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ความน�า

ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการเสนอว่า การเข้าใจการเคลื่อนย้ายของ

แรงงานทักษะสูงในไทยภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องการย้ายถิ่นมีข้อจำากัดที่

ทำาใหเ้รามองไม่เห็นธรรมชาติของการเคลือ่นย้ายของแรงงานกลุ่มนี้ เนื่อง 

จากธรรมชาติของการทำางานท่ีเปล่ียนแปลงไป ทำาให้แรงงานทักษะสูง

สามารถขยายเครือข่ายการกระทำาข้ามพ้ืนท่ีได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นโดย

ไม่จำาเป็นต้องโยกย้าย และในทางกลับกัน แม้เมื่อแรงงานทักษะสูงมีการ

โยกย้ายทางกายภาพ การโยกย้ายนี้ก็มีความแตกต่างจากการย้ายถิ่นเดิม 

กล่าวคือ แรงงานทักษะสูงมีอำานาจท่ีจะปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมของ

ประเทศปลายทางได้อย่างมาก จนกระทั่งการย้ายถ่ินของแรงงานกลุ่มน้ี

อาศัยการปรับตัวน้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการย้ายถ่ินของ

คนกลุม่อ่ืนๆ ทีม่อีำานาจทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมนอ้ยกวา่พวก

เขา โดยลักษณะเด่นดังกล่าว ผู้เขียนจึงเสนอว่า ควรต้องมองการเคลื่อน

ยา้ยของแรงงานทกัษะสงูภายใตก้รอบแนวคดิของกระบวนทศันก์ารโยกยา้ย 

(mobility paradigm) มิเช่นนั้นเราจะมองไม่เห็นการโยกย้ายในลักษณะ

แรก คือการเคลื่อนย้ายโดยไม่เคลื่อนที่ (virtual mobility) หรือเห็นภาพ

ทีไ่มส่มบูรณ์ของการเคลือ่นยา้ยในลกัษณะทีส่อง คอืเคลือ่นทีโ่ดยไมเ่คล่ือน

ย้าย (mobile virtuality)

ผูเ้ขยีนจะนำาเสนอประเดน็เหลา่นีผ้า่นกรณศีกึษาของแรงงานทกัษะสงู

ในไทย โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่นที่เคล่ือนย้ายผ่านเครือข่าย

บริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่า การศึกษาการย้ายถ่ินของแรงงานทักษะสูงไม่

ควรมุ่งเน้นที่ตัวผู้ย้ายถิ่นมากเกินไป แต่ความเปลี่ยนแปลงของเมืองปลาย
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ทาง เครือข่ายของคน ส่ิงของ การส่ือสาร และสาธารณูปโภคท่ีตัดข้ามพ้ืนท่ี

น้ี ลว้นเปน็สว่นหนึง่ของระบบการโยกยา้ยระบบเดยีวกนั และอาจประกอบ

กันเป็นโครงสร้างที่กล่อมเกลาประสบการณ์ ความลื่นไหลของการเคลื่อน

ย้ายที่ตัดข้ามพื้นที่ทางกายภาพ

การศกึษาแรงงานทกัษะสูงมกัถูกมองวา่เปน็ประเดน็ศกึษาย่อยภายใต้

กรอบการศกึษาการย้ายถิน่ ซึง่นำาไปสูก่ารเพง่ความสนใจไปทีจุ่ดต้ังตน้และ

จุดหมายปลายทางของการเคลื่อนย้าย พลังทางสังคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรมทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ย การปรบัตวัเขา้สูส่งัคมปลายทาง 

อัตลักษณ์ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง หรือการปรับตัวต่อรองทางวัฒนธรรม 

ฯลฯ แม้ในระยะหลังจะมีการแนะนำาแนวคิด “สนามสังคมข้ามพรมแดน” 

(transnationalism) ก็ยังคงเป็นการมองความสัมพันธ์ที่ข้ามกลับไปกลับ

มาระหวา่งจดุสองจดุ และแมก้ารเนน้ทีจ่ดุสนใจในลกัษณะดงักลา่วจะชว่ย

ใหเ้กดิงานวจิยัทีส่รา้งความเขา้ใจในหลายดา้น แตส่ิง่ทีถ่กูละเลยไปภายใต้

มมุมองแบบนีก้ค็อื เนือ้หาของเสน้ทีเ่ชือ่มระหวา่งจดุสองจดุดงักล่าว หรือ

การเคลือ่นย้ายในตวัมนัเอง (Cresswell, 2006, p. 2) ในบทความนีผู้เ้ขยีน

ต้องการศึกษาแรงงานทักษะสูงจากกระบวนทัศน์การเคลื่อนย้าย และจะ

กล่าวถึงนัยสำาคัญจากการทดลองมองจากมุมดังกล่าว อันได้แก่ ข้อแรก 

กระบวนทัศน์การเคล่ือนย้ายไม่เน้นท่ีตัวผู้ย้ายถ่ิน แต่สนใจการก่อตัวของ

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูย้า้ยถิน่ ขอ้มลู และพืน้ที ่ ขอ้สอง สบืเนือ่งจากขอ้

แรก คอนเซปตส์ำาคญัเชน่ ความไหลลืน่ แรงเสยีดทานทีก่ระบวนทศันก์าร

เคลือ่นยา้ยนำามาใชท้ำาใหเ้หน็ความสมัพันธ์ในเชิงพืน้ทีแ่บบใหมท่ีท่ัง้ตดัขา้ม

และอิงอยู่กับพื้นที่ทางกายภาพ ในส่วนหลังนี้ผู้เขียนจะเช่ือมโยงกระบวน

ทัศน์การเคลื่อนย้ายเข้ากับแนวคิดการสลายและสร้างเส้นเขตแดนใหม่ 

(deterritorialization and reterritorialization) และรูปธรรมความเป็น

วงจรปิดของแรงงานทักษะสูง
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กระบวนทศันก์ารเคล่ือนยา้ยมีความแตกตา่งจากกระบวนทัศนข์า้งตน้

ในแง่ที่ไม่ได้มองการเคล่ือนท่ีว่าหลุดแยกจากความหมายท่ีผลิตสร้างโดย

อำานาจ และมีผลต่อประสบการณ์ของการเคลื่อนย้ายที่แตกต่างกันไปใน

คนแตล่ะกลุม่ เพือ่เสนอแนวคดิดงักล่าว ทมิ เครสเวลล ์ (Tim Cresswell) 

จงึขยายความให้เหน็ความแตกตา่งระหวา่งการเคลือ่นที ่ (movement) และ

การเคลื่อนย้าย (mobility) ว่า การเคล่ือนท่ีคือ การเคลื่อนย้ายที่ถูกมอง

แยกขาดออกจากบริบทเชิงอำานาจ ในแง่นี้การเคล่ือนที่จึงสัมพันธ์กับที่ต้ัง

ในแบบเดียวกับที่การเคลื่อนย้ายสัมพันธ์กับสถานท่ี ความแตกต่างอยู่ท่ี 

“คำา” ชุดหลังเน้นการไม่อาจแยกออกจากกันได้ระหว่างการเคลื่อนที่กับ

ความหมายและอำานาจ ซึง่มสีว่นกลอ่มเกลาประสบการณ์ตอ่การเคลือ่นที่

ให้ไหลลื่น รวดเร็ว หรือเต็มไปด้วยแรงเสียดทาน (Cresswell, 2006, p.3) 

เขายงัเสนอตอ่ไปอีกวา่ การเคลือ่นยา้ยประกอบดว้ย 3 มติ ิคอื คนเคลือ่น 

ความหมายของการเคล่ือนท่ี และประสบการณ์ของการเคลื่อนที่ ในแง่น้ี

การเคลื่อนย้ายจึงไม่จำาเป็นต้องมาพร้อมกับการเคลื่อนที่เสมอไป และใน

ทางกลับกันการเคลื่อนที่ก็ไม่จำาเป็นต้องมาพร้อมกับการเคลื่อนย้าย

เพื่อให้เห็นภาพ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกรณีของการเคล่ือนย้ายโดยไม่

เคล่ือนท่ี เช่น คอร์สการอบรมทางไกลท้ังหลายผ่าน MOOC หรือ massive 

open online course ท่ีมีการส่งผ่านความรู้ อิทธิพล และโลกทัศน์โดยที่

แรงงานทักษะสงูอยา่งพวกนกัวชิาการทั้งหลายไมจ่ำาเป็นตอ้งเคลือ่นที ่ แต่

เกดิการเคล่ือนของความหมายและอาจจะสง่ผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง

จินตนาการที่ต่อมาอาจมีผลที่เป็นรูปธรรมเชิงปฏิบัติเพิ่มขึ้น ในทางกลับ

กัน การเคลื่อนที่โดยไม่เคลื่อนย้ายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ย้ายถิ่นมี

อำานาจในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาก จนเขาสามารถจัดการสภาพ

แวดล้อม ณ จุดหมายปลายทางให้มีลักษณะตามที่เขาคุ้นเคยมาจาก

ตน้ทาง จนกระทัง่การเคลือ่นท่ีของเขาไมเ่รยีกรอ้งการปรบัตวัมากมายนกั 
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ในกรณีหลังนี้เราจะเห็นว่ามีมิติของการเคลื่อนที่ แต่ความหมายของการ

เคล่ือนท่ีไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก ส่งผลให้ประสบการณ์ต่อการ

เคลื่อนท่ีเป็นประสบการณ์ท่ีราบรื่นและเรียกร้องการปรับตัวน้อย ผู้เขียน

เรยีกกรณแีรกวา่ภาวะเสมอืนเคลือ่นที ่ (mobile virtuality) และเรยีกกรณี

หลังว่าการเคลื่อนย้ายเสมือน (virtual mobility)

ในบทความนีผู้เ้ขยีนจะเสนอประเด็นดงักลา่วผา่นกรณีศกึษาจากขอ้มลู

สนามเบือ้งตน้ของงานวจิยัเรือ่ง “แรงงานทกัษะสูงในไทย: การศกึษาเบือ้ง

ต้น” ท่ีผู้เขียนทำาร่วมกับณัฐจรี สุวรรณภัฏ โดยจะเร่ิมจากการกล่าวถึงความ

สมัพนัธร์ะหวา่งแรงงานทกัษะสงูกบัการเคลือ่นยา้ย พืน้ทีศ่รีราชา จากนัน้

จะเช่ือมโยงประเด็นเร่ืองเครือข่ายของเมืองจากแนวคิดของซาสเกีย ซาสเซน 

(Saskia Sassen) เข้ากับแนวคิดเรื่องการเคล่ือนท่ีโดยไม่เคลื่อนย้าย และ

ลกัษณะทีเ่ปน็วงจรปดิของการเคลือ่นยา้ยทัง้ในเชงิสงัคมและกายภาพของ

แรงงานทักษะสูง บทความนี้จบด้วยการประเมินการใช้กรอบแนวคิดเร่ือง

การเคลื่อนย้ายว่าเปิดมุมมองในการศึกษาแรงงานทักษะสูงอย่างไร

แรงงานทักษะสูงกับการเคลื่อนย้าย

ไม่มีนิยามท่ีเห็นพ้องต้องกันว่าแรงงานทักษะสูงคือใคร แต่ในการศึกษา

ที่ผ่านมามักจะใช้องค์ประกอบ 2 อย่างประกอบกัน คือ 1) มีการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา 2) ใช้ความชำานาญเฉพาะทางในการทำางาน (Salt, 

1997, p. 6) เหตุที่ไม่สามารถใช้นิยามใดหนึ่งได้ ก็เพราะในความเป็นจริง 

เราอาจจะพบว่ามีผู้ท่ีมีการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ไปประกอบอาชีพที่

ไม่ใช้ทักษะในประเทศปลายทางที่เศรษฐกิจดีกว่า เช่น ผู้มีปริญญาด้าน

กฎหมายจากโปแลนด์ที่ไปลากรถอยู่ในลอนดอน หรืออาจจะมีผู้ทำางาน
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โดยใช้ความชำานาญเฉพาะทางท่ีไม่ได้มีการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา แต่

สั่งสมประสบการณ์จากการทำางานจนเป็นผู้บริหารระดับสูงก็เป็นได้ ด้วย

เหตนุีก้ารนิยามอย่างหลวมๆ ไวก้อ่นจึงมปีระโยชนก์วา่ โดยอาจปรบันยิาม

ให้แคบเข้าเมื่อทำาการศึกษาในพื้นที่จริง ตามธรรมชาติของแรงงานทักษะ

สูงในพื้นที่นั้นๆ

นอกเหนือจากการนิยามคุณลักษณะ เราอาจเริ่มจากรูปธรรมของ

แรงงานทักษะสูงท่ีพบได้ในโลกปัจจุบัน เมื่อพูดถึงแรงงานทักษะสูง เรา

อาจนกึถงึคน 4 กลุม่หลกัๆ ไดแ้ก ่1) ผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่คลือ่นยา้ยผ่าน

บรรษทัขา้มชาต ิ2) ผูเ้ชีย่วชาญหรอืนกัวชิาชพี 3) นกัการเมอืง นกัการทตู 

พ่อค้า และ 4) กลุ่มคนทำางานสร้างสรรค์ เช่น ศิลปิน นักออกแบบ 

ภัณ ฑา รักษ์ ที่ทำาอาชีพอิสระและสามารถจะเลือกทำางานที่ไหนก็ได้ในโลก 

อันเนื่องมาจากลักษณะของคนท้ัง 4 กลุ่มนี้ ทำาให้มีการให้นิยามแรงงาน

ทักษะสูงที่น่าสนใจและแตกต่างออกไปจากการนิยามโดยอิงระดับการ

ศึกษาและงานท่ีทำา นั่นคือการกล่าวถึง 2 มิติหลักของการเป็นแรงงาน

ทกัษะสงูคอื ประ การแรก การเปน็แรงงานทกัษะสงูหมายถงึการเปน็กลุม่

คนที่มีการโยกย้ายในระดับนานาชาติเพื่อทำางาน ความรู้ทางเทคนิคคือสิ่ง

ทีใ่นทา้ยทีส่ดุแลว้เปน็การประกอบสรา้งทางวฒันธรรมทีร่วมเอาความเปน็

นานาชาตเิขา้เป็นองคป์ระกอบหนึง่ดว้ย อาท ิความสามารถในการใชภ้าษา

องักฤษทีเ่ปน็สญัลกัษณแ์สดงถงึการมคีณุสมบตัทิีข่า้มวฒันธรรม ประการ

ที่สอง แรงงานทักษะสูงคือผู้มีและเป็นตัวแทนของความรู้ที่ถ่ายเทออกมา

เพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ (Yeoh & Lam, 2016, p. 4; Sassen, 2005) 

ในนยิามใหมน้ี่แมจ้ะเนน้ความรูแ้ตก่ล็ดความสำาคญัของการศกึษาอยา่งเปน็

ทางการลงพร้อมๆ กับท่ีเริ่มเช่ือมโยงแรงงานทักษะสูงเข้ากับโลกาภิวัตน์

มากข้ึนด้วย โหย่วและแลม นักวิชาการด้านการย้ายถ่ินจึงเสนอว่า “แรงงาน

ทกัษะสงูคอืกลุม่ทีม่รีะดับการโยกยา้ยสงูโดยนยิาม” (Yeoh & Lam, 2016, 



การเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงในไทย: การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายเสมือน

— 252 —

p. 15) เพื่อชี้ ให้เห็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างแรงงานทักษะสูงกับการ

เคลื่อนย้าย

ในปจัจบุนั เริม่มขีอ้ถกเถยีงวา่ แรงงานทกัษะสงูอาจจะไมจ่ำาเปน็ตอ้ง

เคลือ่นยา้ย เนือ่งจากการสง่ผา่นความรูส้ามารถทำาไดผ้า่นสือ่ทางไกล และ

องคก์รในสมัยหลังเริม่หนัมาใชแ้รงงานทกัษะสงูในทอ้งถิน่ผา่นการควบคุม

ทางไกลมากขึ้น นอกจากนั้น หากพิจารณาแรงงานทักษะสูงทั้ง 4 กลุ่ม 

จะพบว่าการเคลื่อนย้ายเป็นส่วนหนึ่งของงาน 3 ใน 4 กลุ่มอยู่แล้ว (นั่น

คือ 1) ผู้บริหารระดับสูงของบรรษัทข้ามชาติ 2) นักการเมือง นักการทูต 

และ 3) กลุ่มคนทำางานสร้างสรรค์ที่เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ เช่น ศิลปิน 

ภัณฑา รักษ์) ในขณะที่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพก็มี

ลักษณะงานที่ไม่ติดกับพื้นท่ี และค่อนข้างมีอิสระที่จะทำางานที่ไหนก็ได้ 

พวกเธอมีทักษะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายพื้นท่ี ประกอบกับมีทุน

ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการปรับตัวเมื่อต้องไปใช้ชีวิตในวัฒนธรรมอื่น จึง

ทำาใหแ้รงงานกลุม่นีม้ศีกัยภาพในการเคล่ือนยา้ยสงู นอกจากนัน้ในปจัจบุนั 

เมืองหลักๆ ในโลกต่างก็แข่งขันกันปักหมุดเพื่อท่ีจะเป็นเมืองรุ่มรวยวัฒน-

ธรรมผ่านการสร้างพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หรือเป็นเจ้าภาพเทศกาลดนตรี 

ภาพยนตร ์ เพือ่ดงึดดูผูพ้ำานกั (residents) “ทีม่คีณุภาพ” ซึง่สว่นหนึง่กค็อื

แรงงานทักษะสูง1

อยา่งไรกด็ ีหากเราหนัมามองแรงงานทกัษะสงูในกรอบของกระบวน

ทัศน์การเคล่ือนย้าย การเคล่ือนย้ายจะต้องถูกทำาความเข้าใจไปพร้อมๆ กับ

1 ประเทศไทยอาจจะยังไม่มีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจนนัก แต่ในหลายพ้ืนที่เริ่มมีการปรับ
นโยบายเคลือ่นจากการดงึดดูนกัท่องเทีย่วทีร่ัฐเป็นผูร้เิริม่ ไปสูก่ารดงึดดูผู้พำานกัโดยมี
เมอืงเปน็ผูเ้ลน่สำาคญั ซึง่แนน่อนวา่ปัญหาสว่นหนึง่มาจากการบรหิารในไทยทีข่าดการ 
กระจายอำานาจและให้อิสระกับเมืองในการบริหารจัดการ 
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ความหมาย และประสบการณก์ารเคลือ่นยา้ย (Cresswell, 2010) คำาถาม

ท่ีตามมาจึงเป็นว่า การเคล่ือนย้ายของคนกลุ่มน้ีต่างจากการเคล่ือนย้ายของ

คนกลุ่มอื่นอย่างไร ถูกกล่อมเกลาจากบริบทของความสัมพันธ์เชิงอำานาจ

อย่างไร และส่งผลให้แรงงานทักษะสูงรับรู้ประสบการณ์การเคล่ือนย้ายของ

ตนว่าอย่างไร นอกจากนั้น ในกรอบของการเคล่ือนย้ายศึกษาจะมองการ

เคลือ่นยา้ยวา่หมายรวมถงึ “ความเปน็ไปได ้จนิตนาการ ความสามารถที่

จะเคลื่อนย้าย มากกว่าแค่การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นจริง” (Sheller & Urry, 

2006) ภายใต้กรอบแนวคิดนี้เราจึงไม่จำาเป็นท่ีจะต้องมองการเคลื่อนย้าย

ของแรงงานทกัษะสงูวา่คือการยา้ยถิน่จรงิๆ แตอ่าจจะหมายถงึการส่งผ่าน

อิทธิพลผ่านการควบคุมทางไกลด้วยก็ได้

ในทางกลับกัน กระบวนทัศน์การเคล่ือนย้ายยังเสนออีกว่า การย้าย

ถิ่นอาจจะมีความหมายต่างกันไปสำาหรับคนแต่ละกลุ่ม โดยมีอำานาจที่ไม่

เท่าเทียมแสดงออกผ่านการจัดการสภาวะแวดล้อมในการย้ายถิ่นด้วยก็ได้ 

กลา่วคอื ผูม้อีำานาจมากอาจจะยา้ยถิน่โดยไมต่อ้งปรับตวัอะไรเลย เพราะ

สามารถจัดการสภาพแวดล้อมในทุกที่ที่เธอเดินทางไปให้ไม่แตกต่างจาก

บ้านมากนัก เราจะเห็นสภาพแบบนี้ ได้ในหมู่ผู้บริหารของบรรษัทข้ามชาติ

ทีต่อ้งเดินทางตลอดเวลา แตก่ารเดนิทางกลบัมผีลกระทบตอ่ชวีติพวกเธอ

น้อยมาก เพราะทุกที่ที่เธอไป เธอไปพำานักในโรงแรมในเครือเดิมๆ ที่มี

สภาพ แวดลอ้มคลา้ยกนัในทกุประเทศ ตรงขา้มกบัผูเ้คลือ่นยา้ยทีไ่ร้อำานาจ

ทีน่อกจากจะเลอืกหรอืไมเ่ลอืกเดนิทางไมไ่ดแ้ลว้ ยังไมส่ามารถจดัการกับ

สภาพแวดล้อมในท่ีๆ พวกเธอเดินทางไปได้อีกด้วย เช่น กรณีของผู้ถูก

บังคับย้ายถิ่น ผู้ลี้ภัย ฯลฯ

ความไม่เท่าเทียมทางอำานาจน้ียังแสดงออกผ่านการเป็นผู้ถูกหรือไม่ถูก

รัฐปลายทางจัดการในทางใดทางหน่ึงอีกด้วย จากการสำารวจข้อมูลเบ้ืองต้น

เก่ียวกับแรงงานทักษะสูงในไทย ผู้เขียนพบว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
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ผู้ย้ายถ่ินกลุ่มน้ีอย่างเป็นระบบ2 สะท้อนให้เห็นว่า รัฐไทยไม่เห็นความจำาเป็น

ต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานทักษะสูง ซึ่งความไม่สนใจนี้เกี่ยวข้องกับ

จุดยืนทางอุดมการณ์ คือรัฐไม่ได้มองเห็นว่าแรงงานทักษะสูงเป็นปัญหา 

ต่างจากผู้ลี้ภัยหรือแรงงานข้ามชาติ ท่ีรัฐพยายามจำากัดควบคุม3 ในทาง

ตรงกันข้าม ในหลายประเทศมีนโยบายพิเศษสำาหรับดึงดูดคนกลุ่มนี้โดย

เฉพาะ เช่น สิงคโปร์ (ดู Yeoh & Lam, 2016) หรือในกรณีประเทศไทย 

นอกจากการอำานวยความสะดวกอยา่งเปน็ระบบผา่นมาตรการสง่เสริมการ

ลงทุนโดยใช้นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนที่ริเริ่มเป็นครั้งแรก 

เมื่อ พ.ศ. 2497 ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประกอบกับ

การมีโครงการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก4 หรือ Eastern 

Seaboard Development Program (ESB) เกิดขึ้นในรัฐบาลของ “พล.อ. 

เปรม ตณิสลูานนท”์ ใน พ.ศ. 2525 ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529) เพื่อหวังสร้างพ้ืนที่อุตสาหกรรม

ขนาด 8.3 ลา้นไร ่รองรบัทนุตา่งชาตทิีจ่ะเขา้มาใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณนัน้เปน็ฐาน

2 แมว้า่จะมมีาตรการอำานวยความสะดวกใหก้บัแรงงานทกัษะสงูบางกลุม่ เชน่ กลุม่ท่ี
ยา้ยถิน่ผา่นเครอืขา่ยบรษิทัขา้มชาต ิแตแ่รงงานทกัษะสูงอกีหลายกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่
ครสูอนภาษาชาวตา่งชาตไิมไ่ด้ถอืใบอนญุาตทำางาน แตถ่อืวซ่ีาทอ่งเทีย่ว โดยทีร่ฐัไทย
กไ็มไ่ดพ้ยายามดำาเนินการใดๆ กับคนกลุม่นีอ้ยา่งเป็นระบบ สะทอ้นให้เห็นวา่ รฐัไทย
ไม่ได้มองคนกลุ่มนี้ว่าเป็นปัญหา
3 จากข้อมูลตามรายงานขององค์การการย้ายถ่ินนานาชาติ (Huguet, 2014) ไม่ได้มีการ
เก็บข้อมูลของแรงงานทักษะสูงโดยแยกออกจากแรงงานมีทักษะ (กรณีหลังรวมกลุ่ม
อาชีพบริการ แรงงานมีทักษะภาคเกษตรและประมงไว้ด้วย) 
4 ข้อมูลจากเว็บไซต์คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (http://www.boi.go.th/index.
php?page=what_we_do เข้าถึงเมื่อ 27 เมษายน 2560)
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การผลติ5 ทำาให้มกีารกระจกุตัวของแรงงานทกัษะสงูชาวตา่งชาตใินบริเวณ

ดงักลา่วเพิม่มากขึน้เปน็ลำาดบั โดยมชีาวญีปุ่น่เปน็กลุม่ใหญท่ีส่ดุ (Huguet, 

2014, p. 3) แต่ก็ไม่ได้มีการดำาเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่อย่างใด ยิ่ง

ไปกว่านั้น นโยบายดังกล่าวยังมีจุดสนใจอยู่ท่ี “การดึงดูดทุน” มากกว่าผู้

ย้ายถิ่น6

หรือเมื่อดูข้อมูลจากองค์กรข้ามชาติ อย่างหน่วยงานเก่ียวกับการ

ย้าย ถิ่นของสหประชาชาติ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

หรอื หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน (IOM) กพ็บวา่

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้าย ถิ่นของแรงงานทักษะสูงนั้น ไม่ถูกมองเห็นเช่นกัน 

ทั้งนี้เพราะนิยาม “ผู้ย้ายถิ่น” ที่หน่วยงานเหล่านี้ ใช้ คือ ผู้ท่ีพำานักอาศัย

ในประเทศอื่นเป็นเวลา 1 ปีข้ึนไป ดังนั้นแรงงานทักษะสูงที่มีระดับการ

เคลื่อนย้ายสูง (highly mobile) จึงมักไม่ถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล เป็น

เหตุให้เมื่อเร็วๆ นี้ สตีเวน เวอร์โตเวค (Steven Vertovec) ได้เสนอไว้ใน

บทความอันทรงอิทธิพลของเขาท่ีช่ือ “Super-diversity and Its Implica-

tions” (2007) ว่า หากเรามองว่าแรงงานทักษะสูงคือผู้ท่ีเคล่ือนย้ายสูง การ

เก็บข้อมูลแบบเดิมๆ เช่นประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง อาจจะไม่

สะทอ้นใหเ้ห็นแบบแผนการเคลือ่นยา้ยทีแ่ทจ้รงิ เพราะไมใ่ชก่ารวดั “ระดบั

การโยกย้าย”7

5 ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ เหมราช อิสเทิรน์ ซบีอรด์ http://www.hemaraj.com/page/indus 
trial_hemaraj_eastern_seaboard_industrial_estate.asp?lang=th เขา้ถงึเมือ่ เมือ่ 27 
เมษายน 2560)
6 ในปัจจุบัน รัฐบาลทหารซึ่งมีจินตนาการเชื่อมโยงกับยุคโชติช่วงชัชวาลสมัย พล.อ. 
เปรม ได้พยายามกลับไปขยายการลงทุนโดยดึงดูดทุนญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้อีกครั้ง
7 ในงานวิจัยของผู้เขียนและณัฐจรี สุวรรณภัฏ จึงวัดระดับการโยกย้าย โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุประเทศท่ีพักอาศัยเกิน 6 เดือนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และพบว่า
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ในแงน่ี ้ ขอ้มลูจากองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐานจงึ

น่าจะเป็นตัวเลขที่ต่ำากว่าท่ีเป็นจริง อีกท้ังยังน่าจะมองข้ามแรงงานทักษะ

สงู 2 กลุม่สำาคญัคอื กลุ่มครสูอนภาษาทีม่ลีกัษณะกึง่เดินทางกึง่ทอ่งเทีย่ว 

และถูกดึงดูดให้เข้ามาประเทศไทยด้วยเหตุผลเรื่องวิถีชีวิต การมีคู่รักชาว

ไทย และความรู้สึกได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคนไทย (Howard, 

2009) จนถึงผู้บริหารระดับสูงของเครือข่ายบรรษัทข้ามชาติที่มีระยะการ

พำานักสั้น ระดับการเคลื่อนย้ายสูง

พ้ืนที่ศรีราชาอันเนื่องมาจากการ
เข้ามาพักอาศัยของคนญี่ปุ่น

ดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้วา่ จากขอ้มลูเทา่ทีป่รากฏ แรงงานทกัษะสงูกลุม่

ใหญ่ที่สุดในไทยคือชาวญ่ีปุ่น และโดยส่วนใหญ่แล้วจัดอยู่ใน 2 ประเภท

หลกัคอื 1. ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ทีร่ะดบัสงู 2. นกัวชิาชพี (Huguet, 2014, 

p. 2) โดยเมืองหน่ึงท่ีมีชาวญ่ีปุ่นอาศัยอยู่หนาแน่นคือศรีราชา8 ในส่วนน้ี

แรงงานทกัษะสูงจำานวนมากในไทยระบปุระเทศทีต่นพำานกัเกนิ 6 เดือนกวา่ 3 ประเทศ
ในรอบ 5 ปี แบบแผนเช่นนี้มีความสำาคัญ เพราะการมีประสบการณ์ในฐานะผู้พำานัก
ให้คุณสมบัติสำาคัญข้อหนึ่งของแรงงานทักษะสูง คือ การเป็นผู้มีความสามารถในการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมสูง และมีค่านิยมแบบพลเมืองโลก (cosmopolitanism)
8 แมจ้ะมขีอ้มลูระบวุา่ BOI และการกอ่ตัง้เขตอตุสาหกรรมภาคตะวนัออกทำาใหร้ะยอง
ขยับข้ึนมาเปน็จังหวดัทีม่รีายไดต้อ่หัวสงูทีส่ดุในประเทศ (ขอ้มลูจาก http://thainews.
prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNECO5905020010020 เข้าถึงเมื่อ 27 
เมษายน 2560) แต่ข้อมูลสนามของผู้เขียนชี้ว่า ชาวญี่ปุ่นมองระยองเป็นท่ีทำางาน แต่
ไม่เหมาะกับการพักอาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่มีครอบครัว
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ผู้เขียนจะกล่าวถึงพ้ืนท่ีศรีราชาพอสังเขป เพ่ือให้เห็นสภาพแวดล้อม วิถี ชีวิต 

ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับผู้เคลื่อนย้ายชาวญี่ปุ่น

ในย่านท่ีมีชาวญ่ีปุ่นอาศัยอยู่หนาแน่นของศรีราชา มีชอปปิงมอลล์ขนาด

ใหญ ่ตกแตง่ในสไตลแ์บบญีปุ่น่ ประกอบไปด้วยสิง่กอ่สรา้งท่ีจำาลองมาจาก

วดัทอง สถานทีท่อ่งเทีย่วอนัโด่งดงัของญีปุ่น่ แวดลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ีปุ่น่ 

ภายในมีร้านอาหารญี่ปุ่น ซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ญี่ปุ่นขายอาหารและข้าว

ของเครื่องใช้นำาเข้า บริษัทรับขนย้ายระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ตึกสูงข้างๆ ชอปปิงมอลล์ติดป้ายชื่อว่าโรงเรียน “วาเซดะ” มีคอร์ส

สอนภาษาญีปุ่น่ใหค้นไทย โดยมคีรชูาวญีปุ่น่ 5 คน พนกังานตอ้นรบัชีแ้จง

ว่าโรงเรียนแห่งน้ี มหาวิทยาลัยวาเซดะร่วมลงทุน นอกจากจะเปิดสอนภาษา

ญีปุ่น่แลว้ ยงัมคีอรส์พเิศษตา่งๆ ทีจ่ดัใหแ้มบ่า้นญีปุ่น่ เชน่ การจดัดอกไม ้

และตัดเย็บเส้ือผ้า พนักงานต้อนรับยังบอกอีกว่า ถ้าจะดูโรงเรียนมัธยมญ่ีปุ่น

ให้เข้าไปในซอยตรงข้าม จะมีโรงเรียนทุกระดับต้ังแต่อนุบาล ประถม จนถึง

มัธยม

เมือ่ผูเ้ขียนเดนิตามลายแทงของพนกังานตอ้นรบัแหง่วาเซดะ กพ็บวา่

มหีมูบ่า้นขนาดใหญอ่ยูต่รงขา้มกบัโรงเรยีน พนกังานรักษาความปลอดภยั

แจ้งว่า บ้านทั้งหมดในหมู่บ้านเป็นบ้านเช่า โดยโครงการเป็นการร่วมทุน

ระหว่างบริษัทสหพัฒน์กับบริษัทโตคิว ค่าเช่าบ้านเร่ิมต้นท่ี 60,000 บาท

ตอ่เดอืน กำาหนดสญัญาเช่าขัน้ต่ำา 1 ป ี โดยตอ้งจา่ยค่ามดัจำา 1 เดอืนและ

คา่เชา่ลว่งหน้า 2 เดอืน พนกังานขายของโครงการใหร้ายละเอยีดวา่ บา้น

ท้ัง 60 ยูนิตในโครงการเป็นบ้านแบบญ่ีปุ่น คือ จะมีท่ีถอดรองเท้าหน้าบ้าน 

มีเครือ่งซกัผา้และอา้งลา้งหนา้อยู่หนา้หอ้งน้ำา ภายในหอ้งน้ำามทีีน่ัง่ขัดหลงั

และลา้งตวัอยูห่นา้อา่ง เมือ่ขึน้ไปดดูา้นบนจะพบวา่ หนา้ตา่งทกุบานมมีุง้

ลวดอยู่ด้านนอก หน้าต่างกระจกอยู่ด้านใน พนักงานขายสาวท่ีเคยไป

ทำางานทีญ่ีปุ่น่มา 1 ปใีหข้อ้มลูวา่ การจดัลำาดบัหนา้ตา่งแบบน้ีเปน็ไปตาม
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ความคุ้นเคยของชาวญ่ีปุ่นท่ีไม่เห็นความจำาเป็นของการเปิดหน้าต่างสองคร้ัง

แบบไทย คือต้องเปิดปิดมุ้งลวดเพื่อจะเปิดปิดหน้าต่าง แต่ท่ีญี่ปุ่นมุ้งลวด

จะเปน็บานตายอยูด่า้นนอก การใชง้านจะทำาเพยีงแคก่ารเปดิปดิหนา้ตา่ง9 

นอกจากนั้นเธอยังบอกอีกว่า

“หนา้ตา่งของบา้นจะปดิสนทิกวา่หนา้ตา่งบา้นจดัสรรในไทยทัว่ไป 

เพราะเป็นของนำาเข้าจากญ่ีปุ่น เช่นเดียวกับผนังบ้านท่ีจะเก็บเสียง

ไดด้เีป็นพเิศษ จะไมม่เีสยีงพดูคยุเลด็ลอดไปบา้นขา้งๆ เนือ่งจาก

ผนังเหล่านี้ก็นำาเข้ามาจากญี่ปุ่นเช่นกัน”

เม่ือเดนิออกไปนอกบา้น พนกังานขายคนเดมิกช็ี้ ใหด้สูนามสว่นกลาง 

ที่เธอบอกว่าสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่สำาหรับเด็กๆ มาวิ่งเล่นด้วยกันตาม

วัฒนธรรมญี่ปุ่น จากนั้นเธอก็ช้ี ให้ดูบันไดเล็กๆ ท่ีเธอแจ้งว่าเป็นทางเชื่อม

สำาหรบัให้เดก็ๆ เดนิไปโรงเรยีนอนบุาลทีอ่ยูต่ดิกันได ้ โดยไมต่อ้งเสีย่งขา้ม

ถนนที่มีรถสัญจรไปมาเลย สำาหรับเด็กโต ตรงข้ามหมู่บ้านจะมีโรงเรียนที่

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมต้น เพราะเด็กที่โตกว่านี้ ครอบครัว

มักสง่กลบัไปเรียนทีญ่ีปุ่น่เพือ่เตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลัย โดยทีแ่มอ่าจ

จะไปหรือไม่ไปด้วยก็ได้

นอกจากนัน้ พืน้ทีส่ว่นกลางของหมูบ่า้นยงัประกอบไปดว้ยคลบัเฮาส ์

สระวา่ยน้ำา หอ้งประชมุ มนิมิารท์ มทีีส่ำาหรบัเลน่โยคะและพลิาทสิสำาหรบั

แม่บ้าน โดยมีพนักงานต้อนรับประจำา 24 ช่ัวโมง พนักงานต้อนรับ หรือ 

9 ผู้เขียนรู้สึกฉลาดน้อยและเป็นคนร่ำาไรอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อฟังวิธีใช้หน้าต่างของชาวญี่ปุ่น 
ก่อนท่ีเพ่ือนนักวิทยาศาสตร์จะเฉลยว่าเมืองไทยที่มีความชื้นในอากาศสูงไม่เหมาะจะ
จัดลำาดับแบบน้ัน เพราะฝุ่นท่ีลอยค้างอยู่ในอากาศนานๆ จะทำาให้มุ้งลวดสกปรกเร็วมาก
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“ฟรอนต์” จะใช้คนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ในเวลากลางวัน และจะใช้คนท่ีพูด

ภาษาอังกฤษได้ในเวลากลางคืน

จากย่านนี้เข้าไปในตัวเมืองศรีราชาไม่ไกลกันมากนัก ในตัวเมืองมี

เซอร ์วสิอพารต์เมนตส์ำาหรบัเชา่พกัอาศัยระยะยาวหลายแหง่ สว่นใหญเ่ปน็

เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในเครือญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นท่ีมาทำางานแถบน้ีเล่าว่า บริษัท

เช่าอพาร์ตเมนต์เหล่านี้ ให้พนักงานพักเป็นรายเดือน โดยเฉพาะพนักงาน

ที่เป็นโสดไม่มีครอบครัว ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้ว บริษัทจะเช่าเป็นบ้าน

พักให้ พร้อมกับจัดการเรื่องการโยกย้ายให้พนักงานและครอบครัว เขายัง

บอกอีกว่า บริษัทจะทำาประกันแบบจำากัดพ้ืนท่ีให้กับพนักงาน คนญ่ีปุ่นท่ีมา

ทำางานในแถบภาคตะวนัออกจงึมกัไมเ่ดนิทางออกนอกพืน้ที ่นอกจากนัน้ 

พนักงานบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ยังต้องรายงานตัวต่อกงศุลทุกๆ เดือน โดย

บรษิทัทีส่งักดัจะเปน็ผูร้วบรวมพาสปอรต์ไปจดัการให ้ โดยพนักงานไมต่อ้ง

ดำาเนินการด้วยตัวเอง

ในยามค่ำาคืน ศรีราชาคลาคล่ำาไปด้วยชายโสดชาวญ่ีปุ่นท่ีออกมาทานข้าว

ตามร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีปรุงโดยพ่อครัวชาวญ่ีปุ่นท่ีมาเปิดกิจการในย่านนี้ 

เพราะเหน็วา่ มีคนญีปุ่น่มาพำานกัอยูเ่ปน็จำานวนมาก หลายๆ รา้นมลีกูคา้

หน้าเดิมมาฝากท้องทุกวัน จนกลายเป็นลูกค้าประจำาและเป็นเพื่อนกันใน

ที่สุด

นอกจากร้านอาหาร ศรีราชายังมี Japanese snack อยู่เป็นจำานวนมาก 

ร้านเหล่านี้มีการจัดพื้นที่เหมือนๆ กัน คือปิดมิดชิดจากสายตาคนนอก 

ภายในร้านจะจัดโต๊ะล้อมเป็นวงเหมือนเป็นเกาะโดยมีผู้หญิงคอยเสิร์ฟ

อาหารและเคร่ืองดืม่อยูต่รงกลาง เจา้ของร้านอาหารชาวญีปุ่น่เล่าวา่ รา้น

แบบนี ้ถา้เปน็ในญีปุ่น่จะไมส่ามารถแตะตอ้งตวัหรอื “ออฟ” ผู้หญงิได้ แต่

ที่ศรีราชา ร้าน snack เหล่านี้อนุญาตให้ผู้หญิงออกไปกับแขกได้

จากการสัมภาษณผ์ูบ้รหิารระดับทอ้งถิน่ทำาใหท้ราบวา่ ในระยะหลงัๆ 



การเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูงในไทย: การเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายเสมือน

— 260 —

เม่ือเมอืงมชีาวญีปุ่น่เขา้มาทำางานหนาแนน่ นกัศกึษาในละแวกนีส้ว่นหนึง่

ก็สนใจที่จะเป็น “แฟน” ช่ัวคราวของชาวญ่ีปุ่น เพราะนั่นหมายถึง การมี 

อพาร์ตเมนต์อยู่ มีเงินเดือนใช้ และอาจจับพลัดจับผลูได้แต่งงานด้วย ผู้

บริหารคนดังกล่าวยังให้ข้อมูลอีกว่า ประชากรญี่ปุ่นในศรีราชาน่าจะมี

ประมาณ 10,000 คน และถา้โครงการโฮมแครเ์พือ่ผู้ชราทีก่ำาลงัก่อสร้างอยู่

ตอนนี้แล้วเสร็จ อาจจะมีชาวญ่ีปุ่นในเมืองนี้เพิ่มข้ึนอีก 20,000 คน โดย

ทั้งหมดนี้จะกระจายตัวอยู่ในย่านเล็กๆ ที่เป็นที่ตั้งของบ้านพัก โรงเรียน 

และชอปปิงมอลล์ที่ได้กล่าวถึงไป 

ความหนาแนน่ของประชากรชาวญีปุ่น่ในยา่นนีแ้ละในเมอืงศรรีาชาโดย

รวม เกิดจากการกลายเป็นพ้ืนท่ีรองรับชาวญ่ีปุ่นท่ีมาทำางานในอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกที่กินพื้นท่ีตั้งแต่มาบตาพุด แหลมฉบัง และต่อเนื่องมาถึง

ศรีราชาเอง แต่ในขณะท่ีพื้นท่ีทำางานกินบริเวณกว้าง ย่านที่อยู่อาศัยและ

ใช้ชีวิตกลับค่อนข้างกระจุกตัว ทั้งนี้เพราะทั้งคนที่มีอำานาจหน้าที่ในส่วน

ปกครองทอ้งถิน่และชาวญีปุ่่นเอง เห็นวา่ศรรีาชาเปน็เมอืงเลก็ (เคย) เงยีบ

สงบ และเปน็ทีร่บัรูห้รือเขา้ใจไปวา่มคีวามปลอดภยัมากกวา่พืน้ท่ีอืน่ๆ ใน

เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประกอบกับวัฒนธรรมขององค์กรแบบ

ญีปุ่น่ทีค่อ่นขา้งแข็งตวัและชาตนิิยม ดงัทีผู่บ้รหิารระดบัสงูชาวญ่ีปุน่คนหนึง่

เล่าว่า

“บริษัทมีข้อกำาหนดเรื่องสัดส่วนของคนคุมงานชาวญี่ปุ่นต่อพนัก

งานชาวไทยชัดเจน คือ 1 ต่อ 1,000 คน โดยงานที่คนญี่ปุ่นทำา

มกัเปน็งานควบคมุคณุภาพทีต่อ้งอาศยัทกัษะความชำานาญเฉพาะ 

จงึทำาใหห้าคนทำาแทนไดย้าก ประกอบกบัคนไทยไมสู่จ้ะมวีนิยัใน

การทำางาน มักแอบเล่นมือถือในเวลางาน จึงจำาเป็นต้องใช้คน

ญี่ปุ่นคุมงาน”
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าพ้ืนท่ีศรีราชาเป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ

จนเกดิการเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการเกดิเครอืข่ายการผลติของบรษิทั

ญี่ปุ่นที่นำาชาวญี่ปุ่นจำานวนมากเข้ามาทำางาน การเคลื่อนย้ายของแรงงาน

ทกัษะสงูชาวญีปุ่น่ดำาเนนิมาอยา่งยาวนาน จนเปน็แบบแผน มแีนวปฏบิตัิ

ที่มีความเป็นสถาบัน ดังที่คุณทาเครุ ผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเล่าว่า เขา

ไม่ตอ้งจดัการอะไรเลย บรษิทัเปน็ผูจั้ดการใหท้กุอยา่งทัง้ในเรือ่งกฎหมาย 

ท่ีอยู่ คนขับรถ โรงเรียนลูก การโยกย้ายของครอบครัว รวมถึงออกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางกลบัญีปุ่น่ปลีะ 2 คร้ังให้ดว้ย และเมือ่มาถงึแลว้ การดำาเนิน

ชวีติในประเทศไทยกแ็ทบไมไ่ดแ้ตกตา่งจากทีญ่ีปุ่น่ เขายงัพักอาศยัในบา้น

พกัสไตลญ์ีปุ่น่ ทานอาหารญีปุ่น่ทกุมือ้ ทัง้ทีภ่รรยาเปน็ผูท้ำาโดยซือ้วตัถดุบิ

จากซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่ขายวัตถุดิบนำาเข้า หรือไม่ว่าจะเป็นการออกไป

ทานอาหารนอกบ้านกจ็ะออกไปทานทีร่า้นของคนญ่ีปุน่ “เพราะไมไ่ว้ใจใน

ความสะอาดของอาหารไทย และเห็นว่าอาหารญ่ีปุ่นที่ปรุงโดยคนไทยนั้น

รสจัดเกินไป” ในขณะท่ีท้ังภรรยาและตัวเขาเองก็เดินตลาดไม่เป็น นอกจาก

น้ันลกูก็ไปโรงเรยีนทีเ่ปดิโดยสมาคมญ่ีปุ่นสอนเปน็ภาษาญีปุ่น่ ในหลกัสตูร

เดียวกับที่ญี่ปุ่น ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นสิ่งจำาเป็น “เพราะอย่างไรเสียลูกก็ต้อง

กลับไปเรียนต่อในระดับมัธยมปลายและสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น” 

ผูเ้ขยีนตัง้ขอ้สังเกตวา่ เขาพดูถงึอนาคตทางการศกึษาของลูกราวกับวา่เปน็

ส่ิงท่ีจะเป็นอย่างอ่ืนไปไม่ได้ แสดงให้เห็นถึงจินตนาการของผู้ย้ายถ่ินกลุ่มน้ี

ว่ามีลักษณะเจาะจงบางอย่าง คือยังมองเห็นเส้นทางชีวิตของลูกในแบบเดียว 

และอยู่ภายใต้อำานาจของเขาที่จะควบคุมจัดการ

ท้ังหมดน้ีเป็นการแสดงให้เห็นว่า แม้แรงงานทักษะสูงชาวญ่ีปุ่นจะไม่ได้

เลอืกทีจ่ะเดนิทางมาไทยดว้ยตวัเองเพราะถกูบรษิทัส่งตวัมา แตค่นกลุม่นี้

ก็เป็นผู้มีอิทธิพลสูงในแง่ที่สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมในท่ีต่างๆ ท่ีตัวเอง

โยกย้ายให้เหมือนกับท่ีประเทศบ้านเกิด จนการเดินทางโยกย้ายของพวก
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เขาไม่เรียกร้องการปรับตัวเท่าไรนัก โดยเฉพาะเม่ือมองโดยเปรียบเทียบกับ

กลุ่มคนที่ถูกบังคับให้โยกย้าย เช่น ผู้ล้ีภัย หรือแรงงานไร้ฝีมือ ปรากฏ-

การณ์น้ีช้ีให้เห็นว่า มีความแตกต่างระหว่างการเคล่ือนท่ี (movement) และ

การเคลือ่นยา้ย (mobility) ทีท่ำาใหเ้ราอาจเรยีกประสบการณก์ารเคลือ่นที่

ของแรงงานทักษะสูงชาวญ่ีปุ่นว่า เป็นการเคล่ือนย้ายเสมือน (หรือการ

เคลือนที่โดยไม่เคลื่อนย้าย)

เครือข่ายและวงจรปิดของแรงงานทักษะสูง

ในส่วนสุดท้ายของบทความน้ี จะกล่าวถึงเครือข่ายและวงจรของแรงงาน

ทกัษะสงูทีม่ลัีกษณะเปน็เครือขา่ยทีต่ดัขา้มพ้ืนทีท่างกายภาพและเขตแดน

ของรัฐชาติ และมีลักษณะเป็นวงจรปิด ค่อนข้างกีดกันการเข้าถึงจากคนนอก 

คล้ายกับเป็นชั้นของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซ้อนกันอยู่ในชุดของความ

สัมพันธ์เดียวกัน วงจรการเคล่ือนย้ายและเครือข่ายความสัมพันธ์ของ

แรงงานทักษะสูงจึงมีลักษณะท่ีค่อนข้างถูกกำาหนดโดยโครงสร้างพื้นฐาน 

เครือ ขา่ยขอ้มลู และสายสมัพนัธท์างสงัคม มากกวา่ทีต่ัง้ทางกายภาพ โดย

เฉพาะในสังคมสมัยใหม่ท่ี “ความเร็ว” และ “ความล่ืนไหล” ของการ

เคลื่อนย้ายถูกกำากับจากความสัมพันธ์ทางอำานาจเป็นอย่างมาก

ในงานศึกษาเรื่อง Global Cities ซาสเกีย ซาสเซน (Saskia Sassen) 

นกัสงัคมวิทยาเศรษฐกจิ เสนอวา่การสลายขอบเขต (deterritorialization) 

เป็นเพียงเส้ียวเดียวของปรากฏการณ์ท่ีมาพร้อมกับกระบวนการโลกาภิวัตน์ 

แต่ยังมีอีกเสี้ยวหนึ่งของปรากฏการณ์เดียวกันที่เธอเรียกว่า “re-teritor-

rialization” เกิดขึ้นควบคู่กันด้วย กล่าวคือ ในแง่หนึ่งโลกาภิวัตน์คือการ

สลายเขตแดน และทำาใหก้ารเคลือ่นยา้ยของผูค้น สิง่ของ ความคดิไหลลืน่
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มากขึน้ แตใ่นขณะเดยีวกนั ซาสเซนกช็ี้ ให้เหน็วา่มกีารสรา้งเขตแดนขึน้ใหม่

ด้วย ซ่ึงอาจจะไม่ใช่พรมแดนรัฐชาติ แต่เป็นอำานาจทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และวฒันธรรม ซาสเซนเสนอวา่เครอืขา่ยระดับโลกเกดิขึน้ไดก้เ็พราะอาศยั

ที่ตั้งทางกายภาพที่เป็นศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เหล่านี้ 

เชน่ ตลาดทนุ ศนูยก์ลางของเทคโนโลย ี ซ่ึงกระจุกตวัอยูใ่นเมอืงทีเ่ธอเรยีก

วา่ “เมืองโลกบาล” (global city)10 ซึง่หลายๆ เมอืงเหลา่นีม้คีวามสมัพนัธ์

เป็นเครือข่ายกันและทำาหน้าท่ีเป็นดังศูนย์บัญชาการของโลกาภิวัตน์ (global 

network of urban megalopolis) (Sassen, 2005) 

เราอาจคิดถึงเครือข่ายของเมืองที่ว่านี้ ในแง่ของ “ความเร็ว” “ความ

ไหลลื่น” และแรงเสียดทานที่มีต่อการเคลื่อนย้ายได้ ในแง่ที่การเคลื่อนที่

ของทนุ ข้อมูล และผู้คนระหวา่งเครอืขา่ยของเมอืงเหลา่นีเ้ปน็ไปอยา่งหนา

แน่น รวดเร็ว และราบรื่น11 ในขณะท่ีการเคล่ือนที่ของสิ่งที่กล่าวถึงไปใน

ระหว่างพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีความใกล้ชิดกันในทางกายภาพมากกว่ากลับ

เต็มไปด้วยแรงเสียดทาน ในกรณีของแรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่น รูปธรรม

10 ซาสเซน ย้ำาวา่เลอืกใชค้ำาอยา่งตัง้ใจจะเนน้ความแตกตา่งกบัเมอืงศนูยก์ลางของโลก 
(world city) ที่มีมาตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม ความแตกต่างสำาคัญคือ เมืองศูนย์กลาง
ของโลกเปน็เมอืงทีเ่ป็นศนูย์กลางจริงๆ คอือำานาจการปกครอง การคา้ และอารยธรรม
มา กระจุกตัวอยู่ในเมือง ในขณะทีเ่มอืงโลกบาล (global city) เปน็การย้ำาวา่ เครอืขา่ย
ของการผลติ บรหิารจดัการ จำาหนา่ยจา่ยแจกในยคุโลกาภวิตันน์ัน้ มท่ีีต้ังทางกายภาพ 
และมีลักษณะเป็นเครือข่ายท่ีเข้มข้นของการเช่ือมโยงกันระหว่างเมืองโลกบาล เช่น 
นิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียว พูดอีกอย่างว่า ข้อเสนอของเธอคือ ยิ่งเครือข่ายทาง 
การค้าและการลงทุนขยายไปในพื้นท่ีกว้างขวางเท่าใด การมีศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์
ทีเ่ปน็เครอืขา่ยเช่ือมโยงกนัอยา่งเขม้ขน้ยิง่สำาคญัเทา่นัน้ (ผูส้นใจโปรดดู Sassen, 2005)
11 ในอีกด้านหน่ึง แนวความคิดท่ีว่าโลกาภิวัตน์จำาเป็นต้องมีท่ีต้ังท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน
ของระบบที่ซับซ้อน แสดงให้เห็นว่า จำาเป็นต้องมีภาคบริการที่เคลื่อนย้ายไม่ได้รองรับ
ในเมอืงโลกบาลอนัเปน็ทีต่ัง้เหลา่นัน้ เราจงึไดเ้หน็แรงงานภาคบรกิารจำานวนมากกระจุก
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ของกรณีน้ีจะเหน็ได้จากการเคลือ่นยา้ยขา้มพรมแดนระหวา่งไทยญีปุ่น่ของ

แรงงานทักษะสูงท่ีเป็นไปอย่างราบร่ืน ในขณะท่ีการขยับข้ึนไปสู่ตำาแหน่งงาน

ในระดับบริหารของคนไทยในเครือข่ายบรรษัทข้ามชาติกลับเป็นไปได้ยาก

มาก แม้ว่าจะมีความใกล้ชิดทางกายภาพมากกว่าก็ตาม ในขณะเดียวกัน 

ในหมู่แรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่นเอง การเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอื่นๆ ท่ี

ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายบรรษัทก็ไม่ได้ไหลลื่นมากนัก ดังจะกล่าวถึงต่อไป

แนวความคิดนี้เป็นแนวคิดที่ต่อมาถูกขยายไปสู่การเข้าใจท่ีทางของ

เมืองต่างๆ ในโลกในรูปแบบใหม่ โดยมองที่ทางของเมืองในความสัมพันธ์

กบัเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมโลก แทนทีก่ารมองเมอืงวา่เปน็หนว่ย

ย่อยทางพื้นที่ในรัฐชาติแบบเดิม เครือข่ายของเมืองอาจมีหลายรูปแบบ 

นอกเหนือไปจากเมืองที่เป็นประดุจศูนย์บัญชาการของโลกาภิวัตน์ เช่น 

เครือข่ายของเมืองท่องเที่ยว เมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการ

ดูแลรักษา (medical and care hub) เครือข่ายของ underclass (เช่น 

แม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ไปตะวันออกกลาง) เครือข่ายเส้นทางการล้ีภัย ภาย ใต้

เครือข่ายเฉพาะเหล่านี้จะมีความลื่นไหลของการส่งผ่านข้อมูล ทุน ผู้คน

ในด้านนั้นๆ อย่างคล่องตัวโดยท่ีความห่างไกลของที่ตั้งทางกายภาพเป็น

อปุสรรคนอ้ยมาก ความสำาคญัของแนวความคดินีต้อ่การเคลือ่นยา้ยศกึษา 

และแรงงานทักษะสูง คือการช้ี ให้เห็นว่า เศรษฐกิจโลกตั้งอยู่บนกระแสที่

ขดัแยง้กนัระหวา่งการเคลือ่นยา้ยและการกระจายฐานการผลติกบัการรวม

ศูนย์ทรัพยากรในการบริหารจัดการการกระจายตัวในทางพื้นที่ดังกล่าว 

ทัง้นีเ้นือ่งมาจากวา่ การกระจายตวัทางพืน้ทีต่อ้งพึง่พาระบบการจดัการที่

ตัวอยู่ในเมืองลักษณะดังกล่าว กระแสนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์ “แนว
โน้มการย้ายถ่ินของผู้หญิง” (feminisation of migration) ท่ีดกดื่นมากขึ้นหลังเปล่ียน
สหัสวรรษอีกด้วย (Sassen, 2000)
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ซับซ้อน ระบบที่ซับซ้อนนำาไปสู่การแบ่งการผลิตเป็นแบบรับช่วงโดยผ่าน

เครือข่ายบรรษัทที่มีความชำานาญเฉพาะทาง ซึ่งการจัดการที่ซับซ้อนนี้มัก

จะมีที่ตั้งในเมืองมหานคร และการมีท่ีต้ังทางกายภาพจำาเป็นต้องมีภาค

บริการรองรับ ซาสเซนยังเสนออีกว่า ภาคบริการท่ีขยายตัวไปในระดับโลก

นี้กลับมาเกื้อหนุนให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายระหว่างเมืองมหานคร 

จนกอ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยของเมอืงในระดบัโลก แนวความคิดน้ีตอ่มาถกูขยาย

ไปในหลายทิศทาง ในด้านหนึ่งซาสเซนช้ี ให้เห็นว่าในเมืองมหานคร และ

เครือข่ายของเมืองมหานครไม่เพียงแต่จะเป็นวงจรของความสัมพันธ์ทางสังคม

ของกลุ่มชนชั้นนำาท่ีเคล่ือนย้ายได้ค่อนข้างเสรี (mobile elite) วงจรน้ียังมี

ลกัษณะปดิโดยสัมพทัธ ์คอืคนนอกกลุม่เขา้ถึงไดย้าก ในขณะทีค่นในกลุม่

มีการเคลื่อนย้ายสูงทั้งเชิงกายภาพและเชิงสังคม 

การโยกยา้ยเปลีย่นสงักดัมกัเกดิขึน้อยูเ่นืองๆ เพือ่เรยีกคา่ตวั แตค่นท่ี

ต้องทำางานสัมพันธ์กันมักเป็นคนในกลุ่มเดิมๆ ท่ีรู้จักหน้าค่าตากัน ข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบรรษัทยานยนต์ข้ามชาติยืนยันปรากฏการณ์น้ี 

ผู้บริหารจำานวนหนึ่งเล่าว่าเขาเพิ่งเปล่ียนงานเพื่อเล่ือนตำาแหน่งและค่าตัว 

เม่ือได้งานใหม่ ภารกิจแรกท่ีเขาต้องทำาคือเดินสายเพ่ือทำาความรู้จักคนท่ีเขา

จะต้องติดต่องานด้วย ตามสำานักงานใหญ่ต่างๆ ซึ่งกระจายตัวอยู่ท่ัวโลก 

เขาเล่าว่ามีแต่คนในบริษัทใหม่เท่าน้ันท่ีเขาต้องทำาความรู้จัก แต่คนท่ีเขาจะ

ต้องเจรจางานด้วยจากต่างบริษัทเป็นคนหน้าเดิมๆ ท่ีทำางานด้วยกันอยู่แล้ว 

(บริษัทใหม่ของเขารับช่วงการผลิตช้ินส่วนเฉพาะของเคร่ืองยนต์ที่ใช้ ใน

รถยนต)์ และเหตผุลหนึง่ทีท่ำาใหเ้ขาไดง้านใหมท่ีมี่ผลตอบแทนสงูขึน้กเ็นือ่ง

มาจากการอยูใ่นเครอืขา่ยทีว่า่นี ้ความเปน็วงจรปดิของแรงงานทกัษะสูงจงึ

ทำาให้ทุนทางสังคมอย่าง สายสัมพันธ์ กลายเป็นทุนสำาคัญของแรง งานกลุ่มน้ี

อยา่งไรกด็ ี ท่ีกลา่วมา ซาสเซนมองปรากฏการณน์ีจ้ากมมุมองของนกั

สงัคมวทิยาเศรษฐกจิ ผูเ้ขยีนเหน็วา่เราอาจจะเขา้ใจปรากฏการณเ์ดยีวกนั
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จากมุมมองของการเคล่ือนย้ายได้ อีกท้ังยังเป็นการอธิบายการสร้างเส้น

เขตแดนใหม่ (reterritorialization) ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ในแง่ที่ช้ี ให้เห็น

ว่าการสร้างเส้นเขตแดนใหม่เกี่ยวข้องกับความไหลลื่นและแรงเสียดทาน

ของการเคลือ่นยา้ยอยา่งไร โดยเชือ่มโยงเข้ากับการเมอืง ความหมาย และ

ประสบการณ์ของการเคล่ือนย้าย ท้ังมุมมองแบบการเคล่ือนย้ายอาจมีความ

สมัพนัธเ์ปน็อยา่งย่ิงกบัแนวคดิเครอืขา่ยของเมอืงทีพ่ฒันาตอ่มาจากแนวคดิ

ตั้งต้นของซาสเซน ตลอดจนแนวโน้มใหม่ทางสังคมศาสตร์ที่เร่ิมมองเมือง

ในฐานะผู้กระทำาการซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของการอธิบายการก่อตัวของศรีราชา

ให้กลายมาเปน็เมอืงในเครอืขา่ยการเคลือ่นทีข่องแรงงานทักษะสงูชาวญีปุ่น่

ที่กล่อมเกลาประสบการณ์การเคลื่อนย้ายของคนกลุ่มน้ี ให้มีลักษณะเป็น 

การเคลื่อนย้ายเสมือนดังที่ผู้เขียนได้เสนอไปในช่วงต้นของบทความ 

ในกรณขีองแรงงานทกัษะสงูกลุม่อืน่ๆ การเช่ือมโยงและความกา้วหนา้

ของเทคโนโลยีการส่ือสารทำาให้คนกลุ่มนี้สามารถเลือกสถานท่ีทำางานได้

อย่างเสรี ทำาให้เริ่มมีความพยายามในการสร้างสภาวะแวดล้อมของเมือง

ที่ดึงดูดคนเหล่านี้อย่างกระตือรือร้น (ดู Yeoh & Lam, 2016) เมืองจึง

กลายเป็นหน่วยการกระทำาท่ีมีความสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการ

แข่งขันกันวางตัวเองว่ามีที่ทางพิเศษในวัฒนธรรมโลก เช่น การเป็นเมือง

นา่อยูส่ำาหรบัคนทำางานสรา้งสรรค ์ผา่นการสรา้งบรรยากาศทางวฒันธรรม 

(Kong, 2014) ภายใตแ้นวความคดิความเปน็เพือ่นบา้นในหมูค่นแปลกหนา้ 

(neighborliness of strangers) (Sennett, 2001) ในแง่นี้พ้ืนที่ เครือข่าย

ขอ้มลู และโครงสรา้งพืน้ฐานจงึกลายเปน็ตวักระทำาการทีก่ระตอืรือร้นมาก 

กว่าจะเป็นเพียงผลพวงจากโลกาภิวัตน์เท่านั้น อีกทั้งการเป็นตัวกระทำาน้ี

ยงัแยกไมอ่อกจากการเคลือ่นยา้ย ในแงท่ี่การเคลือ่นยา้ยเปน็ตวัสร้างท่ีทาง

และอัตลักษณ์ของเมืองข้ึนจากการท่ีเมืองนั้นๆ ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเมือง 

อื่นๆ ในเชิงเปรียบต่าง (relational) เช่น เมื่ออยุธยาได้รับการประกาศให้
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เปน็เมอืงมรดกโลกและกลายเปน็เมอืงปลายทางทีน่กัทอ่งเทีย่วจำานวนมาก

เดินทางมาเยือน อยุธยาก็เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่เน้นความเป็นเมือง

ประวตัศิาสตร์มากขึน้ ทัง้ในแงค่วามพยายามอนรุกัษแ์ละขบัเนน้ความเปน็

เมืองเก่าของตนผ่านการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีอิงกับภาพลักษณ์ดัง

กล่าว อย่างตลาดน้ำา หมู่บ้านช้าง ฯลฯ 

ความเปล่ียนแปลงนี้ส่วนหนึ่งอธิบายได้จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ

เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของสถานท่ีจากการรับรู้ผ่านภาพจำาของผู้คนกับ

การเปลีย่นแปลงทางวตัถทุีม่กัเปน็ไปในทางทีส่อดคล้องกับภาพลกัษณ์น้ัน 

ในกรณีของศรีราชาที่กลายเป็นเมืองพำานักของแรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่น

ก็เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีคล้ายกัน 

กลา่วคอื แรงงานทกัษะสงูชาวญีปุ่น่มกัจะอธบิายวา่เลอืกจะมาพักอาศัยที่

น่ีเพราะ “ศรีราชาเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ” ในขณะท่ีระยอง “ดูจะวุ่นวาย

และอันตรายกว่า” การอธิบายในลักษณะน้ีดูเหมือนจะมองข้ามความเพียบ

พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานของศรีราชา เช่น การมีโรงเรียนของสมาคมญ่ีปุ่น 

ซึง่เปน็โรงเรยีนภายใตก้ารสนบัสนนุของรฐับาลญีปุ่น่เพยีง 1 ใน 2 แห่งใน

ประเทศไทย12 แต่ดูเหมือนผู้ ให้ข้อมูลจะอธิบายโดยอิงกับพ้ืนท่ีอื่นๆ ใน

บรเิวณใกลเ้คยีง เชน่ ผู้ใหข้อ้มลูคนหนึง่บอกวา่ สำาหรบัเขาระยองถกูมอง

วา่เปน็ทีพ่ำานักของแรงงานในภาคตะวันออก บางแสนและพทัยาเปน็เมอืง

ทอ่งเทีย่ว และบางเมอืง เชน่ ชลบรุ ีระยอง เปน็เมืองอตุสาหกรรม ความ

นา่สนใจคอื ความตา่งนีม้กัมลีกัษณะของการพฒันาไปในทางทีย่ิง่เพิม่พนู

รูปธรรมของความแตกต่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

จะเห็นได้ว่า ในกรณีของศรีราชา การถูกผูกโยงเข้ากับเครือข่ายการผลิต

ขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่นมีส่วนในการพัฒนาอัตลักษณ์

12 อีกแห่งหนึ่งอยู่ที่พระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
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ของเมือง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของแรงงานทักษะสูงชาติดังกล่าว ทั้ง

ยังมีส่วนในการสร้างความหมายและประสบการณ์ของการเคลื่อนย้ายที่มี

ลักษณะเฉพาะ ก่อให้เกิด “ความไหลล่ืน” คล่องตัวในการเคลื่อนย้าย

ระหว่างบางจุด (ระหว่างเครือข่ายของเมืองที่เป็นฐานการผลิตและมีโครง 

สร้างพื้นฐานของบริษัทญ่ีปุ่นรองรับ) และก่อให้เกิด “แรงเสียดทาน” ใน

การเคลื่อนย้ายระหว่างอีกบางสถานท่ี (เช่นกรณีอินเดียที่เป็นเป้าหมาย

ปลายทางใหม่ของการเคลือ่นยา้ย) หรอืบางสถานทีท่ีแ่รงงานทกัษะสงูชาว

ญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะเดินทางไป 

อยา่งไรกด็ ีลกัษณะสมัพทัธข์องพืน้ทีท่ี่กอ่ตวัขึน้จากการเคลือ่นทีข่อง

ของผู้คน สิ่งของ ความหมายและโครงสร้างพื้นฐานน้ี ไม่ใช่กระบวนการที่

หยุดนิ่ง แต่เป็นพลวัตท่ีดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล

ภาคสนามนั้น เริ่มมีหลายบริษัทปิดตัวลงและเลือกที่จะย้ายฐานการผลิต

ไปที่อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดีย

ในรายงานการสำารวจการดำาเนนิการทางธุรกจิขา้มพรมแดนของบรษิทั

ผลิตสินค้าญี่ปุ่นประจำาปี 2014 ระบุว่าสัดส่วนของการผลิตนอกประเทศ

ต่อในประเทศคิดเป็น ร้อยละ 35.2 และคาดว่าจะเพ่ิมสูงข้ึนเป็น ร้อยละ 40 

ในอนาคต (JOI, 2015, p. 2) แสดงให้เห็นความสำาคัญของภาคการผลิต

นอกประเทศ ขอ้มลูจากการสำารวจเดยีวกนัน้ียงัชี้ ใหเ้หน็อกีวา่การขยายการ

ผลิตนอกประเทศไม่จำาเป็นต้องนำาไปสู่การลดความสำาคัญของการผลิตใน

ประเทศ รายงานฉบับเดียวกันยังกล่าวถึง 5 ประเทศหลักที่บริษัทญี่ปุ่น

เกินร้อยละ 30 ระบุว่ามีศักยภาพที่จะเป็นฐานการผลิตของตนในระยะ

กลาง (ภายใน 3 ปขีา้งหน้า) วา่ประกอบไปดว้ย 1. อนิเดยี 2. อนิโดนเีซยี 

3. จีน 4. ไทย และ 5. เวียดนาม ตามลำาดับ โดยประเทศไทยตกอันดับ

ลงมาจากการสำารวจในปทีีผ่า่นมาหนึง่อนัดบั บรษัิททีเ่ลอืกไทยลดลงระบุ

ว่า เหตุผลที่จัดอันดับไทยต่ำาลงมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยของ
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ไทยเองทำาให้โอกาสทีไ่ทยในฐานะตลาดรองรบัสนิคา้จะเตบิโตนอ้ยลง ตา่ง

จากอนิเดยี อนิโดนเีซยี และจีน ซึง่มตีลาดขนาดใหญท่ีม่แีนวโน้มจะขยาย

ตัวมากขึ้น ในขณะท่ีบริษัทเหล่านี้ระบุว่า อินเดียมีจุดอ่อนอยู่ที่ “การขาด

โครงสร้างพื้น ฐาน” (JOI, 2015, p. 3) นอกจากนั้น ยังมีการระบุเหตุผลที่

ไทยตกอันดับลงมาว่ามาจากความไม่มั่นคงด้านสังคมและขาดความ

ปลอดภัยว่าเป็นสาเหตุหลักด้วย ข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัย

ของผูเ้ขียนทีค่ณุโคจมิะ ทาเคร ุแสดงความวติกวา่ เขาอาจจะถกูสัง่ใหย้า้ย

ในเร็วๆ น้ี เพราะบริษัทมองว่าบุคลากรชาวไทยมีประสิทธิภาพในการทำางาน

ต่ำาเมื่อเทียบกับค่าแรงท่ีได้รับ ไม่นับรวมถึงความหงุดหงิดที่เกิดจากความ

ต่างทางวัฒนธรรมที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นมักบ่นถึงลูกจ้างชาวไทยอยู่เนืองๆ 

แนวโน้มการตั้งฐานการผลิตดังกล่าวแสดงให้เห็นเส้นทางการเคลื่อน

ยา้ยทีเ่ปน็เส้นทางเฉพาะ และถกูกลอ่มเกลาดว้ยปจัจยัหลกัๆ เชน่ ขนาด

ของตลาดท้องถ่ินท่ีจะรองรับผลผลิต ความม่ันคงทางสังคม ความปลอดภัย 

การมีโครงสร้างพื้นฐาน ฐานราคาค่าแรง ฯลฯ แต่ในขณะที่เส้นทางการ

ลงทนุถกูกลอ่มเกลาดว้ยปัจจยัทางเศรษฐกจิหลกัๆ ดงักลา่ว ประสบการณ์

และความหมายทีแ่รงงานทกัษะสงูทีย่า้ยถิน่ผา่นเครอืขา่ยตอ้งประสบกลบั

ไม่ได้หยุดน่ิง และในหลายๆ กรณีสวนทางกับผลประโยชน์ของบริษัทด้วยซ้ำา

ในช่วง 2–3 ปีหลัง ที่ค่าแรงและค่าครองชีพในไทยเร่ิมมีราคาสูงขึ้น 

พนกังานบรษิทัญีปุ่น่หลายคนถกูสัง่ใหย้า้ยไปคมุงานทีอ่นิเดยี พวกเขาตอบ

รับกับข่าวนี้อย่างไม่สู้ดีนัก หลายครอบครัวเสียอกเสียใจและตัดสินใจให้

สามีเดิน ทางไปคนเดียว ท้ิงลูกเมียไว้ท่ีประเทศไทย โดยภรรยาบอกว่าตัวเอง

มเีพือ่นทีน่ี ่ และกจิกรรมทีท่ำาดว้ยกนัอยา่งโยคะ พลิาทสิ จดัดอกไม ้กย็งั

ไม่มีรองรับที่อินเดีย กรณีเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่า แม้เครือข่ายของบริษัทจะ

ทำาให้การเคล่ือนย้ายของแรงงานทักษะสูงในบางพ้ืนท่ีมี “ความล่ืนไหล” ของ

การเคลื่อนที่ระหว่างบางจุดมากกว่าบางจุดบนพื้นโลก แต่ประสบการณ์
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การเคลือ่นยา้ยไมไ่ดล้ืน่ไหลเหมอืนกบัการเคล่ือนยา้ยทางกายภาพ ในกรณี

นี้การเคลื่อนย้ายท่ีสะดวกง่ายดายของแรงงานทักษะสูงหมายถึงการแยก

จากครอบครัว การตอ้งใชช้วีติในสภาวะแวดลอ้มทีต่า่งออกไปจากเดมิ นัน่

หมายความวา่ ภายใตเ้ครอืขา่ยการเคลือ่นยา้ยทีต่ดัขา้มพืน้ทีท่างกาย ภาพ 

มีความแตกต่างในระหว่างความหมาย และประสบการณ์ที่แรงงานทักษะ

สูงให้กับสถานที่อย่างเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ดี กระบวนการเคลื่อนย้าย

ในทั้ง 3 มิตินี้มีความสัมพันธ์กันและยังดำาเนินไปอย่างเป็นพลวัต จึงมี

ความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตการเคล่ือนย้ายนี้จะไปเปลี่ยน “ความเป็น

สถานท่ีของประเทศปลายทาง” ทีจ่ะนำาไปสูก่ารเปลีย่นความหมายของการ

เคลื่อนย้ายต่อไป เช่น ในกรณีอินเดียท่ีบรรดาผู้บริหารหลายบริษัทถูกส่ง

ให้ย้ายไปทำางาน

กระบวนทัศน์การเคลื่อนย้ายกับแรงงานทักษะสูง 

ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในเบ้ืองต้นว่า งานศึกษาน้ีต้องการเปรียบเทียบและ

ประเมินการวิเคราะห์ 2 กลุ่มหลักในสังคมศาสตร์ คือระหว่างกระบวนทัศน์

การเคลือ่นยา้ยกบัการย้ายถ่ิน แม้ในระดบัของการเสนอกรอบแนวคดิ นกั

วิชาการที่เสนอแนวคิด “จุดเปลี่ยนการเคลื่อนย้าย” (mobility turn) จะ

ย้ำาใหเ้หน็จดุตา่งระหว่างมมุมองทัง้สองแบบ แตค่ำาถามกค็อื เมือ่นำากรอบ

แนวคดิดงักลา่วมาทำาความเขา้ใจปรากฏการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรมแล้ว มมุมอง

แบบการเคลื่อนย้ายได้เปิดประเด็นอะไรใหม่หรือไม่ อย่างไร ในกรณีของ

แรงงานทกัษะสงู ขอ้วจิารณต่์อการศกึษาการยา้ยถิน่ทีม่คีวามเก่ียวขอ้งกบั

ประเด็นศึกษาเป็นอย่างมากน่าจะเป็นข้อวิจารณ์ที่ว่า สังคมศาสตร์ท่ีผ่าน

มามีแนวโนม้จะวเิคราะห์ในเชงิพ้ืนทีเ่ปน็หลกัและมแีนวโนม้จะมองวา่สงัคม
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มนุษย์ตั้งอยู่บนการลงหลักปักฐาน จึงมักมีกรอบการวิเคราะห์แบ่งตาม

ลักษณะพื้นที่ เช่น การศึกษาสังคมวิทยาเมือง สังคมวิทยาชนบท สังคม-

วิทยาการย้ายถิ่น (ท่ีแบ่งออกเป็นการย้ายถ่ินภายในและการย้ายถิ่นข้าม

ชาติ) และตามมาด้วยกระแสในระยะหลังที่ตื่นตัวเรื่อง “สนามสังคมข้าม

พรมแดน” (transnationalism) เป็นต้น 

การแบ่งแยกเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่า ไม่ใช่เส้นแบ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนักวิจัย

ทำางานวจิยัจรงิๆ เพราะในทางปฏบิตัเิรามกัไมไ่ดเ้ขา้ถงึปญัหาจากมมุมอง

การแบ่งแยกประเด็นศึกษา แต่เป็นการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ไปตาม

ประเด็นที่สนใจ อย่างไรก็ดีการแบ่งแยกดังกล่าวมีความสำาคัญในแง่ที่ใช้

ลักษณะพ้ืนท่ีเป็นเส้นแบ่งมากกว่าจะสนใจว่าพ้ืนท่ีได้รับความหมายจากการ

เคลือ่นยา้ยอยา่งไร เชน่ ระหวา่งเมอืงกบัชนบท ภายในประเทศกบัระหวา่ง

ประเทศ นอกจากนั้นมุมมองการย้ายถิ่นยังมักเน้นการเคล่ือนย้ายของคน

ออกจากการเคลือ่นย้ายของสิง่ของ ยานพาหนะ การขนสง่ เทคโนโลยกีาร

เชือ่มตอ่ตา่งๆ อาทเิชน่ อนิเทอรเ์นต็และโทรศพัทม์อืถอื โดยมองสิง่เหลา่

นี้ว่าเป็นเพียงเคร่ืองมือ และเน้นความสนใจไปท่ีประเด็นที่เป็น “สังคม” 

อย่าง “ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง” (sense of belonging) ซ่ึงเป็นธีมสำาคัญ

ของการศึกษาการย้ายถิ่น

แต่ผู้เขียนเห็นว่า การใช้การย้ายถ่ินเป็นกรอบการศึกษาอาจจะมีข้อ

จำากัดที่สำาคัญที่สุดคือ การมองประเด็นทางสังคมแบบแยกขาดออกจาก

การเคลื่อนที่ของส่ิงของและจินตนาการ ซึ่งในกรณีของแรงงานทักษะสูง 

ขอ้ จำากดันีแ้สดงใหเ้หน็ชดัเจนทีส่ดุผา่นการแบง่แยกระหวา่งการเคลือ่นยา้ย

ที่เกิดขึ้นจริง (actual mobility) ออกจากการเคลื่อนย้ายท่ีเป็นไปได้หรือ

ศักยภาพของการเคลื่อนย้าย (potential mobility) ทำาให้การศึกษาการ

เคลื่อนย้ายโดยไม่เคล่ือนท่ี (mobile virtuality) ไม่ถูกเข้าใจว่าเป็นการ

เคลื่อนย้ายรูปแบบหน่ึง และทำาให้เราไม่มองการย้ายโดยไม่เคล่ือนย้ายว่า
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เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเคลื่อนย้ายที่แพร่หลายในโลกปัจจุบัน 

และในทางกลับกัน กรณีการศึกษาน้ีกำาลังพยายามช้ีให้เห็นว่า ในโลกปัจจุบัน 

กลุม่คนทีม่อีำานาจมากกวา่ เชน่ แรงงานทกัษะสงูอาจจะเคลือ่นทีไ่ดอ้ยา่ง

ไหลลืน่อนัเน่ืองมาจากความสามารถในการเปลีย่นแปลงปลายทางของการ

เคลือ่นทีไ่ดม้ากกวา่ มมุมองแบบนีม้จีดุเดน่คอืทำาใหเ้หน็ความเช่ือมโยงกัน

ระหว่างการเมืองของการเคล่ือนย้ายกับการเคล่ือนย้ายในเชิงวัตถุท้ังของคน 

ส่ิงของและจินตนาการ ท่ีมีส่วนกล่อมเกลาประสบการณ์ของการเคล่ือนย้าย

ในโลกปัจจุบัน ในแง่นี้ผู้เขียนจึงเห็นพ้องกับกระบวนทัศน์การเคลื่อนย้าย 

ที่จอห์น เออร์รี (John Urry, 2007) ได้ระบุถึงลักษณะ 3 ประการของ

สงัคมศาสตร ์ (social sciences) ทีท่ำาใหม้องไมเ่หน็ธรรมชาตทิีเ่คลือ่นยา้ย

ของชีวิตทางสังคม (a-mobile) อันได้แก่

1. ละเลย (neglect) การเคลือ่นยา้ยและการส่ือสารของคน ความคดิ 

สิง่ของ ทัง้ทีก่ารเคลือ่นยา้ยเหลา่นีข้ึน้กบัระเบยีบทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง ในท่ีน้ีจะเห็นว่าการเข้ามาทำางานในไทยของคนญ่ีปุ่นประกอบด้วย

ทัง้ 3 มิต ิกลา่วคอืความใกลช้ดิทางสงัคมทีม่มีานาน การดำาเนินแผนการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างชาติ การ

จัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นที่เพียบพร้อม ทั้ง

ด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย (บ้านแบบญี่ปุ่น โรงแรมเครือญี่ปุ่น) ที่ทำางาน 

(โรงงาน เครอืข่ายบรษิทั) การพกัผอ่นหย่อนใจ (สนามกอลฟ์ สแนค็บาร์

แบบญ่ีปุ่น) ชีวิตครอบครัว (โรงเรียนลูก ส่ิงรองรับทางสังคมสำาหรับแม่บ้าน

ทีต่ดิตามมา) จนิตนาการเชงิพืน้ทีข่องคนไทยในศรรีาชาเองทีม่องญีปุ่น่วา่

เป็นชาติท่ีก้าวหน้ากว่า นำาความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาสู่เมือง 

จนทำาให้ญี่ปุ่นไม่เพียงเป็นท่ีต้อนรับจากคนในท้องถิ่น แต่เป็นที่ต้อนรับใน

ระดบันโยบาย มีการพฒันาเชงิสถาบนัเพือ่รองรบั เชน่ การทีม่หาวทิยาลยั

ในพ้ืนท่ีเปิดหลักสูตรเฉพาะเพ่ือผลิตคนป้อนบริษัทญ่ีปุ่น หรือการท่ีโรงเรียน
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ในพื้นที่สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สาม 

2. การลดนยัสำาคญัของการเคลือ่นย้าย (minimization of mobility) 

ตอ่แง่มุมสำาคญัๆ ของชวีติ เชน่ ชวิีตครอบครวั การทำางาน การเมอืง การ

ศึกษา ประเด็นนี้ช้ี ให้เห็นว่าแบบแผนการเคล่ือนย้ายมีผลต่อความเปล่ียน 

แปลงในการก่อตัว พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆ 

แทนท่ีการวเิคราะหเ์ชงิโครงสร้างแบบเดมิ (structural analysis) ทีไ่มม่อง

การเคลื่อนย้ายว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีของครอบครวัชาวญีปุ่น่ การเคลือ่นยา้ยมผีลตอ่ชวีติครอบครัว

อย่างมาก กล่าวคือ แรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่นที่เคลื่อนย้ายมาทำางานใน

ไทย จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวโดยการจัดการของบริษัทที่สังกัด 

การมีบ้านและโรงเรียนแบบญี่ปุ่น รวมถึงมีสมาคมแม่บ้านรองรับ ทำาให้ดู

เผินๆ การเคลื่อนย้ายเหมือนจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขามากนัก 

ชาวญีปุ่น่กลุม่นีส้ามารถใชช้วีติไดค้ลา้ยกบัทีใ่ชช้วีติในญีปุ่น่ ลกูๆ สามารถ

มกีารศกึษาในระบบเดมิแมจ้ะมกีารเคลือ่นยา้ยขา้มพืน้ที ่ภรรยายงัสามารถ

มเีพือ่นชาตเิดียวกนัและทำากจิกรรมแบบเดมิได ้ทวา่ ในอกีดา้นหน่ึงผู้วจิยั

ก็พบว่า การเดินทางเคลื่อนย้ายน้ีมีแง่มุมที่เสริมอำานาจให้กับแม่บ้านชาว

ญี่ปุ่นอยู่ไม่น้อย กล่าวคือ คุณมาซาคัตสึซึ่งทำากิจการร้านอาหารได้เล่าให้

ฟังว่า แม่บ้านชาวญ่ีปุ่นท่ีศรีราชาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มักจะปักหลัก

อยูท่ีป่ระเทศไทยมากกว่าสมาชกิคนอืน่ๆ ในครอบครวั ในขณะทีล่กูๆ เมือ่

จบการศึกษาระดับมัธยมต้นมักจะถูกส่งกลับไปเรียนต่อชั้นมัธยมปลายที่

ญี่ปุ่น เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย แม่หลายๆ คนกลับเลือกที่จะ

ไม่ตดิตามลกูกลบัไปดว้ย หรอืในอกีหลายครอบครวัทีส่ามถีกูบรษิทัส่งกลบั 

หรือส่งไปทำางานท่ีประเทศอ่ืน ภรรยาก็ไม่ยอมกลับไปกับสามี โดยให้เหตุผล

วา่ ตวัเองมเีพือ่นทีน่ี่และชอบใชช้วีติทีน่ี ่ ในแงน้ี่การเคลือ่นยา้ยจงึเปน็การ

เปิดโอกาสให้กับทางเลือกในการใช้ชีวิตของภรรยา ตรงข้ามกับเมื่ออยู่ที่
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ญีปุ่น่ซึง่วัฒนธรรมทีน่ัน่อาจจะทำาใหพ้วกเธอตอ้งยดึตดิกบับทบาทของการ

เป็นแม่บ้านเป็นหลัก ในแง่นี้จึงอาจมองได้ว่า การเคลื่อนย้ายไม่เพียงจะ

เสริมอำานาจให้กับผู้ชายท่ีเป็นผู้ย้ายถ่ิน แต่ยังเสริมอำานาจให้กับผู้หญิงใน

ฐานะภรรยา ทำาให้เธอสามารถใช้ชีวิตท่ีพ้นไปจากธรรมเนียมประเพณีที่

เคร่งครัดได้อีกด้วย

3. สังคมศาสตร์มีแนวโน้มจะเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนโดยลด

ความสำาคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและทางวัตถุว่ามีผลต่อท้ัง

การจัดระเบียบและประสานงานของกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของคนอย่างไร ในงานศึกษานี้จะเห็นว่า เครือข่ายบริษัท การมี

อยู่ของสายการบิน การขนส่งทางเรือ การเคลื่อนย้ายได้ง่ายและรวดเร็ว

ของวัตถุดิบ ตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตไปจนถึงอาหาร สัญญาณดาวเทียม

ในการถ่ายทอดโทรทัศน์ การมีมือถือ อินเทอร์เน็ต เครือข่ายโรงเรียน 

โรงเรียนสอนภาษา การเคล่ือนย้ายของทุนล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเคล่ือน

ย้าย ความหมาย และประสบการณ์ท่ีแรงงานทักษะสูงมีต่อการย้ายถ่ินท้ังส้ิน

นอกจากเครอืขา่ยพืน้ฐานจะมคีวามสำาคญัในการกอ่ตวัและความเปน็

สถาบันของความสัมพันธ์ทางสังคมแล้ว เครือข่ายพื้นฐานการปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งคนยงัมีลกัษณะการสัง่สมกลบัไปกลบัมา (cumulative causation) 

คือเครือข่ายพ้ืนฐานขยายความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ และความสัมพันธ์

ขยายความเป็นไปได้ของโครงสร้างพ้ืนฐาน ในกรณีแรงงานทักษะสูงชาวญ่ีปุ่น

ในไทย จำานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของชาวญ่ีปุ่นทำาให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับมากข้ึน 

และส่งกลับไปสร้างประสบการณ์การเคล่ือนย้ายของชาวญี่ปุ่นว่าเป็นสิ่งที่

พงึปรารถนา สะดวกสบายและเรยีกร้องการปรบัตัวนอ้ย นอกจากน้ัน การ

มโีครงสร้างพืน้ฐานรองรบัเชน่นี ้ยงัเปน็การดงึดดูใหค้รอบครวัโยกยา้ยตาม

มาสมทบกบัสามีทีถ่กูบรษัิทสง่มาทำางาน ความมอีำานาจทางเศรษฐกจิของ

ผู้ย้ายถิ่นยังทำาให้คนไทยไม่มองว่าการไม่ปรับตัว หรือการรังเกียจอาหาร
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ข้างทาง ไม่รับประทานอาหารไทย เป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ แต่กลับมอง

ประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องปกติธรรมดา ตรงกันข้าม พวกเขากลับปรับ

เปลีย่นตวัเองเพือ่รองรบัการใชช้วีติตามแนวทางของชาวญีปุ่น่ ในดา้นของ

การอธิบาย การทำาความเข้าใจปรากฏการณ์นี้จากมุมมองของการเคล่ือน

ย้ายยังเป็นการก้าวข้ามการอธิบายแบบวัฒนธรรมกำาหนดที่มักมองว่าชาว

ญี่ปุ่นมักไม่ปรับตัวทางวัฒนธรรมเมื่อเทียบกับผู้อพยพชาติอื่นๆ
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