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*  ผูเ้ขยีนขอขอบคุณชาวบา้นบา้นหวัทุ่ง (ชือ่สมมต)ิ จงัหวดัลำาปาง สำาหรบัการเอือ้เฟือ้
ขอ้มลูทีใ่ชส้ำาหรบัการเขยีนบทความนี ้ผูเ้ขยีนขอขอบคณุผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นลนิ ี
ตนัธวุนติย ์และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ แรงกลา้ สำาหรบัการชกัชวนใหเ้ขา้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษา “ชีวิตทางสังคมกับการเคลื่อนย้าย” ของคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างการพัฒนา
บทความนี้ ผู้เขียนได้รับประโยชน์จากการแลกเปล่ียนกับนักวิชาการผู้ร่วมโครงการ 
และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้เขียนขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
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บทน�า

การอพยพย้ายถิ่นไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้น การย้าย

ถิน่ขนานใหญเ่กดิขึน้ครัง้แรกภายใตก้ระบวนการกลายเปน็อตุสาหกรรมใน

ศตวรรษที ่19 ถงึตน้ศตวรรษที ่20 ในขณะทีค่ลืน่การอพยพขนานใหญเ่ริม่

ตน้อกีครัง้ในช่วงทศวรรษ 1950 และขยายตวัเพิม่อยา่งมากต้ังแตท่ศวรรษ 

1980 เป็นต้นมา โดยมีโลกาภิวัตน์เป็นตัวเร่ง (Castles, 2010, p. 1568; 

Castles, Haas, & Miller, 2014, p. 5) ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีการ

คมนาคมขนสง่และวฒันธรรมในศตวรรษที ่21 ทำาใหก้ารจนิตนาการถงึการ

เคลือ่นยา้ยขา้มประเทศเปน็เรือ่งปกต ิ(Urry, 2007 อา้งใน Castles, 2010, 

p. 1566–1567)

ความสำาคญัของผูอ้พยพขา้มชาตติอ่การพฒันาไดร้บัการพดูถงึมากขึน้

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของเงินที่ผู้อพยพส่งกลับบ้าน 

(remittances) มกีารประเมนิวา่ในป ี2544 นัน้ เงนิทีผู่อ้พยพสง่กลับไปยงั

ประเทศกำาลังพัฒนามีมูลค่า 72,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูงเป็นอันดับ

สองของเงนิไหลเข้าไปยงัประเทศกำาลงัพฒันาทัง้หมด โดยเปน็รองแตเ่พยีง

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเท่านั้น (World Bank, 2003, p. 157)  

ตวัเลขเงินทีผู่อ้พยพสง่กลบับา้นในป ี2559 เพิม่เปน็ 575,200 ลา้นเหรียญ

สหรัฐ โดยร้อยละ 74.63 ของเงินดังกล่าว (429,300 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ถูกส่งไปยังประเทศกำาลังพัฒนา (World Bank Group, 2017, p. 2) ใน

ประเทศกำาลงัพฒันาหลายประเทศ เงนิท่ีไดร้บัจากผูอ้พยพนัน้สงูกวา่มลูคา่

ของความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเพื่อการพัฒนา (Official Develop-

ment Assistance) ที่ประเทศเหล่านั้นได้รับ และเงินส่งกลับจากผู้อพยพ
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ยงัมคีวามสม่ำาเสมอมากกวา่เงนิทนุไหลเขา้จากตา่งประเทศ (World Bank 

Group, 2016, p. 5)

ตัง้แตก่ารกา้วสูศ่ตวรรษใหม ่หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐ องค์กรพัฒนา

ระหวา่งประเทศ ตลอดจนนกัวชิาการด้านการพฒันาไดป้รบัเปลีย่นมมุมอง

ที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการอพยพกับการพัฒนา จากการมองการ

อพยพในฐานะภาพสะท้อนของ “ปัญหา” การพัฒนา ไปสู่การมองศักย

ภาพของการอพยพในฐานะเครื่องมือของการพัฒนาและหนทางแก้ไข

ปัญหาความยากจนในประเทศกำาลังพัฒนา (IOM, 2017, p. iii) รายงาน

วา่ดว้ยการพฒันามนษุย์ประจำาป ี2552 ของโครงการพัฒนาแหง่สหประชา

ชาติ (United Nations for Development Programme: UNDP) ระบุ

วา่การอพยพเคล่ือนยา้ยเปน็หนทางของการลดความยากจนและการพัฒนา

มนุษย์ โดยผลกระทบด้านบวกของผู้อพยพท่ีมีต่อประเทศต้นทาง ได้แก่ 

การเพ่ิมระดับรายได้และการบริโภค การเข้าถึงการบริการทางการศึกษา การ

สาธารณสุขที่ดีขึ้นของสมาชิกครัวเรือนของผู้อพยพ (UNDP, 2009, p. 3)

คณุปูการของผูอ้พยพตอ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของสมาชกิในครอบครวัที่

อยู่เบื้องหลังเป็นส่ิงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ แต่การศึกษาที่ผ่านมาได้สร้างภาพ

ของผู้อพยพในฐานะ “ฮีโร่” ผู้จุนเจือสมาชิกในครอบครัวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต้นทาง

ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากผู้อพยพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อพยพและผู้อยู่

กับท่ีนอกเหนือไปจากการเป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ประโยชน์จากการอพยพ

ยงัไมไ่ดรั้บความสนใจมากนกั นอกจากนี ้การอพยพเคลือ่นยา้ยมกัถกูมอง

ในมติขิองการเคลือ่นทีเ่ชงิกายภาพจากพืน้ทีห่นึง่ไปยงัอกีพืน้ทีห่นึง่ โดยยัง

ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักต่อประสบการณ์และความหมายที่เกิดขึ้นใน

ระหวา่งการเคล่ือนยา้ย บทความนีพ้ยายามทำาความเขา้ใจการอพยพผา่น

ประสบการณข์องแรงงานขา้มชาต ิโดยพจิารณาความเปน็การเมอืงของการ

เคลื่อนย้าย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อพยพและผู้ที่ไม่ได้อพยพ ตลอดจน
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ประสบการณ์ทางสังคมของผู้อพยพ โดยใช้กระบวนทัศน์การเคลื่อนย้าย 

(mobility paradigm) ในการทำาความเข้าใจ

บทความนี้นำาเสนอถึงความเป็นการเมืองของการเคลื่อนย้าย โดยนำา

เสนอผ่านประสบการณ์ของแรงงานหนุ่มสาวจากชุมชนชนบทแห่งหน่ึงใน

พื้นที่จังหวัดลำาปางซึ่งเดินทางไปทำางานต่างประเทศ บทความนำาเสนอให้

เห็นถึงศักยภาพที่แตกต่างกันของหนุ่มสาววัยแรงงานในการเข้าถึงการ

อพยพเคลื่อนย้าย บทความนำาเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคล่ือน

ยา้ยและการไมเ่คลือ่นยา้ย ผูเ้ขยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลูประสบการณ์และเรือ่ง

ราวของแรงงานข้ามชาติหนุ่มสาว (อายุระหว่าง 20–30 ปี) จำานวนทั้งสิ้น 

25 คน โดยเป็นการสัมภาษณ์แรงงานโดยตรงจำานวน 20 คน ซ่ึงเป็น

แรงงานที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือกำาลังรอเดินทางไปต่าง

ประเทศ ส่วนข้อมูลของแรงงานอีก 5 คนซึ่งทำางานอยู่ต่างประเทศน้ันได้

จากการสัมภาษณ์ครอบครัวของแรงงานและคนในชุมชน โดยผู้เขียนเก็บ

ขอ้มลูภาคสนามสว่นใหญร่ะหวา่งเดอืนกนัยายน 2559 ถงึ ธนัวาคม 2559 

และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนเมษายน และมิถุนายน 2560

ความเป็นการเมืองของการเคลื่อนย้าย

บทความนี้ ใช้ประโยชน์จากกระบวนทัศน์การเคล่ือนย้ายศึกษาในการ

ทำาความเข้าใจความเป็นการเมืองของการเคล่ือนย้ายของแรงงาน โดย

พจิารณาความเปน็การเมอืงของการเคลือ่นยา้ยผา่นประสบการณข์องการ

เคลือ่นทีเ่ชงิกายภาพของแรงงาน ความหมายและปฏิบตักิารของอำานาจที่

ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงาน

งานในกลุ่มการเคล่ือนย้ายศึกษาช่วยให้เราทำาความเข้าใจชีวิตทางสังคม
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ในปัจจุบันผ่านการเคล่ือนท่ี การเคล่ือนย้าย ท้ังของผู้คน ส่ิงของ ความคิด

ต่างๆ และช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเคล่ือนย้าย และการไม่เคล่ือน

ย้าย (immobility) นักวิชาการในกลุ่มนี้เน้นย้ำาว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำา 

ความเข้าใจการเคลื่อนย้ายโดยเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ได้เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็น

สถาบันหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งมักเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญของ

การเคลื่อนย้าย ท้ังในแง่การทำาให้การเคล่ือนย้ายเป็นไปได้ หรือกำากับ

ทิศทาง จังหวะ ความเร็วของการเคล่ือนย้าย (Cresswell, 2010, p.18; 

Hannam et al., 2006, p. 3; Sheller & Urry, 2006, p. 212; Urry, 2003, 

p. 125)  ตวัอยา่งหนึง่ของความสมัพนัธร์ะหวา่งการเคลือ่นยา้ยและการไม่

เคลื่อนย้าย คือ การเคล่ือนท่ีของผู้คนท่ีเกิดข้ึนในสนามบิน การเคลื่อนที่

ของผูโ้ดยสารถกูกำากบัดว้ยโครงสรา้งสถาปตัยกรรมและการออกแบบสนาม

บนิไม่วา่จะเปน็ อาคารผูโ้ดยสาร หอ้งรบัรอง เคานเ์ตอรต์รวจบัตรโดยสาร 

เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง จุดตรวจความปลอดภัย ทางเดิน ร้านค้า ระบบ

คอมพิวเตอร์ รันเวย์ ฯลฯ องค์ประกอบท่ีอยู่กับท่ีเหล่าน้ีมีส่วนในการกำากับ

ทศิทาง ความเรว็และความลืน่ไหลของการเคลือ่นทีข่องผูค้นและสิง่ของใน

พื้นที่สนามบิน

ดอรนี แมสซยี ์ (Doreen Massey, 1991 cited in Adey, 2006, p. 86) 

เสนอว่าประเด็นสำาคัญในการทำาความเข้าใจการเคล่ือนย้ายน้ันไม่ได้อยู่ท่ี

ความไม่เท่าเทียมกันของการเคลื่อนย้าย (การที่คนแต่ละคนเคล่ือนที่ได้

แตกต่างกัน) หากอยู่ท่ีการพิจารณาว่าการเคล่ือนย้ายของคนบางกลุ่มได้

ลดทอนศักยภาพและความเป็นไปได้ของการเคล่ือนย้ายของผู้อื่น การ

เคลื่อนย้ายของคนบางคนเป็นไปได้บนเง่ือนไขของการไม่เคลื่อนย้ายของ

ผู้อื่น เช่น กรณีของแม่บ้านจากครอบครัวยากจนในประเทศกำาลังพัฒนา

เดินทางไปเป็นพี่เล้ียงเด็กในประเทศตะวันตก ในขณะที่ลูกสาวคนโตทำา

หน้าที่ดูแลน้องๆ ในบ้านเกิด (Hochschild, 2001) นีน่า กลิค ชิลเลอร์ 
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และโนเอล บี ซาลาซาร ์ (Nina Glick Schiller & Noel B. Salazar, 2013, 

p. 190) เสนอวา่การทำาความเขา้ใจการเคลือ่นยา้ยตอ้งกา้วไปใหพ้น้จากการ

มองการเคลือ่นยา้ยในฐานะ “เสรภีาพของการเคลือ่นที”่ หากควรพจิารณา

ในแง่มุมวิถีแห่งการกดขี่ขูดรีดด้วย ดังนั้น ความหมาย เรื่องเล่า และ

ประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน

บ้านหัวทุ่งกับประวัติศาสตร์การไปนอก1

บ้านหัวทุ่ง เป็นชุมชน “ชาวนา” ซึ่งต้ังอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำาปาง

ประมาณ 65 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำาเภอประมาณ 10 กิโลเมตร บ้าน

หัวทุง่จดัเปน็ชมุชนขนาดใหญป่ระกอบไปดว้ยครวัเรอืนกวา่ 600 ครวั เรอืน 

ชาวบ้านมองว่าอาชีพหลักของคนในชุมชนคือเกษตรกรรม แต่ก็ยอมรับว่า

แหล่งรายได้ที่สำาคัญท่ีสุดของครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากการเป็นแรงงาน

รับจ้าง

ประวัติศาสตร์การอพยพออกไปขายแรงงานของชุมชนนั้นย้อนไปถึง

ราวทศวรรษ 2510 การเกษตรในชมุชนมขีอ้จำากดัจากลกัษณะของพืน้ทีซ่ึง่

เปน็นาดอนและการขาดแคลนระบบชลประทานทีด่ ีทำาใหช้าวบา้นประสบ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพือ่การเกษตรอยา่งตอ่เนือ่ง การเกษตรไมส่ามารถ

ประกนัความมัน่คงในการยงัชพีของครวัเรอืนได ้สมาชกิวยัแรงงานของครัว

เรอืนตา่งๆ เริม่ออกไปรบัจา้งนอกหมูบ่า้น เชน่ การเป็นแรงงานตดัออ้ยใน

พืน้ทีอ่ำาเภอเกาะคา แรงงานในโรงเลือ่ย ฯลฯ การขยายตวัของการพัฒนา

1 ชื่อหมู่บ้าน และบุคคลที่ปรากฏในบทความนี้เป็นชื่อสมมติ เพ่ือป้องกันผลกระทบ
หรือความเสียดายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ที่ถูกพาดพิง
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ชนบทในทศวรรษ 2510 ช่วยเพิ่มโอกาสสำาหรับการออกไปเป็นแรงงาน

รับจ้างของชายวัยแรงงาน คนหนุ่มจากบ้านหัวทุ่งและชุมชนใกล้เคียงจำานวน

หนึ่ง ได้เป็นแรงงานในโครงการก่อสร้างต่างๆ ของหน่วยงานราชการ เช่น 

โรงเรียน สถานีอนามัย ตลอดจนถนนหนทางต่างๆ เร่ิมจากในพ้ืนที่ก่อ 

สร้างซึง่ไมไ่กลจากทีต่ัง้ชมุชนนกั กอ่นขยายไปยงัสถานทีก่อ่สรา้งทีอ่ยูห่า่ง

ออกไปทั้งในตัวเมืองลำาพูน เชียงใหม่

การออกไปรบัจา้งนอกหมูบ่า้นเปดิโอกาสให้คนหนุ่มจากบา้นหวัทุง่ได้

พบปะสรา้งสมัพนัธก์บัแรงงานรบัจา้งทีม่าจากพืน้ทีอ่ืน่ๆ และทำาใหเ้ขา้ถงึ

ชอ่งทางในการประกอบอาชพีทีห่ลากหลายขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเดนิ

ทางไปทำางานต่างประเทศ คนหนุ่มจากบ้านหัวทุ่งไปทำางานต่างประเทศ

ครัง้แรกในชว่งปลายทศวรรษ 2510 โดยซาอดุอีาระเบยีเปน็ประเทศแรกที่

ผู้ชายบ้านหัวทุ่งเดินทางไปทำางานท้ังในฐานะช่างฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ 

ส่วนใหญ่ของผู้ชายที่ไปเมืองนอกกลุ่มแรกนั้นเคยออกไปทำางานก่อสร้าง

ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่และลำาพูนมาก่อน การเดินทางไปทำางานที่ซาอุดี

อาระ เบียของคนกลุม่แรกของหมู่บ้านนัน้มคีา่ใชจ่้ายคอ่นข้างนอ้ย เน่ืองจาก

นายจา้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของแรงงานและจา่ยคา่ตอบแทน

ใหก้บัผูป้ระกอบธุรกิจจดัหางาน คา่ใชจ้า่ยในการเตรยีมตวัและเงนิสำาหรบั

พกติดตัวของแรงงานอยู่ราว 4,000–5,000 บาทเท่าน้ัน ซ่ึงมักเป็นเงินที่

สะสมจากการออกไปทำางานรบัจา้งนอกหมูบ่า้นหรือเงนิยมืจากญาตพิีน่อ้ง 

ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย แรงงานไร้ฝีมือได้รับค่าแรงประมาณ 4,500–

5,000 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ท่ีมีฝีมือเฉพาะด้าน เช่น งานปูน งานประปา 

งานไม้ ได้รับค่าจ้างราว 7,000 บาทต่อเดือน แรงงานไทยส่วนใหญ่ยังได้รับ

คา่ตอบแทนการทำางานลว่งเวลา ราว 3,000–4,000 บาทตอ่เดอืน แรงงาน

สามารถสง่เงนิกลบับา้นไดโ้ดยเฉลีย่ไมน่อ้ยกว่า 3,000 บาทตอ่เดอืน บาง

คนอาจส่งเงินกลับได้มากถึง 6,000 บาทต่อเดือน (ลุงเพิ่ม, สัมภาษณ์, 
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3 กันยายน 2559; กำานัน, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2560) ซ่ึงนับว่าเป็น

จำานวนเงินที่สูงมากเมื่อเทียบกับการทำาการเกษตรหรือการเป็นแรงงาน

รับจ้างในเมืองไทย

ความสำาเร็จของแรงงานกลุ่มแรกดึงดูดใจให้ผู้ชายวัยแรงงานและคน

หนุ่มในหมู่บ้านปรารถนาไปทำางานต่างประเทศ จำานวนชายวัยทำางานที่

สมัครไปทำางานในตะวันออกกลาง ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต กาตาร์ 

โอมาน ลิเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในช่วง

ตน้ทศวรรษ 2520 นัน้ แรงงานตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและ

จ่ายค่าตอบแทนสำาหรับนายหน้าจัดหางาน ลุงเพิ่มซ่ึงเดินทางไปทำางานท่ี

ซาอดีุอาระเบยีในป ี2522 เลา่วา่ลงุเสยีคา่นายหนา้และค่าเดนิทางประมาณ 

30,000 บาท (ลงุเพิม่, สมัภาษณ,์ 3 กนัยายน 2559) ในขณะท่ีอาแก้ว ซึง่

เดินทางไปคร้ังแรกในปี 2532 เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 65,000 บาท (อาแก้ว, 

สัมภาษณ์, 4 กันยายน 2559) ผู้ชายที่สามารถไปนอกได้ มักมาจากครัว

เรือนที่มีฐานะปานกลางข้ึนไปซ่ึงสามารถสะสมทุนทั้งจากการผลิตในภาค

เกษตรและการออกไปรับจ้างนอกภาคการเกษตร หรือครัวเรือนที่มีที่นา

เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

2 มกีารประเมนิวา่ในช่วงตน้ทศวรรษ 2520 นัน้ จำานวนแรงงานตา่งชาติในประเทศคเูวต 
กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สูงกว่าร้อยละ 70 ของกำาลังแรงงานของประเทศ
เหล่านัน้ (Choucri, 1986, p. 255) โดยทีจ่ำานวนแรงงานไทยในภมูภิาคดังกลา่วเพ่ิมขึน้
อย่างก้าวกระโดด จากราว 30,000 คน ในปี 2522 เป็น 200,000 คน ในปี 2525 
(Choucri, 1986, p. 256) ในช่วงเวลาเดยีวกันนีรั้ฐบาลไทยก็มนีโยบายส่งเสรมิให้แรงงาน
ไทยไปทำางานต่างประเทศในฐานะเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศ มีรายงานว่าในช่วง
ต้นทศวรรษ 2520 เงินท่ีแรงงานไทยในต่างประเทศส่งกลับมาไทยมีมูลค่าราว 8,000 
ล้านบาท และเพ่ิมขึ้นเป็น 200,000 ล้านบาท ในช่วงปลายทศวรรษเดียวกัน (ผาสุก 
พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2546, หน้า 186)
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สหกรณ์ หรือกู้ยืมเงินจากคนมีฐานะในพื้นท่ี ผู้ชายจากครัวเรือนยากจน

บางสว่นสามารถไปนอกได้ดว้ยการ “ขอยมื” โฉนดทีน่าจากญาตพ่ีินอ้งเพือ่

ไปค้ำาประกันเงินกู้ ดังเช่นกรณีของลุงผัน ซึ่งเดินทางไปทำางานที่ซาอุดี

อาระเบียในปี 2525 ลุงผันในวัย 35 ปี ได้กู้เงิน 35,000 บาท จากคนใน

หมู่บ้าน โดยใช้โฉนดท่ีนาของญาติภรรยาเป็นหลักประกัน โดยลุงผันเสียเงิน

ให้เจ้าของโฉนด 5,000 บาท ลุงผันสามารถไถ่ถอนโฉนดมาคืนเจ้าของได้

หลังจากไปทำางานเมืองนอกได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง (ลุงผัน, สัมภาษณ์, 25 

ธันวาคม 2559)

ข้าวของและเงินท่ีแรงงานส่งกลับมาให้ครอบครัว การปลูกบ้านใหม่ 

การมีเงินส่งลูกเรียน การซื้อท่ีนา หรือการลงทุนทำาธุรกิจของครัวเรือนท่ี

พ่อบ้านไปทำางานเมืองนอกกลายเป็นเรื่องเล่าขานของหมู่บ้าน ถึงแม้ว่า

แรงงานจากบา้นหวัทุง่บางสว่นถกูหลอกลวงจากบรษิทัจดัหางาน เชน่ การ

จ่ายค่านายหน้าแล้วไม่ได้เดินทางไปทำางาน การได้รับค่าตอบแทนต่ำากว่า

อตัราทีต่กลงกนัไว ้ระยะเวลาของสญัญาจา้งงานไมเ่ปน็ไปตามทีต่กลงกนั 

ตลอดจนการสูญเสียท่ีดินของผู้ท่ีนำาโฉนดไปค้ำาประกันการกู้เงิน แต่เร่ือง

ราวเหล่านีม้กัถกูกลบดว้ยเรือ่งราวความสำาเรจ็ของคนไปนอก ในทศวรรษ 

2520 เป็นยุคเฟ่ืองฟูของการเดินทางไปทำางานต่างประเทศ ผู้นำาชุมชนให้

ข้อมูลว่าในปลายทศวรรษ 2520 นั้น ราวร้อยละ 70 ของครัวเรือนใน

หมู่บ้าน มีสมาชิกทำางานหรือเคยไปทำางานต่างประเทศ (กำานัน, สัมภาษณ์, 

8 เมษายน 2560) ชายทีม่าจากครอบครวัยากจนมคีวามหวงัวา่การไปนอก

จะเป็นหนทางขยับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตน นอกจากนี้ 

การไปทำางานต่างประเทศยังเป็นช่องทางในการพิสูจน์ตัวเองและแสดง

ศักยภาพของการเป็นผู้นำาครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จ สามารถดูแล

รับผิดชอบครอบครัวได้ การไปนอกของหัวหน้าครอบครัวกลายเป็นปทัสถาน

ของชุมชนในช่วงทศวรรษ 2520 (ลุงผัน, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2559; 
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กำานัน, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2560)

ในช่วงปลายทศวรรษ 2520 นั้น พ่อบ้านส่วนใหญ่เดินทางไปทำางาน

ในแถบตะวันออกกลาง โดยส่วนมากเป็นการทำางานในสถานที่ก่อสร้าง 

ภายหลังสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบีย จากกรณี

การขโมยเพชรของราชวงศซ์าอดุอีาระเบีย ประเทศทีก่ลายมาเปน็จดุหมาย

ปลายทางของพ่อบ้านจากบ้านหัวทุ่งคือ ไต้หวัน อิสราเอล และสิงคโปร์ 

การเดินทางไปทำางานนอกของพ่อบ้านนั้นดำาเนินต่อเนื่องมาจนถึงกลาง

ทศวรรษ 2530 จำานวนพอ่บา้นทีท่ำางานอยูต่า่งประเทศเริม่ลดนอ้ยลง พอ่

บา้นเริม่คนืถิน่โดยใหเ้หตผุลวา่ มอีายมุากขึน้ทำาให้ไมส่ามารถทำางานหนัก

ไดด้งักอ่น (ลงุเพ่ิม, สมัภาษณ,์ 3 กนัยายน 2559; อาแกว้, สมัภาษณ,์ 4 

กันยายน 2559)

การเดินทางไปนอกของพ่อบ้านจากบ้านหัวทุ่งเร่ิมลดน้อยลงต้ังแต่

ปลายทศวรรษ 2530 แตใ่นระยะ 10 ปทีีผ่า่นมา คนหนุม่สาวจำานวนหนึง่

ท่ีอยูใ่นวยัประมาณ 20–30 ป ีกลายเปน็คนกลุม่ใหญข่องหมูบ่า้นทีเ่ดนิทาง

ไปทำางานต่างประเทศ โดยมีเกาหลีใต้และออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลาย

ทาง ผู้นำาชุมชนคาดว่าในปัจจุบัน คนหนุ่มสาวจากหมู่บ้านทำางานอยู่ใน

เกาหลีใต้และออสเตรเลียประมาณ 80 คน (กำานัน, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 

2560) ถงึแมว้า่คนหนุม่สาวเหลา่นีจ้ะเดินทางไปตา่งประเทศดว้ยแรงดงึดดู

ของคา่จ้างแรงงานทีส่งูเชน่เดยีวกบัการไปนอกของกลุ่มพอ่บา้น แตภู่มหิลงั

ของแรงงานหนุ่มสาวเหลา่นีมี้ความแตกต่างจากกลุม่พอ่บา้น พอ่บา้นทีไ่ป

นอกมาจากครอบครัว “ชาวนา” และโดยมากสำาเร็จการศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษา

หนุ่มสาวแรงงานที่ไปนอกในปัจจุบันคือลูกหลานของพ่อบ้านไปนอก 

ซึ่งได้ลงทุนทางการศึกษาของลูกหลาน แรงงานหนุ่มสาวส่วนใหญ่สำาเร็จ

การศกึษาไม่ต่ำากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย ทัง้นีเ้กนิกวา่กึง่หนึง่ของแรงงาน
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หนุ่มสาวท่ีอยู่ต่างประเทศน้ันสำาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือระดับ

ปริญญา (เดือน, สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2559; กำานัน, สัมภาษณ์, 

8 เมษายน 2560) งานท่ีหนุ่มสาวไปทำานั้นเป็นงานไร้ฝีมือเช่นเดียวกับ

แรงงานรุ่นพ่อ แต่ลักษณะงานมีความหลากหลายกว่า แรงงานรุ่นพ่อมัก

ทำางานกอ่สรา้ง แรงงานหนุม่สาวเขา้ไปทำางานในโรงงานพลาสตกิ โรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานเส้ือผ้า โรงงานเซรามิก ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สวนผัก

และผลไม้ รา้นอาหาร รา้นนวด ฯลฯ ขอ้แตกตา่งอกีประการหนึง่ระหวา่ง

แรงงานทัง้สองรุ่นคอื การไปทำางานของแรงงานรุน่พอ่นัน้โดยมากเปน็การ

ไปทำางานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ในขณะทีแ่รงงานหนุ่มสาวปจัจบุนันัน้

ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

นายหน้า โรงเรียน และเทคโนโลยี: 
โครงสร้างพ้ืนฐานของการไปนอก

ประสบการณ์และข้อมูลท่ีคนรุ่นพ่อส่ังสมจากการไปทำางานเมืองนอก

เปน็ขอ้มูลเบ้ืองตน้สำาหรบัคนรุน่ลกูในการตดัสนิใจเสีย่งไปนอก ในบางกรณี

เครอืข่ายทีค่นรุน่พอ่ได้สรา้งไว้ในขณะไปทำางานเมอืงนอกไดช้ว่ยสนบัสนนุ

การไปนอกของคนรุน่ลกู ดังเช่น ลงุคำา ไดฝ้ากหลานชายไปทำางานทีฟ่าร์ม

แห่งหน่ึงในเกาหลีใต้ผ่านลูกชายของเพ่ือนจากอุดรธานีซ่ึงเคยทำางานก่อ สร้าง

ทีซ่าอดุอีาระเบยีดว้ยกนั (ลงุคำา, สมัภาษณ,์ 16 ตลุาคม 2559) นอกจาก

ขอ้มลูข่าวสารและเครอืข่ายของคนรุน่พอ่หรอืญาตพิีน่อ้งทีเ่คยไปนอกหรอื

อยูร่ะหวา่งการทำางานทีเ่มอืงนอกเปน็สิง่สนบัสนนุทีส่ำาคัญตอ่การตดัสนิใจ

ไปนอกของคนหนุ่มสาวแล้ว โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ได้แก่ การเกิดขึน้

ของนายหน้าจัดหางานในพ้ืนท่ี โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี และความก้าว 
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หน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร มีส่วนเอื้อต่อการตัดสินใจไปนอกของคน

หนุ่มสาว

การเกิดขึ้นของนายหน้าจัดหางานในพ้ืนที่
คนบ้านหัวทุ่งนั้นคุ้นเคยกับการใช้บริการนายหน้าจัดหางานมานาน

ตัง้แตค่รัง้คนรุน่พอ่ไปทำางานเมอืงนอก เรือ่งราวของนายหนา้จากประสบ

การณข์องคนรุน่พอ่นัน้มทีัง้นายหนา้ทีด่ ีและนายหน้าทีห่ลอกลวง ในระยะ 

10 ปีที่ผ่านมาได้เกิดนายหน้าท้องถ่ินขึ้น โดยเป็นคนในชุมชนบ้านหัวทุ่ง 

1 คน และคนจากชุมชนใกล้เคียงอีกราว 4–5 คน นายหน้าท้องถิ่นได้จัด

สง่คนไปทำางานต่างประเทศโดยมจีดุหมายปลายทางอยู่ทีเ่กาหลใีต ้ไตห้วนั 

และออสเตรเลีย การมีนายหน้าเป็นคนในพื้นท่ีซ่ึงครอบครัวของแรงงาน

รูจ้กัตวัตนสรา้งความมัน่ใจใหแ้กค่นหนุม่สาวและครอบครวัในการตดัสนิใจ

เสี่ยงไปเมืองนอก

ลุงน้อย พูดถึงการส่งลูกชายไปทำางานที่โรงงานแห่งหน่ึงในเกาหลีใต้

โดยผา่นนายหนา้ซ่ึงเปน็คนในชมุชนใกลเ้คยีง โดยเสยีคา่ใชจ้า่ยไป 90,000 

บาท ซ่ึงลุงบอกว่า “ราคาน้ีแพงกว่าพวกนายหน้าท่ีลูกชายไปเจอในอินเทอร์

เน็ต บางเจา้เขาคดิไมถ่งึ 50,000 บาท แตเ่ราไมรู่จั้กเขา ถา้ไปแล้วไมม่งีาน

ขึน้มากไ็มรู่จ้ะทำายงัไง แตไ่ปกบัคนบา้นกู่3 เรารูจ้กับา้นเขา ถา้มปีญัหาเรา

ก็ไปคุย ไปตามได้ จ่ายเยอะหน่อยแต่ความเส่ียงมันน้อยกว่า” (ลุงน้อย, 

สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2559) เช่นเดียวกับป้าจันทร์ ซ่ึงส่งลูกสาวไปทำางาน

ท่ีออสเตรเลียผ่านนายหน้าคนเดียวกันกับลุงน้อย โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 

3 ชื่อสมมติของหมู่บ้านที่นายหน้าอาศัยอยู่ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหัวทุ่งประมาณ 2 
กิโลเมตร
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250,000 บาท โดยนายหนา้ดำาเนนิการไมเ่พยีงแตเ่รือ่งการเดนิทางของลกู 

สาวป้าจันทร์เท่านั้น แต่รวมถึงการจัดการให้ลูกสาวของป้าจดทะเบียน

สมรสกับชายหนุ่มจากอีกหมู่บ้านเพื่อให้ลูกสาวของป้าสามารถเดินทางไป

ออสเตรเลยีด้วยวซีา่ตดิตามคูส่มรสได ้การกระทำาดงักลา่วมคีวามเส่ียงค่อน

ข้างมาก ป้าจันทร์บอกว่าป้าและลูกสาวยอมเส่ียงให้ลูกแต่งงานกับคน

แปลก หน้าเพราะรู้สึกไว้ใจนายหน้า “กับนายหน้านี่รู้จักกันมานานตั้งแต่

รุ่นพอ่แม่ คดิวา่เขาไว้ใจได ้คงไมห่ลอกเรา ถา้เปน็[นายหนา้]คนอืน่กค็งไม่

กลา้ทำาแบบนี”้ (ปา้จนัทร,์ สมัภาษณ,์ 4 มถินุายน 2560) การเกิดขึน้ของ

นายหนา้ซึง่เปน็คนทอ้งถิน่จงึเอือ้ตอ่การตดัสนิใจเสีย่งไปเปน็แรงงาน “ผี”4 

ที่ต่างประเทศ

โรงเรียนพัฒนาวิชาชีพและสอนภาษาเกาหลี
การเกดิขึน้ของโรงเรยีนพฒันาวชิาชพีและสอนภาษาเกาหลีเปน็ปจัจยั

เสริมอีกประการที่เอื้อต่อการไปนอกของคนหนุ่มสาว ปัจจุบันในลำาปางมี

โรงเรียน 2 แห่งที่เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำาหรับการไป

ทำางานเกาหลอียา่งถกูตอ้งตามกฎหมายผา่นระบบ EPS5 โรงเรยีนทัง้สอง

4 เป็นคำาเรียกผู้ที่ไปทำางานโดยไม่มีใบอนุญาตทำางาน แรงงานไทยที่เป็น “ผี” มักเดิน
ทางเขา้ประเทศในฐานะนกัทอ่งเทีย่ว หรอืนกัเรยีนกอ่นจะหาชอ่งทางไปทำางานในสถาน
ประกอบการต่างๆ การไม่มีใบอนุญาตทำางานทำาให้แรงงาน “ผี” ต้องคอยหลบหลีก
จากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่
5 หมายถงึระบบการจา้งงานแรงงานตา่งชาตไิรฝ้มีอืไปทำางานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย 
(Employment Permit System: ESP) ทั้งนี้ระบบ EPS เริ่มบังคับใช้ในปี 2546 โดย
รฐับาลเกาหลใีตพ้จิารณาใหส้ทิธิแก่รฐับาลประเทศตา่งๆ ในการสง่แรงงานสาขาทีข่าด 
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แห่งซึ่งเปิดมากว่าสิบปี มีหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษา

เกาหลีกอ่นการไปทำางาน (EPSTOPIK)6 โดยเปน็หลกัสตูรเรง่รดัซึง่ใชร้ะยะ

เวลาเรียนประมาณ 1 เดือนครึ่ง โรงเรียนแห่งแรกนั้นคิดค่าเรียน 10,000 

บาทตอ่หลกัสตูร สว่นโรงเรยีนอกีแหง่คดิคา่เรยีน 14,000 บาท เนือ่งจาก

มีการจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนด้วย ส่วนบริการอื่นๆ ที่โรงเรียนทั้ง

สองแห่งจัดให้นักเรียนเหมือนกัน ได้แก่ การจัดเตรียมที่พักระหว่างเรียน 

อปุกรณก์ารเรยีน การสอนภาษาเกาหลเีบือ้งตน้สำาหรับใช้ในชวีติประจำาวนั 

การติวคำาศัพท์ต่างๆ ท่ีใช้ในการสอบ การติวข้อสอบ การฝึกทำาแบบทดสอบ 

การพาไปสมคัรสอบกบักระทรวงแรงงาน การชว่ยดำาเนนิการเรือ่งเอกสาร

ตา่งๆ และการใหค้ำาปรึกษาดา้นตา่งๆ แกน่กัเรยีนตัง้แตก่ารกรอกเอกสาร 

การเลือกประเภทงาน จนกระท่ังการเตรียมตัวเดินทางเมื่อนักเรียนได้รับ

การคดัเลอืกจากนายจ้าง ทัง้นี ้หากสอบไมผ่า่น นกัเรยีนสามารถมาเรยีน

เพิ่มเติมที่โรงเรียนได้อีกโดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ ชั้นเรียน

ใหม่นั้นเปิดทุกเดือน แต่ในช่วงใกล้กำาหนดการจัดสอบ EPS ของรัฐบาล 

จะมกีารเปดิชัน้เรียนใหมค่อ่นขา้งมาก โรงเรยีนแหง่หนึง่ระบวุา่ในช่วงกอ่น

สอบ EPS โรงเรียนเร่ิมเปิดช้ันเรียนใหม่ทุกวันจันทร์ (เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนสอน

ภาษา, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2560)

คนหนุ่มสาวจากบ้านหัวทุ่งสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อม

เพ่ือไปทำางานท่ีเกาหลีใต้ด้วยความหวังว่าพวกเขาจะผ่านการสอบ ได้รับการ

ขึน้ทะเบยีนและไดร้บัการคดัเลอืกจากนายจา้งให้ไปทำางาน อยา่งไรกต็าม 

แคลนเข้าไปทำางานในเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนงานไป
ทำางานได้ทั้งหมด 18 ประเทศ (https://www.eps.go.kr/ph/index.html สืบค้น 12 
ธันวาคม 2559)
6 เป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีเพื่อไปทำางานตามระบบ EPS
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จำานวนผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างน้ันมีค่อนข้าง

น้อย ผู้ที่เคยผ่านการขึ้นทะเบียนบางรายพบว่าตนเองรอการเรียกตัวจาก

นาย จ้างจนหมดระยะเวลาท่ีรอเรียกตัว (2 ปี) ซึ่งหากต้องการไปทำางาน

อย่างถกูตอ้งตามกฎหมายตอ้งไปสอบวดัระดบัอกีครัง้ คนหนุม่สาวจำานวน

หนึ่งซึ่งเคยผ่านการสอบวัดระดับ จึงตัดสินใจไปเป็นแรงงานผีแทน แม้

จำานวนผูท้ีไ่ดร้บัการคดัเลอืกให้ไปทำางานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายมคีอ่น

ข้างน้อย คนหนุ่มสาวบางคนยังให้ความสนใจสมัครเรียนในหลักสูตรดัง

กล่าว พวกเขาให้เหตุผลว่าหากเลือกได้พวกเขาก็ต้องการไปทำางานอย่าง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งเวลาทีท่างการเกาหลใีตเ้ขม้

งวดกับแรงงานท่ีไม่มีใบอนุญาตและนักท่องเทีย่วไทยถูกจับตามองเป็นพิเศษ

จากเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้

นอกจากโรงเรียนจะเกิดข้ึนเพื่อรองรับผู้ท่ีต้องการเดินทางไปทำางาน

ตา่งประเทศแลว้ โรงเรยีนยงัเปน็พืน้ทีแ่ลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารของการไป

เป็นแรงงานผีด้วยเช่นกัน แก้ม หญิงสาววัย 23 ปี ซ่ึงเคยเรียนท่ีโรงเรียน

แห่งหนึ่งบอกว่าหลังจากเรียนจบเธอและเพื่อนนักเรียนบางส่วนยังคงแวะ

เวยีนไป “นัง่เลน่” ทีโ่รงเรยีน มกีารพดูคยุถามไถแ่ละบอกเลา่เรือ่งราวของ

กันและกัน ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับการไปทำางานต่างประเทศของ

นักเรยีนรุน่พีแ่ละเพือ่นรว่มชัน้เรยีน รวมทัง้ขา่วคราวการทีน่กัเรยีนบางคน

หรอืญาตมิติรเพือ่นฝงูของนกัเรยีนเดนิทางไปเปน็แรงงานผี แมว้า่คนหนุ่ม

สาวเหล่านี้ต้องการไปทำางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่การที่ผู้ที่ผ่าน

การขึน้ทะเบยีนจำานวนหนึง่ไมไ่ดร้บัการคดัเลอืกให้เดินทางไปตา่งประเทศ

ทำาให้หลายคนตัดสินใจเสี่ยงไปเป็นแรงงานผี แก้มบอกว่า นักเรียนรุ่นพี่

และเพ่ือนร่วมชั้นของเธอ 4 คน ตัดสินใจว่าจะเดินทางไปเป็นแรงงานผี

ด้วยกัน หากพวกเขาไม่ได้รับการเรียกตัวจากนายจ้างภายในส้ินปี 2560 

(แก้ม, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2560)
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร
การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้กลายเป็นเรื่องปกติของหนุ่มสาวบ้าน

หัวทุ่ง หนุ่มสาวทุกคนคุ้นเคยกับการใช้สมาร์ทโฟน การท่องโลกอินเทอร์

เนต็ การใชโ้ปรแกรมออนไลนต์า่งๆ เชน่ Facebook, Line, Google ฯลฯ 

ต้นทุนในการเข้าถึงโลกออนไลน์ท่ีต่ำาลงมากในปัจจุบันทำาให้คนหนุ่มสาว

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานที่ต่างประเทศ ชีวิตและประสบ

การณ์ของแรงงานคนอืน่ทีไ่ดร้บัการแบ่งปนัผา่นโลกออนไลน์ ใน Facebook 

มีการตั้งกลุ่มเกี่ยวกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้จำานวนมาก ซ่ึงเปิดให้ทั้ง

แรงงานที่อยู่ในเกาหลีใต้และผู้ท่ีต้องการไปทำางานเข้าเป็นสมาชิก ในกลุ่ม

ดงักลา่วมกีารแบ่งปนัขอ้มลูเกีย่วกบัการทำางาน ภาพบรรยากาศการทำางาน 

ทีพ่กั ขอ้มูลเกีย่วกบัการยา้ยงาน ขอ้มลูเกีย่วกับนายจา้ง การแจง้ขา่วสาร 

คำาเตือนให้ระมัดระวังการตรวจตราของเจ้าหน้าท่ีตำารวจตรวจคนเข้าเมือง

ของเกาหลีใต้ ตลอดจนประกาศของนายหน้าจัดหางาน ซึ่งมักโพสต์ข้อ 

ความเชิญชวนให้แรงงานเดินทางไปทำางานที่เกาหลีใต้กับนายหน้า เป็นที่

รบัรูก้นัวา่งานทีโ่พสต์ในกลุม่แรงงานเกาหลใีต้ใน Facebook นัน้ เปน็งาน 

“ผี” ตัวอย่างข้อความที่ปรากฏในกลุ่มแรงงานเกาหลีใต้ได้แก่

“ยินดีกับ 4 สาวที่ผ่านเข้าเกาหลีเมื่อเช้านี้ #ขอให้เก็บเงินได้กัน

เยอะๆ นะค่ะ #สนใจมาโกยเงินแสนเงินล้านที่เกาหลีติดต่อเลย

ค้าา #เทรนด9ี5%ผ่าน #บินจริง #ผ่านจริง #ได้เงินจริง #ดูแล

ตลอดสัญญางาน #พร้อมบินไม่มโนไม่รอนาน”
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“ไปเกาหลีกันไหม!!  สนใจบิน ทักแชทเลยค่ะยินดีให้

คำาปรึกษา บินจริง งานจริง รายได้จริง มีรถไปรอรับถึงสนาม

บินไทยและอินชอน 

 เทรนก่อนบิน  เอกสารแน่นถือโชว์ตม.

  ที่พักในไทยฟรีระหว่างรอบิน  พาแลกตัง

 เทรนเสื้อผ้าหน้าผม   เทคนิคต่างๆ ในการผ่านตม.

  เทรนภาษาคำาถามตอบตม.   ส่งเช็คอินถึงสนามบิน และ

อื่นๆ อีกมากมาย”

“งานเลี้ยงหอยในกระชัง งานลงทะเล ต้องการชายเดี่ยว 2 คน 

เงินเดือน 1,700,000 วอล/คน 

บ้านพักฟรีแบบเป็นหลังกินอยู่ฟรีกับเถ้าแก่, เงินตรงเถ้าแก่ใจด ี

ฝนตก, ลมแรง, ทะเลมีคลื่น, หยุดนอน แต่ไม่หักเงินเดือนจร้า 

งานอยู่ภาคใต้ (จินโด)”

“งานด่วนฟรี ...เงินตรงเป๊ะ คู่ผัวเมีย พักบ้านเฒ่าแก่ 3 เดือน 

กำาลังทำาที่พักส่วนตัวใหม่แยกบ้านให้ ห้องน้ำาชักโครก อาหาร 

น้ำา ไฟ แก็ส ฟรีหมด เงินตรงเปะ เข้าวันไหนเงินออกวันนั้น 

งาน ไม่ยาก ขอคนขยัน”

“ช่วงนี้ ตม. ลงเยอะมาก ระวังตัวกันด้วยนะคะ....พี่ๆ เพื่อนๆ 

น้องๆ ...ผีน้อย”
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“3 ปี 8 เดือน 24 วันกับการใช้ชีวิตในเกาหลี ขอบคุนเพื่อนๆ 

พี่ๆ น้องๆ ทุกๆ คนที่พบเจอและให้มิตรภาพที่ดีๆ ขอบคุน

เกาหลีที่ให้ได้อยู่จนถึงวันนี้ ขอให้ทุกๆ คนที่ยังอยู่เฮงๆ รวยๆ 

อยู่รอดปลอดภัยน่ะ ป.ล ขอบคุนพี่ ตม. ที่ไม่พากลับก่อน”

การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานและประสบการณ์การทำางานท่ีเกาหลีใต้

ผ่านโลกออนไลน์ได้ช่วยต่อภาพจินตนาการเกี่ยวกับสิ่งที่แรงงานจะเผชิญ

เมื่อเขาเดินทางไปที่เกาหลีใต้ อินเทอร์เน็ตทำาให้คนหนุ่มสาวจากหมู่บ้าน

เห็นภาพของชีวิตท่ีเมืองนอกได้มากกว่าคำาบอกเล่าจากปากต่อปากของคนท่ี

เคยไปนอกดงัทีเ่กดิขึน้ในรุน่พอ่ แม้วา่ใน Facebook กลุม่แรงงานเกาหลใีต้

กลุม่ตา่งๆ จะมีเรือ่งราวของแรงงานทีถ่กูโกงคา่แรง แรงงานทีถ่กูหลอกจาก

นายหน้า แรงงานที่ถูกจับและส่งกลับไทยด้วย แต่เรื่องราวเหล่านี้มักถูก

มองข้ามไปจากคนหนุ่มสาวท่ีต้องการเดินทางไปนอก หล้า หญิงสาววัย 

26 ปี ที่ต้องการเดินทางไปเกาหลีใต้บอกว่า เธอรู้ว่าการไปเป็น “ผี” ใน

ปัจจุบันมีความเสี่ยงมากกว่าแต่ก่อน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีความ

เขม้งวดมากกวา่เมือ่กอ่น แตเ่ธอเหน็ว่า “มนักย็งัมคีนทีผ่า่นไดน้ะพี ่ ในเฟซ 

กลุ่มมีคนโพสต์ บอกคนท่ีเขาพาไปผ่านหมดเลย แสดงว่ามันต้องไปได้สิพ่ี” 

(หลา้, สมัภาษณ,์ 5 กนัยายน 2559) แมว้า่คนหนุม่สาวบา้นหวัทุง่ใชพ้ืน้ที่

โลกออนไลนเ์ปน็แหลง่ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจไปนอก แตเ่มือ่ถงึเวลา

เดนิทาง พวกเขาเลอืกทีจ่ะเดนิทางผา่นเครอืขา่ยของคนรูจ้กั หรอืในกรณี

ท่ีต้องใช้บริการนายหน้าน้ัน พวกเขามักเลือกเดินทางไปกับนายหน้าในพ้ืนท่ี

มากกว่าการใช้นายหน้าจากโลกออนไลน์
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การเมืองของการ(ไม่)เคลื่อนย้าย
ของแรงงานหนุ่มสาว

การเคลื่อนย้าย และการไม่เคลื่อนย้าย
คนหนุ่มสาวจำานวนมากของบา้นหวัทุง่สามารถไปนอกได ้ ในดา้นหนึง่ 

เราอาจกลา่วไดว้า่แรงงานเหล่าน้ีคอืผูซ้ึง่ประสบความสำาเรจ็ในการเคลือ่นที่

ในเชิงกายภาพจากหมู่บ้านในชนบทของไทยสู่เกาหลีใต้หรือออสเตรเลีย แต่

เรื่องราวการเคลื่อนท่ีของแรงงานไม่ได้มีเพียงการเคลื่อนที่ในเชิงกายภาพ

เทา่น้ัน แต่การเคลือ่นท่ีของแรงงานยงัหอ่หุม้ไปดว้ยความหมายและอำานาจ 

เนื้อหาในส่วนนี้จะนำาเสนอประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของแรงงานซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ประกอบไปด้วยความหวัง การเคล่ือนท่ี 

การหยุดชะงัก ตลอดจนการเผชิญกับสภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

พิม

พมิ อาย ุ27 ปี หลงัเรยีนจบปรญิญาตร ีพมิทำางานทีโ่รงแรมแหง่หนึง่

ใน จ. เชียงใหม่ มีรายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน หลังทำางานได้ 

5 เดือน พิมตัดสินใจไปเกาหลีใต้ โดยต้ังใจจะสมัครไปอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย พิมลาออกจากงานและสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม

สำาหรับไปทำางานเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมตัวสอบ EPSTOPIK พิมผ่านการ

สอบ EPSTOPIK  ผ่านการตรวจโรค ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญา

กรรม และไดข้ึน้ทะเบยีนไวก้บักระทรวงแรงงาน พมิเลอืกทำางานในโรงงาน

อตุสาหกรรม ระหวา่งรอการเรยีกตวัไปทำางาน พมิไปทำางานเปน็พนกังาน

ของห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองลำาปาง ได้เงินเดือนประมาณ 9,000 บาท 

ในระหว่างน้ัน พิมปฏิเสธการไปทำางานท่ีกรุงเทพฯ แม้ว่าค่าตอบแทนสูงกว่า

การทำางานที่ลำาปาง ด้วยคาดหวังว่าตนเองจะได้ไปเกาหลีใต้ในเร็ววัน
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พิมรอเรียกตัวไปเกาหลีใต้อยู่เกือบสองปีและไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการ

เรยีกตวัไปทำางาน เธอตัง้ขอ้สงัเกตวา่ผูช้ายมกัถกูเรยีกตวัไปทำางานเร็วกวา่

แรงงานหญงิ การเหน็คนในหมูบ่า้นเดนิทางไปทำางานทีเ่กาหลใีตโ้ดยไม่ผ่าน

ระบบ EPS ทำาให้พิมจึงเส่ียงเดินทางไปเป็น “ผี” ด้วยการติดต่อกับนายหน้า

ซึง่เปน็คนท่ีเคยอยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกนั นายหนา้ตดิตอ่คนไทยทีเ่กาหลีใต้ให้

จัดหางานไว้ให้เธอ พิมเดินทางไปในช่วงปลายปี 2556 เพื่อไปทำางานใน

สวนมะเขือเทศ ครอบครัวของเธอเป็นผู้จ่ายค่านายหน้าจำานวน 120,000 

บาทให ้นายหนา้จดัการซือ้ทวัรเ์กาหลใีหเ้ธอ เนือ่งจากการเดินทางร่วมกับ

คณะทวัรม์โีอกาสผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงมากกวา่การเดนิทางไปโดยไม่

ผ่านบริษัททัวร์ พิมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับลูกทัวร์คนอื่นๆ 

นายหน้าพาเธอและหญิงสาวจากอุดรธานีหนีออกจากคณะทัวร์ไปพบกับ

นายหน้าอีกคนท่ีประจำาอยู่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้นำาเธอไปส่งให้เจ้าของสวน

มะเขอื เทศผูเ้ป็นนายจ้าง สวนมะเขอืเทศทีเ่ธอทำางานเปน็สวนขนาดเลก็ มี

แรงงานเพียง 5 คนเท่านั้น โดยเป็นแรงงานไทยทั้งหมด นายจ้างจัดที่พัก

ให้กับแรง งานทั้งหมด เธอไม่ประทับใจที่พักนัก เธอได้รับค่าจ้างเดือนละ 

1,100,000 วอน (ประมาณ 33,000 บาท) แตง่านในสวนเปน็งานหนัก คน

งานที่สวนมักเป็นผู้ท่ีเพิ่งเดินทางมาถึงเกาหลีใต้และไม่มีทางเลือกมากนัก 

พิมต้องตื่นมาทำางานตั้งแต่หกโมงเช้าและทำาต่อเนื่องไปจนถึงหน่ึงทุ่มหรือ

หลังจากนั้นหากมีงานค้าง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนการทำางานล่วงเวลา 

ในแต่ละเดือนเธอมีวันหยุดเพียง 2 วันเท่านั้น พิมทำางานที่นี่ได้เพียง 3 

เดือนเท่านั้นก็ย้ายที่ทำางาน ด้วยเหตุผลว่าค่าตอบแทนค่อนข้างน้อยเมื่อ

เทียบกับงานที่หนักมาก เธอขอให้คนไทยในเกาหลีใต้ช่วยแนะนำางานอื่น

ให้กับเธอ โดยเธอเสียค่าแนะนำางานจำานวน 300,000 วอน (ประมาณ 

9,000 บาท) เธอย้ายไปทำางานที่โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับค่า

ตอบแทนเดอืนละ 1,300,000 วอน (ประมาณ 40,000 บาท) ทำางานตัง้แต ่
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8.00 น. ถงึ 20.00 น. โดยมวีนัหยดุสปัดาหล์ะ 1 วนั โดยนายจา้งจดัทีพ่กั

ให้กบัแรงงาน เงือ่นไขการทำางานทีน่ีค่อ่นขา้งด ี เธอทำางานทีน่ีต่อ่เนือ่งและ

ได้รับค่าจ้างเพิ่มเป็น 1,500,000 วอนต่อเดือนในที่สุด

ถึงแม้ว่าพิมค่อนข้างพอใจกับการทำางานท่ีโรงงานแห่งน้ี แต่เธอก็พบ

ว่าสถานะของแรงงาน “ผี” ทำาให้เธอต้องคอยหลบหลีกจากการตรวจค้น

ของเจ้าหน้าที่ พยายามไม่ทำาตัวให้โดดเด่น เกรงจะมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าท่ี 

เธอมีชวีติอยูร่ะหวา่งทีพ่กัและโรงงานเปน็หลกั “นานๆ จะออกไปขา้งนอก

เสยีท ีไมค่อ่ยกลา้ออกไปไหน กลวัถกูจบั เคยมคีนฟลิปิปนิสท์ีท่ำางานดว้ย

กัน เขาไปเท่ียวหาเพ่ือน โชคร้ายเจอตำารวจจับไปท้ังคู่ ถูกส่งกลับ เราก็กลัว 

ระวงัตัวแจ บางทเีดนิๆ อยูเ่หน็ตำารวจกก็ลวั กลวัเขารู้วา่เราเปน็ผ”ี ในขณะ

ทีพ่มิสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์นต็และสามารถตดิตอ่กบัครอบครวัทีเ่มอืงไทย

ได้ง่ายข้ึน แต่พิมก็ระมัดระวังการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เธอบอกว่า “แต่ก่อน

นะหนูอัพเฟซบุ๊กตลอดพี่ เช็คอินตลอด เรียกว่าเฟซหนูนี่ใครเรียกมาแทบ

จะตอบทันที แต่ไปอยู่เกาหลีหนูไม่กล้าเลย กลัวมาก กลัว ตม. เขาเห็น 

กลัวเขามาตามรอยได้” พิมทำางานที่โรงงานแห่งนี้เกือบ 3 ปี โรงงานถูก

ตรวจคน้โดยเจา้หนา้ทีต่ำารวจเกอืบ 10 ครัง้ โดยมากเจา้ของโรงงานมกัจะ

สง่สญัญาณใหแ้รงงานหลบซ่อน ในป ี2559 เพือ่นรว่มงานบางสว่นของเธอ

ถูกจับและส่งกลับ สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความหวาดระแวงให้เธอมาก

ยิ่งขึ้น เมื่อทางการเกาหลีใต้ประกาศ “โครงการเดินทางออกด้วยความ

สมคัรใจ”7 ขึน้ พมิซึง่ทำางานในเกาหลใีต้มาประมาณ 3 ป ีสง่เงินกลบับา้น

7 โครงการดังกล่าวเป็นความพยายามในการแก้ ไขปัญหาชาวต่างชาติท่ีพำานักอย่าง
ผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ กระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ได้ประกาศเชิญชวน
ให้ชาวต่างชาติ ท่ีพำานักอย่างผิดกฎหมายแจ้งการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ
โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศภายใต้โครงการเดินทางออก
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ได้เกือบ 2 ล้านบาท ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เธอเดินทางกลับ

มาถึงบ้านในเดือนตุลาคม 2559

โหน่งกับนก

โหน่งอาย ุ23 ป ีจบปรญิญาตรีจากสถาบนัการศกึษาแหง่หนึง่ในภาค

เหนือ หลงัเรียนจบโหนง่ไปทำางานทีช่ลบรุ ี เงนิเดอืน 13,000 บาท นกแฟน

ของโหน่งเรียนจบท่ีเดียวกับโหน่ง หลังเรียนจบนกทำางานเป็นลูกจ้างช่ัวคราว

ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือน 9,000 บาท ในปี 2558 

นกและโหน่งตัดสินไปเป็นแรงงาน “ผี” ที่เกาหลีใต้ นายหน้าซ่ึงเป็นคน 

ในหมู่บ้านช่วยติดต่อหางานไว้ให้ท้ังคู่ โดยเป็นงานในฟาร์มไก่ซ่ึงต้องการ

แรงงานเปน็คู ่ โดยใหค้า่ตอบแทนเดอืนละ 2,500,000 วอน (76,000 บาท) 

สำาหรับแรงงานทั้งคู่ โหน่งและนกยืมเงินจากญาติของตนเป็นค่าใช้จ่าย

ในการไปต่างประเทศ นายหน้าคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 75,000 

บาท โดยชำาระลว่งหนา้ทีเ่มอืงไทยคนละ 50,000 บาท คา่นายหนา้ทีเ่หลอื

ชำาระเมือ่เดนิทางไปถงึเกาหลใีต ้นายหนา้ซือ้ทวัร์ใหก้บัทัง้คู ่พรอ้มนดัแนะ

เร่ืองการแตง่กาย การตอบคำาถามกบัเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมอืงเกาหลใีต ้

นกผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิอนิชอ็นโดยไมต่อ้งตอบคำาถามใดๆ 

แตโ่หนง่ถกูเจา้หนา้ทีเ่รยีกเขา้ห้องสอบสวนดว้ยสงสยัวา่จะเขา้ประเทศเพือ่

ลักลอบทำางาน โหน่งเล่าถึงประสบการณ์ในขณะนั้นว่า

“ผมต่อแถวอยู่แถวเดียวกับนกเลย เขาให้นกผ่านไม่ถามอะไรซักคำา 

พอถงึของผมตรวจเอกสาร แลว้ถามมาทำาอะไร ไปเทีย่วไหน พกัทีไ่หน ไป

ด้วยความสมัครใจ ได้รับสิทธิลดหย่อนการห้ามเข้าประเทศ โดยได้รับการยกเว้นการข้ึน
บญัชหีา้มเดนิทางเขา้ประเทศ (http://www.doe.go.th/prd/ar7/news/param/site/ 143/ 
cat/7/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/2803, สบืคน้เมือ่ 12 ธนัวาคม 2559)
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ยงัไง ภาษาผมไมด่ ีงกๆ เงิน่ๆ ไกด์กม็าชว่ยตอบให ้นกึวา่จะรอด ปรากฏ

วา่เขาโทรเรียกเจา้หนา้ทีข่า้งในมาเชญิผมออกจากแถว ผมนีใ่จหายเลย นก

ผ่านไปแล้ว ไปยืนรออยู่อีกฟาก ถ้าผมไม่ได้ไปนี่นกจะไปต่อยังไง เขาพา

เดินมาห้องด้านใน ผมคิดเลยว่าท่าจะไม่รอด มานั่งรอตรวจเอกสารหน้า

หอ้ง เจอคนไทยอกี 3–4 คนทีม่านัง่รอกอ่น ชาตอิืน่กม็นีะ แลว้กม็คีนถกู

พามาเรื่อยๆ พอถึงคิวผมเขาเอาเอกสารไปดูแล้วก็ถามรายละเอียดของที่

ที่จะไปเที่ยว ตม. เขาพูดไทยได้นะ เขาพูดไทยใส่ผม ไกด์พยายามจะช่วย

แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ เขาบอกว่าเอกสารของผมดูไม่น่าเช่ือว่าจะมาเท่ียวจริงๆ 

หนังสือเดินทางก็สะอาดไม่เคยไปไหนเลย ... คงดวงไม่มีดีจริงๆ ลูกทัวร์

ยี่สิบกว่าคนมีผมคนเดียวไม่ผ่าน นั่งรอสักพักเขามีคนมาพาไปน่ังรวมกัน

เฉพาะห้องที่มีแต่คนไทย เขาบอกให้รออยู่ในนี้ ถูกคุมนั่นแหล่ะ ในห้องมี

น้ำากบัขนมปงัใหก้นิ แตไ่มม่ใีครใสใ่จเรือ่งกนิหรอก คนมนัใจไมด่นีะพี ่ผม

เนี่ยกังวลทั้งเรื่องนก กังวลท้ังเรื่องยืมเงินท่ีบ้านมาแล้วกลับบ้านมือเปล่า 

แถมงานกล็าออกแลว้ดว้ยสักพกัเจา้หนา้ทีเ่อาเอกสารมาใหเ้ซ็นยนิยอมถกู

ส่งตัวกลับประเทศ แล้วก็รอต่ออีกเกือบวัน มันอึดอัดมากนะพ่ีไปไหนก็ไม่ได้ 

... รออยู่แบบน้ันจนอีกวันเขามาเรียกให้เตรียมตัวกลับ มีเจ้าหน้าท่ีพามาส่งท่ี

เครือ่ง เขาเอาหนงัสอืเดนิทางผมใหแ้อร์ ไมใ่ห้ผมถอืเอง ผมมาไดห้นงัสอื 

เดินทางคนืกต็อนมาถงึเมอืงไทยแลว้ มเีจ้าหนา้ที ่ตม. ไปรบัถงึเครือ่งเลย”

เม่ือเดนิทางกลบัมาถงึเมอืงไทย โหนง่ตดิตอ่กบันายหน้าทีเ่กาหลแีละ

ทราบวา่นกตดัสนิใจเดนิทางกลบัมาเมอืงไทยพรอ้มคณะทวัร์ นายหน้ายนิ 

ยอมให้ท้ังคู่ไม่ต้องจ่ายเงินค่านายหน้าท่ีต้องจ่ายเพ่ิมอีกคนละ 25,000 บาท

ประสบการณข์องการเดนิทางไปทำางานตา่งประเทศของพมิ โหนง่ นก 

แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ชีวิตของแรงงานแต่ละคนน้ันประกอบไปด้วย

มติขิองการเคล่ือนยา้ย การหยดุอยูช่ัว่ขณะ และการไมเ่คลือ่นย้าย ในบาง
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สถานการณ์แรงงานอาจมีศักยภาพในการเคล่ือนย้ายและสามารถเคลื่อน

ย้ายได้อย่างรวดเร็ว แต่ในบางจังหวะของชีวิตอาจเผชิญกับภาวะท่ีหยุดชะงัก

ช่ัวขณะ และไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ ในกรณีของพิมน้ัน พิมได้เตรียมพร้อม

สำาหรับการเดินทางไปทำางานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่สามารถ

เดนิทางไดเ้นือ่งจากไมไ่ดร้บัการเรยีกตวัจากนายจา้ง ศกัยภาพการเคลือ่น

ยา้ยของพมิน้ันถกูกำากับด้วยกฎหมายว่าดว้ยการจา้งแรงงานตา่งชาตไิรฝ้มีอื 

แรงงานผู้ผ่านการทดสอบจะเดินทางไปทำางานได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเลือก

จากนายจ้าง การเป็นผู้หญิงมีส่วนทำาให้โอกาสในการถูกเลือกและศักยภาพ

ในการเคลื่อนย้ายของเธอนั้นน้อยกว่าแรงงานชาย เป็นเวลาเกือบสองปีท่ี

พมิอยูใ่นภาวะไมส่ามารถเคลือ่นยา้ยได้ ทำาใหต้อ้งตดัสนิใจเดนิทางไปเปน็

แรงงานผี แม้ว่าในท่ีสุดเธอสามารถเดินทางได้ แต่การเดินทางไปทำางาน

โดยไม่ผ่านระบบ EPS ทำาให้การเคล่ือนท่ีของเธอที่เกาหลีใต้เกิดขึ้นอย่าง

จำากดั มีเพยีงพืน้ทีข่องโรงงานและทีพ่กัเทา่นัน้ทีเ่ธอรูสึ้กวา่เธอสามารถอยู่

ได้อย่าง “ปลอดภัย”

ความพยายามในการควบคุม กำากับ การเข้ามาในประเทศของ “คนอ่ืน” 

น้ันเหน็อยา่งเดน่ชดัผา่นบทบาทของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง สนาม บนิ

ทีป่ระเทศปลายทางนัน้เปน็เสมอืน “ประต”ู สำาหรับการเขา้ไปเปน็แรง งาน 

แต่ไม่ใช่ประตูที่เปิดสำาหรับผู้เดินทางอย่างเท่าเทียมกัน ดังเช่นกรณีของ

โหน่งและนก โหน่งถูกเชิญตัวไปสอบสวนและต้องตอบคำาถามต่างๆ ของ

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และถกูกกัตวัอยูท่ีส่นามบนิเพ่ือรอการส่งกลบั 

สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความว้าวุ่นใจให้กับโหน่งเป็นอย่างย่ิง ในพื้นที่

สนามบินซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่กำาลังเดินทางเคลื่อนที่อยู่นั้น โหน่งตกอยู่ใน

สภาวะของการไม่สามารถเคล่ือนท่ีได้ นอกจากโหน่งแล้ว ในหมู่บ้านหัวทุ่ง

มคีนหนุม่สาวอืน่อกีเกอืบสบิคนทีถ่กูสง่กลบัจากเกาหลใีตแ้ละออสเตรเลยี

ในชว่งปลายทศวรรษ 2550 (กำานนั, สมัภาษณ,์ 8 เมษายน 2560; โหนง่, 
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สัมภาษณ์, 15 ตุลาคม 2559)

เราอาจกล่าวได้ว่าแรงงานหนุ่มสาวที่กำาลังทำางานในฐานะแรงงานไร้

ฝีมืออยู่ต่างประเทศเป็นกลุ่มคนที่กำาลังมีชีวิตที่อยู่ระหว่างการเคล่ือนย้าย 

เป็นผู้ซึ่งกำาลังพยายามจะเลื่อนชั้นทางสังคมของตนเองและครอบครัว แต่

การเป็นแรงงานไร้ฝีมือไม่ว่าจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือแรงงานผี ทำาให้

พวกเขาเผชิญกับข้อจำากัดของการเคลื่อนย้าย ลักษณะของงานที่หนักและ

แทบไม่มีวันหยุด (เพียงประมาณ 1 วันต่อสัปดาห์ หรือในบางกิจการ 2 วัน 

ต่อเดือน) ทำาให้พื้นที่ทำางาน (สวน ไร่ โรงงาน) และพ้ืนท่ีพักอาศัย เป็น

พ้ืนท่ีหลักในการใช้ชีวิตประจำาวัน การเคล่ือนท่ีของพวกเขาจึงเกิดข้ึนระหว่าง

พืน้ทีท่ัง้สองเป็นหลกั ส่วนคนหนุม่สาวทีท่ำางานโดยไมม่ใีบอนญุาตน้ัน การ

เคลือ่นยา้ยยิง่มขีอ้จำากดัมากข้ึน ทัง้ในแงข่องการทีพ่วกเขาไมส่ามารถเดนิ

ทางกลบัมาเยีย่มบา้นทีเ่มอืงไทยได ้ตลอดจนขอ้จำากดัในการเคลือ่นทีผ่่าน

พื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์

ผู้เคลื่อนย้ายและผู้อยู่กับที่
แรงงานที่เดินทางไปนอกและส่งเงินกลับบ้านมักได้รับการบอกเล่าใน

ฐานะ “ฮีโร่” ของครอบครัว คนบ้านหัวทุ่งจำานวนหน่ึงอธิบายว่าความอยู่

รอดของครอบครัวนัน้มาจากเงินส่งกลบัจากสมาชกิของครอบครวัทีท่ำางาน

อยูเ่มืองนอก ครอบครวัทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัมกัไดร้บัการพดูถงึทำานองวา่ “บา้น

นัน้สบาย มีลกูอยูน่อก ลูกสง่เงนิมาให้ใช”้ หรอื “พวกทีม่ผัีวอยูน่อกน่ี เขา

ไม่ทำางานกนัหรอก เขามเีงนิจากผวั” ชาวบา้นบางสว่นอธบิายการทีต่นเอง

มีฐานะยากจน ไม่มีรถยนต์ขับ ไม่มีบ้านหลังใหญ่ๆ ว่าเนื่องจากไม่มีลูก

หลานไปเมืองนอก (ปา้ภู,่ สมัภาษณ,์ 25 กนัยายน 2560) ภาพของคนไป

นอกถกูนำาเสนอในฐานะผูอ้ปุถมัภค์รอบครวั สว่นครอบครัวถกูมองในฐานะ
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ผู้รับประโยชน์จากการเคล่ือนย้ายของแรงงาน แต่เร่ืองราวประสบการณ์

การเคลือ่นยา้ยของแรงงานบา้นหวัทุง่สะทอ้นใหเ้หน็ความสัมพันธร์ะหวา่ง

แรงงานผูก้ำาลงัเคลือ่นยา้ยกบัครอบครวัทีไ่มไ่ดเ้คลือ่นยา้ยทีม่ากไปกวา่การ

เป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ดังเช่นเรื่องราวของพลอยและพล

พลอยและพล

พลอยจบ ปวส. จากวทิยาลยัในตวัเมอืงลำาปาง พลอยเคยไปทำางานที่

เกาหลีใต้พร้อมกับพลแฟนหนุ่ม โดยเดินทางผ่านไปทำางานอย่างถูกต้องด้วย

ระบบ EPS ในปี 2550 โดยเลือกไปทำางานในสาขาการเกษตร เน่ืองจากได้

รับขอ้มลูวา่การเลอืกทำางานในสาขาการเกษตรหรอืกอ่สรา้ง ทำาใหม้โีอกาส

ถูกเรียกตัวไปทำางานได้มากกว่างานประเภทอื่น8 ทั้งคู่ทำางานในสวนที่

เกาหลใีตอ้ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายจนครบ 3 ป ีจงึเดนิทางกลบัไทย โดย

พลอยคาดว่าเธอน่าจะเก็บเงินจากการไปเกาหลีใต้ได้กว่าล้านบาท

พลอยแต่งงานกับพลหลังจากกลับจากเกาหลีใต้ และย้ายเข้ามาอยู่

รว่มบา้นกบัแมข่องพล ในปี 2556 พลเดนิทางไปทำางานทีอ่อสเตรเลยี ใน

ขณะที่พลอยถูกขอร้องจากพลให้อยู่ท่ีเมืองไทยเพื่อดูแลแม่ของเขาซึ่งอายุ

มาก พลติดต่อกับคนในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งทำางานในไร่องุ่นท่ีออสเตรเลีย

ให้ช่วยติดต่อหางานและจัดการหาคนมารับท่ีสนามบิน พลเดินทางเข้า

ออสเตรเลยีดว้ยวซีา่นกัเรยีน เขาเสยีคา่ดำาเนนิการตา่งๆ ประมาณ 300,000 

บาท โดยมนีายหนา้ซึง่เปน็คนในหมูบ่า้นเปน็คนดำาเนนิการให ้ เมือ่เดินทาง

8 แรงงานที่เคยไปทำางานเกาหลีใต้มีความเห็นร่วมกันว่างานในภาคก่อสร้างและการ 
เกษตรเป็นงานที่ยากลำาบากที่สุด จึงมีผู้แสดงความประสงค์ไปทำางานในสาขานี้น้อย
กว่าสาขาอื่น ส่วนงานที่เป็นที่ต้องการของแรงงานไทยมากท่ีสุด คือ งานในโรงงาน
อตุสาหกรรม แรงงานท่ีระบวุ่าตอ้งการไปทำางานในสาขานีจ้งึต้องรอคอ่นข้างนานกอ่น
ถูกเรียกตัวไปทำางาน
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ถงึสนามบินซดินย์ี คนลาวผูด้แูลแรงงานในไรอ่งุ่นได้ขบัรถมารับและพาพล

ไปส่งยังไร่ที่อยู่นอกเมือง (ขับรถประมาณ 3 ช่ัวโมงจากสนามบิน) ที่ไร่มี

ทีพ่กัให้แรงงาน โดยเสยีคา่เชา่ประมาณสปัดาหล์ะ 80 เหรยีญออสเตรเลยี 

(ประมาณ 2,000 บาท) พลเริม่งานตัง้แตเ่ชา้มดื จนถงึประมาณ 16.00 น. 

โดยได้รับค่าตอบแทนวันละ 120 เหรียญ (ประมาณ 3,000 บาท)

พลสง่เงนิกลบัมาใหท้ีบ่า้นทกุเดอืน เดอืนละประมาณ 60,000–80,000 

บาท โดยมีคนลาวที่เป็นผู้ดูแลคนงานเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีของพลอยที่

เมืองไทย พลอยใชเ้งินทีพ่ลสง่มาใหส้ำาหรบัคา่ใชจ้า่ยภายในบา้น คา่ใช้จา่ย

ของตวัเธอเองและแมส่ามซ่ึีงอยูบ่า้นเดยีวกนั เงนิสว่นใหญถ่กูเกบ็ไวส้ำาหรบั

การสรา้งบา้นในอนาคต พลอยมักถกูคนในหมูบ่า้นพดูถงึวา่ “โชคด ีสบาย 

มีผัวอยู่ออส ส่งเงินมาให้ใช้ปีละเป็นล้าน ไม่ต้องลำาบาก ไม่ต้องทำางาน” 

พลอยไม่ได้มองว่าตนเองโชคดีหรือสบายอย่างท่ีคนในชุมชนมอง เธอพูด

ถึงความลำาบากใจในการต้องพ่ึงพิงเงินจากสามี ตัวเธอน้ันต้องการไปทำางาน

ต่างประเทศเช่นเดียวกัน แต่เธอไม่สามารถเดินทางไปได้เน่ืองจากไม่มีผู้ดูแล

แม่สามี เธอจึงถูกคาดหวังให้ทำาหน้าที่ลูกกตัญญูแทนพล เมื่อเธอพูดถึง

ความตอ้งการทีจ่ะไปตา่งประเทศของเธอ เธอมกัถกูตำาหนิจากสามแีละคน

รอบข้าง “เขาว่าหนูเอาแต่ใจ ไม่รู้จักคิดถึงใจแฟน หนูต้องอยู่ดูแลแม่แฟนสิ 

แฟนจะได้ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล เขาว่าอยู่น่ีก็ไม่ได้ลำาบากอะไร เงินก็มีใช้ 

จะดิ้นรนไปทำาไม แต่มันบอกไม่ถูกพี่ จะว่าสบายมันก็สบาย แต่มันก็ไม่

เหมอืนเงนิท่ีเราหาเองนะพี ่ตอนนีห้นไูม่มรีายได ้จะใชอ้ะไรกต็อ้งระวงั จะ

ซื้อเสื้อผ้า เครื่องสำาอางอะไรมากคนก็ว่าเอาเงินผัวมาใช้ฟุ่มเฟือย อยาก

ให้เงินพ่อแม่ก็ให้ได้ทีละห้าร้อยพันนึง ให้เยอะกว่าก็ไม่ดี แม่แฟนก็ว่าเอา

เงินท่ีลูกเขาหาไปให้พ่อแม่ตัวเอง แต่ตอนไปนอก เงินค่านายหน้าก็มีเงินหนู

ด้วยนะพี่ แม่แกไม่เคยพูดถึง” พลอยยังคงพักอยู่ในบ้านเดียวกับแม่สามี

และมีปัญหากระทบกระท่ังกับแม่สามีเป็นระยะ เธอเคยติดต่อนายหน้าให้หา
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งานทีเ่กาหลใีต้ใหเ้ธอ แตพ่อ่แมข่องเธอหา้มไมใ่หเ้ดนิทางไปดว้ยเกรงวา่จะ

ทำาให้ชีวิตคู่ของเธอและพลมีปัญหา

การเดนิทางไปตา่งประเทศของแรงงานหนุม่สาวนัน้ ในดา้นหนึง่แสดง

ให้เห็นถึงศักยภาพในการเคล่ือนย้ายของพวกเขา แต่อีกด้านหนึ่งของการ

เคลือ่นยา้ยของพวกเขาคอืการอยูก่บัทีข่องผูอ้ืน่ กรณขีองพลและพลอยคอื

รปูธรรมทีช่ดัเจน พลในฐานะลกูคนเดยีวของครอบครวัสามารถเดนิทางไป

ทำางานทีอ่อสเตรเลยีไดโ้ดยไมต่อ้งกงัวลเกีย่วกบัการดูแลแม่เนือ่งจากพลอย

ผู้เป็นภรรยายังอยู่ท่ีเมืองไทยและทำาหน้าท่ีดูแลแม่ของเขา ความสามารถ

ในการเคลือ่นยา้ยของพลนัน้เปน็ไปไดก้ต็อ่เมือ่พลอยผูเ้ปน็ภรรยาไมเ่คลือ่น

ยา้ย การไมเ่คลือ่นยา้ยของพลอยนัน้ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ธอเตม็ใจเลอืก เธอบอกกบั

ผูเ้ขยีนทกุครัง้ทีเ่จอกนัวา่เธอตอ้งการไปตา่งประเทศมากกวา่อยูท่ีเ่มอืงไทย 

นอกจากเผชิญกับสถานการณ์ท่ีทำาให้ต้องอยู่กับท่ีในเชิงกายภาพแล้ว พลอย

ยงัมีขอ้จำากดัในการปรบัเปลีย่นบทบาทความสมัพนัธห์ญงิชายในครอบครวั 

เธอไม่สามารถก้าวออกไปจากกรอบของสังคมท่ีคาดหวังให้เธอแสดงบทบาท

ในฐานะภรรยาทีด่ ีสะใภท้ีด่ ีผูย้อมรบัการดแูลจากสามมีากกวา่ในฐานะผู้

ที่รับผิดชอบตนเองในทางเศรษฐกิจได้ เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทาง การ

ไปนอกของพลจงึไมส่ามารถแยกออกจากเรือ่งราวของการอยูกั่บบา้น/การ

ไม่เคลื่อนย้ายของพลอย

บทสรุป: การเคลื่อนย้ายกับนัยยะของการพัฒนา

ในแวดวงการพัฒนาระหว่างประเทศและการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์

ระหว่างการอพยพเคล่ือนย้ายกับการพัฒนาซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบ “การย้ายถ่ิน
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ศึกษา” ได้นำาเสนอถึงคุณูปการของการเคลื่อนย้ายต่อการพัฒนาท่ีเกิดขึ้น

ในพื้นที่ต้นทางของการเคล่ือนย้าย และได้นำาเสนอภาพของผู้เคลื่อนย้าย

ในฐานะ “ผู้นำาพาการพัฒนา” การศึกษาเรื่องราวและประสบการณ์การ

เคลือ่นยา้ยของแรงงานหนุม่สาวจากบา้นหวัทุง่ภายใตก้ระบวนทศัน ์ “การ

เคลื่อนย้ายศึกษา” ชวนให้เราคิดถึงความซับซ้อนของการเคลื่อนย้ายและ

นัยยะของการเคลื่อนย้ายต่อการพัฒนาบางประการ ดังนี้

1. เรื่องราวชีวิตการเป็นแรงงานข้ามชาติของคนหนุ่มสาวบ้านหัวทุ่ง

สะท้อนให้เห็นภาพความซับซ้อนของการเคลื่อนย้ายซึ่งมากไปกว่าการ

เคลื่อนที่ในเชิงกายภาพในลักษณะเส้นตรง (unilinear movement) จาก

หมูบ้่านไทยสูเ่กาหลใีตห้รอืออสเตรเลยี หากเรือ่งราวของแรงงานยงัใหภ้าพ

ของประสบการณ์ ความหวัง ความหมาย แรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นระหว่าง

การเคลื่อนย้ายของแรงงานด้วย การเคลื่อนย้ายของแรงงานน้ันประกอบ

ไปด้วยมิติของการเคล่ือนท่ี การหยุดพักช่ัวขณะ (moorings) และการไม่

เคลือ่นยา้ย ทัง้ของแรงงานผู้กำาลงัเคลือ่นทีแ่ละคนรอบขา้ง การอธบิายการ

อพยพเคล่ือนย้ายจึงไม่สามารถอธิบายแต่เพียงการเคลื่อนจากพื้นที่หนึ่ง

ไปยงัอกีพืน้ทีห่นึง่โดยละเลยกระบวนการ ประสบการณ ์และความหมาย

ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเคล่ือนย้าย ในแง่นี้การมองการอพยพเคล่ือนย้าย

ในฐานะเครือ่งมอืนำาการพฒันาไปสูพ่ืน้ทีต่น้ทางของการอพยพ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ผา่นเงนิทีส่ง่กลบับา้น (remittances) แตเ่พยีงมิตเิดยีว จงึเปน็การ

ลดทอนความสลบัซบัซ้อนของการเคลือ่นยา้ยและทำาใหเ้รามองเห็นแตภ่าพ

บางส่วนของการเคลื่อนย้ายเท่านั้น

2. ประสบการณข์องการเคลือ่นยา้ยของคนหนุม่สาวบา้นหวัทุง่ชวนให้

เราตั้งคำาถามกับมุมมองที่มองผู้เคลื่อนย้ายในฐานะ “ฮีโร่” ผู้ค้ำาจุนผู้ท่ีไม่

ได้เคลื่อนย้ายผ่านเงินส่งกลับบ้าน และภาพของผู้อยู่กับที่ในฐานะผู้รับ

ประโยชน์จากการเคลือ่นยา้ย เรือ่งราวของคนหนุม่สาวบ้านหวัทุง่ชี้ ใหเ้หน็
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เคลื่อนย้ายและผู้ท่ีอยู่กับท่ีซ่ึงมากไปกว่าความ

สัมพันธ์ในลักษณะ “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ศักยภาพในการเคลื่อนย้ายหรือ

ไม่เคลื่อนย้ายของแรงงานไม่ได้เป็นเรื่องของปัจเจก แต่สัมพันธ์กับการ

สนบัสนนุจากครอบครวัและผูท้ีไ่มไ่ดเ้คลือ่นยา้ย ทัง้ในฐานะผูส้นบัสนนุทนุ

สำาหรับการเคลื่อนย้าย การใช้เครือข่ายของครอบครัวเป็นช่องทางในการ

เคลื่อนย้าย นอกจากนี้ ศักยภาพในการเคลื่อนย้ายของแรงงานบางส่วน

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือคนรอบตัว(ยอม)ไม่เคล่ือนย้าย ในขณะที่ผู้คนบางส่วน

สามารถเคลื่อนย้ายได้ การเคล่ือนย้ายของเขาอาจเป็นการทำาให้ผู้อื่นไม่

สามารถเคล่ือนได ้ดงักรณขีองพลและพลอย ในแงน่ี ้การมองผูเ้คลือ่นยา้ย

ในฐานะ “ฮีโร”่ และผูท้ีไ่มเ่คลือ่นยา้ยในฐานะ “ผูร้บั” ทำาให้เราเขา้ใจภาพ

การเคลือ่นย้ายทีค่ลาดเคลือ่น และอาจนำาไปสูข้่อเสนอเชงิการพฒันาทีมุ่ง่

เนน้การลดความยากจนผา่นการสนบัสนนุการเคลือ่นยา้ยของคนบางกลุม่ 

แต่อาจไปจำากัดศักยภาพการเคลื่อนย้ายของผู้คนอีกกลุ่ม หรือสนับสนุน

การผลิตซ้ำาความสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่างโดยไม่ตั้งใจ (เช่น ระบบชาย

เป็นใหญ่)

3. ประสบการณ์การเคลื่อนย้ายและความพยายามในการเคล่ือนย้าย

ของคนหนุ่มสาวจากบา้นหวัทุง่นำาไปสูก่ารตัง้คำาถามตอ่มมุมองทีม่องวา่การ

เคลื่อนย้ายของผู้คน ข้าวของ ความคิดต่างๆ เกิดข้ึนอย่างเสรีในยุคโลกา

ภิวัตน์ การเคลื่อนย้ายของแรงงานหนุ่มสาวไม่ได้เป็นไปโดยเสรี นโยบาย

และกฎเกณฑ์การเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน และเงื่อนไขทาง

สังคมล้วนส่งผลต่อศักยภาพในการเคล่ือนย้ายของคนหนุ่มสาว เร่ืองราว

ของแรงงานเหลา่น้ียงัชี้ ใหเ้หน็ถงึปญัหาของการมองการเคลือ่นยา้ยในฐานะ

เสรีภาพของการเคลือ่นที ่ เนือ่งจากในกระบวนการเคลือ่นยา้ยของผูค้นบาง

ส่วนนั้นได้นำาไปสู่การ “กักขัง” ผู้อื่นไว้กับที่ หรือลดทอนความเป็นไปได้

ของการเคลื่อนที่ของผู้อ่ืน ในแง่น้ี การทำาความเข้าใจปรากฏการณ์การ
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เคลื่อนย้ายจึงจำาเป็นต้องพิจารณาความเป็นการเมืองของการเคลื่อนย้าย 

ที่ครอบคลุมมิติของความไม่เท่าเทียมของการเคล่ือนย้าย อำานาจที่ถักทอ

โยงใยอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนย้ายด้วย
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