีคื้อ	จังหวัดสมทุรสาครเพือ่ท�าการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์แรงงานต่างด้าว

ชาวพม่า	 จังหวัดชลบุรีเพื่อท�าการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา	และจังหวัด

ปทุมธานีเพื่อท�าการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์แรงงานต่างด้าวชาวลาว	ตามล�าดับ
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ทฤษฎีกำรปรับตัวข้ำมวัฒนธรรมและกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม

	 ยอง	ยุน	คิม	(Young	Yun	Kim)	เป็นนักวิชาการด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา	

สหรฐัอเมรกิา	ได้คิดค้นทฤษฎีเกีย่วกบัการปรบัตัวข้ามวฒันธรรม	(Cross-cultural	Adaptation	Theory)	

และการปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นระหว่างวัฒนธรรม	(Becoming	Intercultural)	ของคนข้ามถิ่นโดย

มองว่าในปัจจุบนันี	้มผู้ีคนหลายล้านคนต่อปีท่ีเดินทางข้ามพรมแดนทางวฒันธรรม	ไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพ	

ผู้ลี้ภัยที่ต้องการค้นหาชีวิตใหม่ไปจนถึงผู้พักแรมที่ก�าลังหางานท�าในต่างถิ่น	 พนักงานของหน่วยงาน

รัฐบาล	หน่วยอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ	ทหาร	และนักเรียนแลกเปลี่ยน	เป็นต้น	ถึงแม้ว่าแต่ละบุคคล

จะมีสภาวะแวดล้อมที่เฉพาะตัว	แต่ในความเป็นผู้แปลกหน้าในสังคมต่างถิ่นท�าให้บุคคลเหล่านั้นต้อง

เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ตนเองไม่คุ้นเคยและจ�าต้องเริ่มด�าเนินการในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน	นั่นก็

คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม	 สิ่งนี้ถือเป็นการสร้างและรักษาเสถียรภาพและความสัมพันธ์ต่อ

สภาพแวดล้อมของเจ้าบ้าน	แม้แต่ผู้พกัแรมทีอ่าศัยอยูเ่พยีงช่ัวคราวกย็งัต้องให้ความส�าคัญกบัการสร้าง

ความลงตัวด้วยการด�ารงอยู่ที่คล้ายคลึงกับคนท้องถิ่น	(Young	Yun	Kim,	1988)

	 ทฤษฎีการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของ	ยัง	ยุน	คิม	ได้มุ่งเน้นถึงประสบการณ์ร่วมและการปรับ

ตัวของคนข้ามถิ่นในการอยู่ในวัฒนธรรมต่างถิ่นที่ตนเองไม่คุ้นเคย	 โดยทฤษฎีนี้ได้บ่งช้ีว่าการปรับตัว

ข้ามวัฒนธรรมถือเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตรที่เปิดเผยแนวโน้มท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในความ

พยายามท่ีจะสร้างดุลยภาพภายในตัวเองในขณะทีเ่ผชิญกับสภาวะแวดล้อมทีไ่ม่คุ้นเคยหรอืเป็นปรปักษ์	

โดยมอิีทธพิลต่าง	ๆ 	ทีอ่ยู่รายล้อมการเช่ือมต่อทางการสือ่สารระหว่างปัจเจกบุคคลและสภาพแวดล้อม

ใหม่ทีพ่วกเขาอยูอ่าศัย	ซ่ึงเกดิจากเง่ือนไขของสภาพแวดล้อมและชาติพนัธุ	์และความโน้มเอียงเฉพาะ

บุคคลของปัจเจกชน	(Young	Yun	Kim,	2001)

	 โดย	 ยัง	 ยุน	 คิม	 ได้แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมในแบบจ�าลองเชิง

โครงสร้าง	ดังนี้คือ

	 1.	ความสามารถในการสื่อสารกับเจ้าบ้าน	(Host	Communication	Competence)	ประกอบ

ด้วย	การสือ่สารบคุคล	(Personal	Communication)	และการสือ่สารทางสงัคม	(Social	Communication)

	 2.	การสื่อสารทางสังคมกับเจ้าบ้าน	(Host	Social	Communication)	ประกอบด้วย	กิจกรรม

การสื่อสารระหว่างบุคคล	 (Interpersonal	 Communication)	 และการสื่อสารมวลชน	 (Mass	

Communication)	
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	 3.	การสือ่สารทางสงัคมกบักลุม่ชาติพนัธุเ์ดียวกนั	(Ethnic	Social	Communication)	ประกอบ

ด้วย	 ประสบการณ์วัฒนธรรมย่อย	 (Subcultural	 Experiences)	 ของผู้แปลกหน้า	 และชาติพันธุ์

ร่วม	(Coethnics)

	 4.	สภาวะแวดล้อม	(Environment)	อันได้แก่	การเปิดรับของเจ้าบ้าน	(Host	Receptivity)

การกดดันให้ปฏิบติัตามของเจ้าบ้าน	(Host	Conformity	Pressure)	และความแขง็แรงของกลุม่ชาติพนัธุ	์

(Ethnic	Group	Strength)

	 5.	ลักษณะที่ติดตัวมา	(Predisposition)	อันได้แก่	การเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง	

(Preparedness	for	Change)	ความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์	(Ethnic	Proximity)	และบุคลิกที่ปรับตัว

ได้ง่าย	(Adaptive	Personality)	

	 6.	การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นระหว่างวัฒนธรรม	อันได้แก่	ความเข้ากันได้กับสังคมใหม่

ที่เพิ่มมากขึ้น	(Functional	Fitness)	สุขภาพทางจิตที่ดี	(Psychological	Health)	และเอกลักษณ์ที่

หลากวัฒนธรรม	(Intercultural	Identity)

ทฤษฎีกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรมและกำรสื่อสำรวัฒนธรรมร่วม

	 วิลเลียม	บี	กูดีคูนส์ท	(William	B.	Gudykunst)	นักวิชาการที่มีชื่อเสียงและเป็นอาจารย์

ประจ�าที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียที่ฟูลเลอร์ตัน	 (Fullerton)	 และเป็นนักเขียนที่มีผลงานท่ี

แพร่หลายมากคนหนึง่	ได้ให้ความหมายของการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมเอาไว้ว่า	“เป็นความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคลและกระบวนการทางสญัลกัษณ์ท่ีรวมเอาลกัษณะของความหมายระหว่างบุคคลทีม่าจาก

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน	 โดยควรมองการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเหมือนกับกระบวนการพูดซึ่งมอง

คนทั้ง	2	ฝั่งเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร”	การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงมักจะหมายถึงกระบวนการ

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คน	ซึ่งมีการรับรู้ทางวัฒนธรรมและระบบสัญลักษณ์แตกต่างกันเพียงพอที่

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการติดต่อสื่อสาร	 โดยการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็

ต่อเมื่อปัจเจกบุคคลได้รับอิทธิพลโดยการมีอันตรกิริยาและแลกเปลี่ยนความหมายร่วมกันกับชุมชน

ทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน	 โดย	 กูดีคูนส์ท	 ได้จัดกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

โดยจ�าแนกตามจุดสนใจหรือแก่นของทฤษฎีออกเป็น	 5	 กลุ่มด้วยกัน	 คือ	 1.	 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ

ประสิทธิผลของการสื่อสาร	 2.	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับวิธีในการสื่อสาร	 3.	 ทฤษฎีเกี่ยวกับ

การเจรจาต่อรองและการจัดการทางด้านเอกลักษณ์	 4.	 ทฤษฎีที่เก่ียวกับเครือข่ายการสื่อสาร	 และ	

5.	ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการสื่อสาร
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	 งานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม	โดยแรงงานต่างด้าว

ส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาความตึงเครียดในการข้ามถิ่นและมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกหลักในสังคม	

อีกท้ังการมีประสบการณ์กับสิ่งที่ตนเองไม่คุ้นเคย	 เพื่อลดปัญหาความตึงเครียดดังกล่าว	 แรงงาน

ต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นชาวพม่า	 กัมพูชา	 หรือลาว	 จ�าต้องเข้าสู่กระบวนการปรับตัวและวิธีการทางการ

สือ่สาร	รวมถงึการเจรจาต่อรองและการจดัการทางด้านเอกลกัษณ์ชาติพนัธุ	์การศึกษานีไ้ด้เน้นให้ความ

สนใจไปยังการปรับเปลี่ยนและสื่อสารเอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยภายใต้อ�านาจที่

ไม่เท่าเทียมกันในสังคม	เนื่องจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง	3	ชาติพันธุ์อาศัยอยู่ภายในพื้นที่ที่ชนกลุ่ม

อ่ืนหรือชาติพันธุ์อ่ืนมีอ�านาจเหนือกว่า	 โดยอ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นย่อมส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การสือ่สารระหว่างวฒันธรรมของแรงงานต่างด้าวทีม่ต่ีอชนกลุม่อ่ืน	ผู้วจัิยได้เลอืกใช้ทฤษฎีการสือ่สาร

วัฒนธรรมร่วม	(Co-cultural	Communication	Theory)	ของมาร์ก	พี	ออร์บ	(Mark	P.	Orbe)	เป็น

แนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	เนื่องจากทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมการ

สือ่สารระหว่างวฒันธรรมของชนส่วนน้อยทีม่ต่ีอชนส่วนใหญ่ของสงัคมภายใต้อ�านาจทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั	

ผ่านเครื่องมือต่าง	 ๆ	 อันประกอบด้วยการประเมินสถานการณ์	 (Assess)	 การเลือก	 (Selecting)	

การประยุกต์ใช้	 (Implementing)	 และการประเมินผล	 (Evaluating)	 โดย	ออร์บ	 เรียกการกระท�า

ระหว่างมีอันตรกิริยานี้ว่า	 ‘ความโน้มเอียงทางการสื่อสาร’	 (Communication	 Orientation)	 โดย

แนวคิดดังกล่าวจะเน้นความสนใจที่	2	ปัจจัยด้วยกัน	คือ	1.	แนวทางการสื่อสาร	(Communication	

Approach)	 และ	 2.	 ผลที่ต้องการจากการสื่อสาร	 (Preferred	 Outcome)	 โดยความโน้มเอียงทาง

การสื่อสารวัฒนธรรมร่วม	(Co-cultural	Communication	Orientations)	ดังกล่าวสามารถสรุปเป็น

การปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 การแยกตัว	 (Separation)	 การปรับตัวเข้าหา	

(Accommodation)	และการผสมกลมกลืน	(Assimilation)	

ผลกำรวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ของแรงงำนต่ำงด้ำวชำวพม่ำ กัมพูชำ

และลำว

	 จากการศึกษาในสนามวจิยั	ผ่านการสงัเกตและสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง	พบว่า	ความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	 กัมพูชา	 และลาว	 ล้วนได้รับ

อิทธพิลจากปัจจัยต่าง	ๆ 	ทัง้ปัจจัยภายในตนของแรงงานต่างด้าวเองและปัจจัยภายนอกจากบรบิทต่าง	ๆ 	

ที่แตกต่างกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยปัจจัยภายในตนที่ส�าคัญได้แก่	 ภาษาและความสามารถ

ในการสื่อสารของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	กัมพูชา	และลาว	รวมถึงทัศนคติและระดับของความจงรัก

ภักดีทีม่ต่ีอประเทศและชาติพนัธุข์องตนเอง	ในขณะทีปั่จจยัภายนอกทีส่�าคัญได้แก่	ลกัษณะของชุมชน	
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ความคล้ายคลงึหรอืแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม	สภาพตลาดแรงงานและประเภทของงานและ

ธุรกิจในพื้นที่	กิจกรรมในการข้ามถิ่นเช่น	ลักษณะของการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย	รวมถึงสภาพ

ภูมิประเทศและลักษณะของการเช่ือมต่อตามแนวชายแดน	 ซ่ึงส่งผลต่อความยากง่ายในการเดินทาง

ข้ามถิ่นของแรงงานต่างด้าว	 โดยปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ	 สภาพความเป็นอยู่	 และ

ลกัษณะการข้ามถ่ินทีแ่ตกต่างกันของแรงงานต่างด้าวแต่ละชาติพนัธุ	์ลกัษณะของชุมชน	รวมถงึวิธกีาร

ในการแสดงเอกลักษณ์หรือตัวตนของพวกเขา

ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรของแรงงำนต่ำงด้ำว

	 ภาษาถอืเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญในกระบวนการสร้างความสามารถในการสือ่สารทีม่อิีทธพิล

อย่างยิง่ต่อความสามารถในการปรบัเปลีย่นเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธุข์องแรงงานต่างด้าว	เนือ่งจากภาษา

เป็นส่วนหนึง่ของเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีส่ัง่สมมาเป็นระยะเวลายาวนาน	ประกอบด้วยช่วงช้ันของ

เวลาและองค์ความรู้ที่หลากหลายหรือมีความเป็นสหวิชาในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงสัญญัติที่แฝง

อยูใ่นภาษานัน้	ผู้ทีเ่ข้าใจในภาษาจึงสามารถรบัรูแ้ละเข้าใจถงึความหมายของผู้สือ่สารรวมถงึบรบิททาง

สงัคมในช่วงเวลาหนึง่	ๆ 	ได้อย่างถ่องแท้	ด้วยเหตุนี	้ภาษาจึงเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอันดับต้น	ๆ 	

ที่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานและใช้ชีวิตในประเทศไทยต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเอกลักษณ์

หลักของสังคม	เนื่องจากภาษาเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้แรงงานต่างด้าวสามารถสื่อสารกับคนไทย	รับรู้

และเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	รวมถึงสามารถบ่งบอกสังคมต่างถิ่นให้รับรู้ถึงเอกลักษณ์และ

ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา

	 อย่างไรก็ตาม	 แรงงานต่างด้าวแต่ละชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	 กัมพูชา

และลาว	ล้วนมีทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ภาษาที่แตกต่างกัน	อันมีผลมาจากรากเหง้าทาง

ภาษา	 การกล่อมเกลาและสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม	 และโอกาสในการเข้าถึงสื่อสาร

มวลชน	 (โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อสารมวลชนจากประเทศไทย)	 ที่ไม่เท่าเทียมกัน	 ปัจจัยดังกล่าวท�าให้

ความสามารถและกระบวนการเรยีนรูภ้าษาไทยและการสือ่สารกับคนไทยของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	

กัมพูชาและลาว	แตกต่างกันไปด้วย	

	 จากการศึกษา	 พบว่าแรงงานต่างด้าวชาวลาวมีความคุ้นชินและเข้าใจในภาษาไทยมากที่สุด

เมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าวชาวพม่าหรือกัมพูชา	 เนื่องจากโอกาสในการเข้าถึงสื่อมวลชนไทยโดย

เฉพาะสือ่โทรทศัน์ต้ังแต่วยัเด็กขณะอาศัยอยู่ในบ้านเกดิของตนเอง	จากความสามารถในการส่งสญัญาน

ของสื่อมวลชนไทยที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	รวมถึง

ความคล้ายคลงึทางรากของภาษาทีม่าจากตระกลูเดียวกนั	ปัจจัยทางด้านบวกดังกล่าวส่งผลให้แรงงาน

ต่างด้าวชาวลาวสามารถพูดและสื่อสารเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกับคนไทยท่ัวไปในสังคม	 ภาษาจึงเป็น
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ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ความผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์ระหว่างแรงงานต่างด้าวชาวลาวและคนไทยเป็น

ไปอย่างราบรื่นและค่อนข้างแนบสนิท	แตกต่างจากแรงงานต่างด้าวชาวพม่าและกัมพูชาที่ต้องใช้เวลา	

1-2	ปี	ในการปรับตัว	ท�าความเข้าใจและสามารถพูดและสื่อสารเป็นภาษาไทยได้	

ควำมใกล้ชิดทำงชำติพันธ์ุกับคนไทยในพื้นที่

	 ความใกล้ชิดทางชาติพนัธุ์ถอืเป็นอีกหนึง่ปัจจยัส�าคัญทีม่อิีทธพิลต่อทศันคติเชิงบวกและดึงดูด

แรงงานต่างด้าวให้เข้ามาท�างานและอาศัยอยู่	 รวมถึงการด�ารงตัวตนและการปรับเอกลักษณ์ชาติพันธุ์

ในสังคมต่างถิ่น	 ทั้งนี้	 จากมุมมองของแรงงานต่างด้าวเอง	 ยิ่งพวกเขามีความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์กับ

คนไทยในพื้นที่มากขึ้นเท่าไหร่	 แรงจูงใจในการอาศัยในพื้นที่	 รวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยน

เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ให้เข้ากับสังคมเจ้าบ้านยิ่งมากขึ้นเท่านั้น	 ในทางตรงกันข้าม	 ยิ่งแรงงานต่างด้าวมี

ความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมกับคนไทยในพื้นที	่ พวกเขาย่ิงมีแนวโน้มในการแปลกแยก

ตนเองออกจากสงัคมเจ้าบ้าน	และย่ิงแรงงานต่างด้าวมคีวามแขง็แรงในชาติพนัธุข์องตนเอง	พวกเขาจะ

มกีารรวมตัวและจัดต้ังชุมชนของตนเองขึน้มาเพือ่ลดแรงกดดันภายในตนจากความไม่คุ้นเคยและสร้าง

อ�านาจการต่อรองกบัสมาชิกหลกัของสงัคมเจ้าบ้าน	ในขณะเดียวกัน	แรงงานต่างด้าวทีม่คีวามอ่อนแอ

ทางชาติพันธุ์	 รวมถึงทัศนคติเชิงลบต่อชาติพันธุ์ของตนเองอันเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ

และสงัคม	ย่อมจะมแีนวโน้มทีจ่ะละทิง้เอกลกัษณ์ทางชาติพนัธุข์องตนเองและปรบัตัวเข้าหาหรอืผสม

กลมกลืนเข้ากับเอกลักษณ์ใหม่ในสังคมต่างถิ่นที่พวกเขาเข้ามาอยู่ได้ง่าย	

	 จากผลการศึกษาพบว่า	 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าโดยเฉพาะอย่างย่ิงแรงงานต่างด้าวชาวพม่า

เช้ือสายมอญ	 มีความใกล้ชิดกับคนไทยที่มีเช้ือสายมอญหรือชาวไทยรามัญในพื้นที่เน่ืองจากมีพื้นเพ

ทางชาติพนัธุแ์ละรากเหง้าทางวัฒนธรรมเดียวกัน	แต่กม็รีะยะห่างทางชาติพนัธุก์บัคนไทยในพืน้ทีท่ีไ่ม่มี

เชื้อสายมอญ	โดยแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเชื้อสายมอญและชาวไทยรามัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในศาสนาพุทธโดยมีวัดมอญในพื้นที่เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเช้ือสายมอญและชาวไทยเช้ือสายมอญเข้าไว้ด้วยกันและเป็นสถานทีส่าธารณะ

ส�าคัญในการต่อรองและแสดงออกทางเอกลกัษณ์และวฒันธรรมมอญ	มพีระสงฆ์เป็นเสมอืนผู้น�าทาง

ความคิดและจิตวิญญาณ	 นอกจากนี้	 แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเช้ือสายมอญในจังหวัดสมุทรสาครยัง

มีการบริหารกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง	 และมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาภายในกลุ่มหรือชุมชนของ

ตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนมอญในประเทศต้นทางในการ

จดัต้ังกลุม่ทีม่ลีกัษณะเป็นสมาคมหรอืชมรมเพือ่ด�าเนินกจิกรรมทางศาสนา	ท�าหน้าทีป่ระสานงานและ

ส่งพระสงฆ์ชาวมอญมายงัประเทศไทยเพือ่เผยแผ่ค�าสอนเกีย่วกบัศาสนา	รวมถงึบทสวด	การนัง่สมาธิ

การปรับตัวและการใช้ชีวิต	 รวมทั้งช่วยช้ีน�าและแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่แรงงานต่างด้าวได้พบเจอ
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ขณะที่ท�างานและอาศัยอยู่ในประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า

เช้ือสายมอญในจังหวดัสมทุรสาครมกัมลีกัษณะท่ีเป็นเอกเทศและแปลกแยกออกจากสงัคมหลกัและ

มีลักษณะที่ประนีประนอมและต่อรองกับสังคมไทยอยู่ตลอดเวลา	

	 ในขณะที่แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับคนไทยในสังคม	ไม่ว่า

จะเป็นโดยสายเลือด	ภาษา	และวัฒนธรรม	ปัจจัยดังกล่าวมีผลให้การปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ชาติพันธุ์

ของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาค่อนข้างมีระยะห่างจากเอกลักษณ์หลักของคนไทยในสังคม	 อย่างไร

กต็าม	แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูากลับมทีศันคตเิชงิลบต่อชาตพินัธุข์องตนเอง	อนัมาจากความสับสน

ระหว่างความเจรญิรุง่เรอืงของอาณาจกัรขอมซ่ึงเป็นรากเหง้าทางชาติพนัธุแ์ละวัฒนธรรมของตนเองใน

อดีตและความตกต�่าทางเศรษฐกิจ	 ความแร้นแค้นในฐานะและการใช้ชีวิตอย่างยากล�าบากในปัจจุบัน	

ปัจจยัดังกล่าว	ท�าให้ทศันคติของแรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาทีม่ต่ีอประเทศของตนเองเป็นไปในเชิงลบ

ถึงแม้ว่ายังมีความภูมิใจในความรุ่งเรืองของประเทศของตนเองในอดีตก็ตาม	 เป็นผลท�าให้แรงงาน

ต่างด้าวชาวกมัพชูาทีท่�างานและอาศัยอยู่ในจังหวดัชลบุรมีสีายสมัพนัธ์ทางสงัคมทีบ่อบบาง	และอาศัย

อยูอ่ย่างกระจัดกระจายเป็นกลุม่เลก็	ๆ 	เฉพาะเครอืญาติและเพือ่นสนทิ	แต่จะมปีฏิสมัพนัธ์อย่างผิวเผิน

กับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชากลุ่มอื่น	ๆ	จนเป็นที่เรียกกันว่าเป็น	“หมาคนละฝูง”	ขาดการรวมกลุ่ม

เป็นชุมชนใหญ่เหมือนอย่างชุมชนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเช้ือสายมอญในจังหวัดสมุทรสาครที่มีสาย

สัมพันธ์ทางสังคมที่แนบแน่นกว่า	ปรากฏการณ์ดังกล่าวท�าให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาค่อนข้างเปิด

กว้างในการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองโดยโน้มเอียงเข้ากับเอกลักษณ์หลักของ

คนไทยในสังคม	ถึงแม้ว่าการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์จะเป็นไปอย่างไม่แนบสนิทก็ตามที	

	 เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวชาวพม่าและกัมพูชาแล้ว	แรงงานต่างด้าวชาวลาวมีความ

ใกล้ชิดทางชาติพันธุ์กับคนไทยมากที่สุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคล้ายคลึงทางภาษา	 วัฒนธรรม	

ประเพณี	และวิถีการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการแต่งตัวและการกินอาหาร	เป็นต้น	

แรงงานต่างด้าวชาวลาวจงึมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นเอกลกัษณ์ชาติพนัธุข์องตนเองโดยผสมกลมกลนื

เข้ากบัเอกลกัษณ์หลกัของคนไทยในสงัคมได้ดีทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัแรงงานต่างด้าวชาติพนัธุอ่ื์น	ๆ 	

อย่างไรกต็าม	แรงงานต่างด้าวชาวลาวยังคงมคีวามผูกพนักบับ้านเกดิและไม่ลมืก�าเนดิชาติพนัธุ	์ยงัคิด

ว่าตนเองเป็นคนลาวอยูต่ลอดเวลา	การเข้ามาท�างานในประเทศไทยจึงเป็นช่วงเวลาสัน้	ๆ 	โดยคาดหวัง

ที่จะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดและไม่คิดจะมาตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยอย่างถาวร

	 เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า	ประเทศไทยเป็นสงัคมทีม่ลีกัษณะของความเป็นพหนิุยมคือยอมรบั

ในเรื่องความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรม	 ปัจจัยนี้ย่อมเกื้อหนุนให้แรงงานต่างด้าวท่ีเข้า

มาท�างานและอาศัยอยู่ในสังคมไทยนั้นสามารถแสดงออกทางเอกลักษณ์ชาติพันธุ์หรือตัวตนได้ดีกว่า

สังคมที่มีลักษณะของความเป็นชาตินิยมสูง
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สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่

	 สภาพตลาดแรงงานและประเภทของงานและธุรกิจในพื้นที่	 รวมถึงการท�างานในระบบหรือ

นอกระบบโรงงาน	ล้วนส่งอิทธิพลอย่างมีนัยส�าคัญต่อการรวมกลุ่มหรือกระจายตัวของชุมชนแรงงาน

ต่างด้าวในพื้นที่ที่ตนเองท�างานอยู่และความสามารถในการแสดงออกทางเอกลักษณ์ชาติพันธุ ์

ของแรงงานต่างด้าวกลุม่นัน้	ๆ 	ย่ิงแรงงานต่างด้าวมลีกัษณะของงานทีเ่ป็นระบบอันเอ้ือต่อการรวมกลุม่

เป็นชุมชนใหญ่ได้มากเท่าใด	การแสดงออกทางเอกลกัษณ์ชาติพนัธุโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่ภายในชุมชนของ

ตนเองก็จะเด่นชัดมากขึ้นเท่านั้น	ในทางกลับกัน	ยิ่งแรงงานต่างด้าวขาดการรวมตัวเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

หากแต่อยู่อย่างกระจัดกระจายในพื้นที่	 ความสามารถของพวกเขาในการแสดงออกทางเอกลักษณ์

ชาติพันธุ์ของตนเองก็จะยิ่งน้อยลง

	 จากการศึกษา	 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

ต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	 ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนการรวมตัวของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า

เป็นกลุ่มใหญ่	 ซ่ึงกว่า	 80	 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาครเป็น

แรงงานต่างด้าวเช้ือสายมอญ	และชุมชนดังกล่าวยงัมกีารจดัการแรงงานอย่างเป็นระบบ	ทัง้นีเ้นือ่งจาก

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือเป็นจ�านวนมากและมีการก�ากับดูแล

อย่างเข้มงวดโดยภาครฐั	ส่งผลให้เกดิการย้ายถิน่ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเข้ามาในพืน้ทีเ่ป็นจ�านวน

มากและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวแตกต่างจากพื้นที่จังหวัด

ชลบรุทีีม่ลีกัษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานนอกระบบโรงงาน	เน่ืองจากงานในระบบส่วนใหญ่เป็นงานทีเ่น้น

เทคโนโลยกีารผลติค่อนข้างสงูและต้องการแรงงานทีม่ทีกัษะฝีมอื	แรงงานต่างด้าวชาวกัมพชูาในพืน้ที่

จังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่จึงหันไปท�างานนอกระบบโรงงานที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือเป็นหลัก	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในงานรับเหมาก่อสร้าง	พนักงานร้านอาหารและร้านค้าทั่วไป	รวมถึงลูกเรือประมง	ในขณะที่

แรงงานต่างด้าวชาวลาวในพืน้ทีจั่งหวัดปทมุธาน	ีส่วนใหญ่จะท�างานเป็นแม่บ้าน	พนักงานในร้านอาหาร	

ในร้านค้า	 และในตลาดสด	 เป็นต้น	 ลักษณะงานของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาและแรงงานต่างด้าว

ชาวลาวจึงกระจายตัว	ไม่รวมศูนย์เป็นชุมชนใหญ่เหมอืนแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจงัหวัดสมทุรสาคร	

แต่จะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็ก	 ๆ	 กับนายจ้างหรือนายจ้างเป็นผู้จัดหาท่ีพักให้	 นอกจากนี้	 ยังมีแรงงาน

ต่างด้าวชาวกัมพูชาและชาวลาวจ�านวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายท�าให้การ

แสดงออกทางเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุไม่สามารถกระท�าได้อย่างโดดเด่น	หากแต่จะโน้มเอียงและผสม

กลมกลืนเข้ากับเอกลักษณ์หลักของคนไทย	เพื่อป้องการการสังเกตและจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ
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กำรปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแรงงำนต่ำงด้ำวชำวพม่ำ กัมพูชำ และลำว

	 ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้	ส่งอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	

กัมพูชา	และลาว	ออกเป็น	3	รูปแบบที่แตกต่างกันตามทฤษฎีของมาร์ก	พี	ออร์บ	อันได้แก่	

	 1)	แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเช้ือสายมอญในจังหวดัสมทุรสาครมกีารจัดต้ังชุมชนทางชาติพนัธุ์

ของตนเองเป็นชุมชนขนาดกลางและขนาดใหญ่	มีความแข็งแรงในการบริหารจัดการ	แสดงออกและ

ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชาติพันธ์ุของตนเองอย่างเป็นระบบ	 เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคม	 อันได้แก่ตลาดแรงงานและการมีชุมชนชาวไทยรามัญในพื้นที่อยู่แต่เดิม	 ส่งผลให้แรงงาน

ต่างด้าวชาวพม่าเช้ือสายมอญมกีารปรบัเปลีย่นและแสดงออกทางเอกลกัษณ์ชาติพนัธุข์องตนเองโดย

แยกออกจากเอกลักษณ์หลักในสังคมหลัก

	 2)	แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในจังหวัดชลบุรีมีลักษณะความเป็นอยู่ท่ีกระจัดกระจายเป็น

กลุ่มเล็ก	 ๆ	 โดยอาศัยอยู่กับครอบครัว	 ญาติ	 และเพื่อนสนิท	 แต่จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างผิวเผินกับ

แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาด้วยกันในกลุ่มอ่ืน	 ๆ	 เน่ืองจากการมีสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ที่บอบบาง

โดยแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจะให้ความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตและปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก

เนื่องจากมีภูมิหลังที่ต้องด้ินรนเพื่ออยู่รอดจากความยากล�าบากและความยากจนภายในประเทศของ

ตนเองที่ประสบสภาวะสงครามมาเป็นระยะเวลานาน	 แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจึงมีแนวโน้มในการ

ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ชาติพันธุ์เข้าหาเอกลักษณ์หลักของสังคมไทย

	 3)	แรงงานต่างด้าวชาวลาวในจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะความเป็นอยู่โดยการอาศัยปะปนกับ

คนไทยในพื้นที่	 เนื่องจากสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างดีและมีเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ที่คล้ายคลึงกับ

คนไทยมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานต่างด้าวชาติพันธุ์อ่ืน	 ๆ	 รวมถึงลักษณะการท�างานที่เป็น

งานนอกระบบโรงงานเป็นส่วนใหญ่	โดยแรงงานชาวลาวชอบทีจ่ะท�างานบรกิาร	เช่น	งานแม่บ้าน	พนักงาน

ในร้านอาหาร	พนักงานในร้านค้า	และตลาดสด	เป็นต้น	แนวโน้มการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ชาติพันธุ์

ของแรงงานต่างด้าวชาวลาวจึงมีลักษณะผสมกลมกลืนเข้ากับเอกลักษณ์หลักในสังคมไทย	 ทั้งนี	้

การปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	 กัมพูชา	และลาวสามารถน�ามาสรุป

เป็นกรอบมโนทัศน์ตามวัตถุประสงค์การศึกษาตามแผนภูมิภาพที่	1
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 กรอบมโนทัศน์กระบวนการสร้างและปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	

กัมพูชา	และลาว

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 กิจกรรมการข้ามถิ่นเข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าวมายังประเทศไทยไม่เพียงส่งผลกระทบ

ในประเด็นทางเศรษฐกจิเท่านัน้	หากแต่ประเทศไทยยงัได้รบัผลกระทบในประเด็นทางความมัน่คงและ

สังคมอีกด้วย	รวมถึงการน�าพาประเทศไปสู่ความเป็นพหุสังคมที่มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ชาติพันธุ์

ที่หลากหลาย	 ในขณะเดียวกัน	แรงงานต่างด้าวชาวพม่า	กัมพูชา	และลาว	ก็จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยน

เอกลักษณ์ของตนเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมไทยได้อย่างราบรื่น	 โดยการปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์ของ

แรงงานต่างด้าวขึ้นอยู่กับอิทธิพลต่าง	 ๆ	 อันได้แก่	 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมและ

สภาพแวดล้อมทางการสื่อสารของพื้นที	่ รวมถึงภูมิหลังและความสามารถทางการสื่อสารของแรงงาน

ต่างด้าวกับเจ้าบ้าน	ซึ่งเป็นไปตามกรอบทฤษฎีการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของ	ยัง	ยุน	คิม	

	 งานวิจัยนี้ยังได้ใช้กรอบทฤษฎีการสื่อสารวัฒนธรรมร่วมของ	มาร์ก	พี	 ออร์บ	 ซึ่งเป็นทฤษฎี

ที่พยายามอธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชนส่วนน้อยที่มีต่อชนส่วนใหญ่ของ

สังคมภายใต้อ�านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน	โดยงานวิจัยพบว่าแรงงานต่างด้าวชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
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มีแนวโน้มในการแยกเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองออกจากเอกลักษณ์หลักของสังคมไทย	 ใน

ขณะทีแ่รงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาในจงัหวัดชลบรุมีกีารปรบัเปลีย่นเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธุข์องตนเอง

โดยโน้มเอียงเข้ากับสังคมเจ้าบ้าน	 และแรงงานต่างด้าวชาวลาวในจังหวัดปทุมธานีมีการปรับเปลี่ยน

เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์โดยการผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมไทย	
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◆ ขวัญชัย รุ่งฟ้าไพศาล สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  ◆
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