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Abstract
This academic article shows guidelines for attitudinal and behavioral adjustments of
Thai and ASEAN foreign workers that promote peaceful coexistence. This article utilized
theories, related researches, and the author’s opinion. The adjustments of attitudes
consisted of the adjustment of attitudes that is compatible with ASEAN Community, and
interdependence in the society. The adjustment of behaviors consisted of the
communication between different cultures, and living in the multicultural society. These
adjustments will promote Thai and foreign workers peaceful coexistence under the concept
of ASEAN Community.
Keywords: Attitudes and Behaviors, Coexistence in Multicultural Society, Concepts of ASEAN
Community

บทนา
จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในอีก 10 ปีข้างหน้า ปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทย
จะมีประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี อยู่ที่ 8.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวเทียบกับปีพ.ศ.2543อยู่
ที่ 4.4 ล้านคน และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนพึ่งพิงวัยชรา (Old Age Dependency Ratio) คือ จานวน
ประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปต่อประชากรวัยทางานอายุ 15 - 64 ปี พบว่า สัดส่วนนี้ของ
ประเทศไทยเริ่มปรับตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียในปีพ.ศ. 2543 และคาดว่าในปีพ.ศ. 2563 จะอยู่ที่
ร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13 และ 10 ในปีพ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2543 ตามลาดับ ทาให้ประเทศไทยมี
ปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทางานอย่างหนักและมีแนวโน้มจะขาดแคลนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้การศึกษา
ที่สูงขึ้นและทัศนคติในทางลบของแรงงานไทยต่อการทางานประเภทที่ใช้ทักษะต่า (non skill) ซึ่งเป็นลักษณะ
งานส่วนใหญ่ของการจ้างงานในประเทศไทย ประกอบกับความต้อ งการของคนไทยในการสร้างฐานะความ
มั่นคงของตนเองด้วยการประกอบอาชีพอิสระในภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการหรือนอกระบบ และการที่
ราคาและรายได้ ในภาคเกษตรหลายประเภทยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี จึ ง จู ง ใจให้ แ รงงานไทยยั ง ท างานในภาค
เกษตรกรรมต่อไป Bank of Thailand, (2015) สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สาคัญทาให้ประเทศไทยไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการนาเข้าแรงงานทักษะต่าจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้
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ประเทศไทยมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรองจากประเทศ
อินโดนีเซีย และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ต่อคนสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านทีมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทย ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์หรือประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเชีย โดยพบว่าประเทศไทยมีขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) สูงกว่าประเทศพม่าเกือบห้าเท่าตัว และสูงกว่า ประเทศกัมพูชา และประเทศลาวเกือบสามสิบเท่าตัว
การที่มีประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจโตกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเท่าตัวประกอบกับการขาดแคลนแรงงาน
ของประเทศไทยจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้แรงงานต่างชาติในประเทศเพื่อนบ้านที่กล่าวมาเคลื่อนย้ายมาเข้ามา
ทางานในประเทศไทย ยกเว้นมาเลเซี ยที่ มีขนานจีดีพี ใกล้เคี ยงกับไทย นอกจากนี้ พบว่าสาเหตุส าคั ญอี ก
ประการหนึ่งที่ทาให้เกิดความต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทยของแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นจานวนมากคือ อัตราค่าแรงขั้นต่าของประเทศไทยที่มีค่าจ้างสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเท่าตัว โดย
ประเทศไทยมีค่าจ้างข้นต่าสูงกว่าประเทศพม่าเกือบสิบห้าเท่า การที่ประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติเข้ามา
ทางานและอยู่อาศัยเป็นจานวนมากก็ทาให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งคือการ
เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนของคนไทยของแรงงานต่างชาติจานวนมาก แม้ว่าคนไทยในชุมชนจะได้ประโยชน์จาก
ค่าเช่าต่างๆ หรือการซื้อสินค้าและใช้บริการจากกิจการร้านค้าของคนไทยแต่ก็เป็นเพียงการปฏิสัมพันธ์กันแบบ
ผิวเผิน ในทางตรงกันข้าม คนไทยในชุมชนหรือที่อยู่อาศัยของคนไทยที่มีแรงงานต่างชาติจานวนมากมาอาศัย
อยู่ในละแวกใกล้เคียง กลับมีความรู้สึกหวาดกลัว (fear) ในด้านความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
(Asian Study Institution 2003)
ในขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติเองก็มีความกลัวและหวาดระแวงคนไทย ซึ่งอาจจะมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การเป็นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมายทาให้เกิด ความหวาดกลัวจะถูกดาเนินคดีจึงต้องหลบซ่อน
ความกดดันจากนายจ้างหรือที่ทางาน การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ความไม่เข้าใจวัฒนธรรม
กฎหมายของไทย และการไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจกันได้ ก็เป็นสาเหตุของความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่าง
คนไทยและแรงงานต่างชาติ
ความหวาดระแวง ความกลัว และไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันของคนไทยและแรงงานต่างชาติที่ต้องอยู่
อาศัยรวมกันในชุมชน ทาให้เกิดความเครียด และความกดดันกับทั้งสองฝ่าย สภาวะการดังกล่าวสุ่มเสี่ยงจะ
เกิดความรุนแรงได้ทุกขณะ โดยเฉพาะในจังหวัดหรือชุมชนที่มีแรงงานต่างชาติจานวนมากอาศัยอยู่ปัญหา
ดังกล่าวหากเกิดขึ้นก็อาจลุกลามไปในจังหวัดหรือชุมชนอื่นๆที่มีปัจจัยเสี่ยงใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอาจส่งผลต่อ
ความมั่นคงของประเทศในอนาคตหากไม่หาแนวทางป้องกันปัญหาไว้ (Adisor Kordmolkon, 2007)
ดังนั้นการที่ประเทศไทยยังไม่อาจหลีกเลี่ยงการพึ่ งพาแรงงานต่างชาติจานวนมากทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต การส่งเสริมความเข้าใจในวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันในชุมชนเสียตั้งแต่เนิ่นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรทาโดย
อาศัยการศึกษาหาข้อเท็จจริงและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้แรงงานต่างชาติอยู่ร่วมกับคนไทยในสังคมอย่าง
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สั น ติ สุ ข และปราศจากความหวาดระแวงซึ่ ง กั น และกั น และยั ง เป็ น การช่ ว ยป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด
อาชญากรรม โรคระบาดและอื่นๆ ที่เกิดจากแรงงานต่างชาติอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการช่ว ย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมกันเป็นประชาคม
อาเซียน ดังนั้นบทความวิชาการนี้จะเน้นประเด็นการปรับตัวทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุขภายใต้กรอบของแนวคิดประชาคมอาเซียน โดยผู้เขียนจะนาเสนอแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความคิดเห็นของผู้เขียนมาโดยนาเสนอผ่านการวิเคราะห์และสั งเคราะห์ โดยมี
เนื้อหาดังนี้
1. ด้านการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อส่งเสริมอยู่ร่วมกันในชุมชนของคนไทยและแรงงานต่างชาติใน
ประชาคมชาคมอาเซียน
แนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้รับการยอมรับทั้งนี้
เนื่องจากในโลกยุดปัจจุ บันมีการเคลื่อนย้ายประชากรไปมาทั้งแบบชั่วคราวและถาวรเป็นจานวนมากในทุก
ทวีปทั่วโลก การไปศึกษาต่อในต่างประเทศ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การย้ายถิ่นเพราะการเมือง สงคราม หรือ
การขายแรงงานในต่างประเทศทั้งแบบมีทักษะเหล่านี้ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนจากประเทศหนึ่ งไปอีก
ประเทศหนึ่งซึ่งเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่าย (Chulacheep Chinwanno, 2014) สาหรับประเทศไทย
กลุ่มแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจานวนมากที่สุดที่เคลื่อนย้ายมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งการเคลื่อนย้ายนี้
แรงงานต่ า งชาติ ย้ า ยก็ จ ะน าเอา วั ฒ นธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา และความเ ชื่ อ ติ ด ตั ว ไปด้ ว ยใน
ขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติก็จะต้องไปพบเจอกับ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา และความเชื่อ ที่ต่าง
ออกไปของคนไทย ดังนั้นการปรับทัศนคติในการทาให้คนไทยและแรงงานต่างชาติอยู่รวมกันได้จึงเป็นเรื่อง
สาคัญ ทั้งนี้เมื่อมีการวิเคราะห์ประเด็นด้านการปรับทัศนคติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1.1 ประเด็นด้านการปรับเปลี่ยนทัศคติตามแนวคิดประชาคมอาเซียน
กระแสโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับความ
หลากหลายทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่ อวิถีชีวิตอย่างมากทาให้หลายประเทศ
ทั่วโลกต้องเร่งเตรียมพร้อมให้ชีวิตมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งคือการร่วมตัว
กันเป็นประชาคมของประเทศในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนหรือสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN เป็น
องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของ พ.อ.(พิเศษ)
ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในเวลานั้น โดยมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอีก 4 ประเทศ
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ได้แก่ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐอินโดนีเชีย, และสาธารณรัฐสิงค์โปร์ เข้าร่วมกัน
แสวงหาแนวทางการจัดตั้งสมาคมอาเซียนขึ้น โดยในที่ 8 สิงหาคม 2510 ตัวแทนจากทั้ง 5 ชาติได้ร่วมกันลง
นามก่อตั้งขึ้นที่วังสราญรมณ์ กรุงเทพฯ โดยได้ประกาศปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) ซึ่ง
เป็นแนวทางในการดาเนินการร่วมกันของสมาชิกและในปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ โดยอีก 5
ประเทศที่เพิ่มเข้ามาคือ รัฐบูรไน ดารุสซาสลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Department of ASEAN
Affairs, 2016) ซึ่งพบว่าวัตถุประสงค์เริ่มแรกของอาเซียนคือเพื่อสร้างสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันนามาซึ่งเสถีย รภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรง
ขึ้น ทาให้อาเซียนได้หันมากระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น
ในปัจจุบันแนวคิดการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน ได้ถูกปลูกฝั่งให้กับคนรุ่นใหม่ของอาเซียนทิศ
ทางการพัฒนาด้านต่างๆของอาเซียนก็เกิดจากความร่วมมือกันในชาติสมาชิกทาให้อาเซียนมีความแข็งแกร่ง
ขึ้นมากเมื่อมีการร่วมกัน ในประเด็นดังกล่าว Narong Phoprueksanun (2015) ได้กล่าวไว้ว่า ตลอด
ระยะเวลา 47 ปีนับแต่ก่อตั้งอาเซียน ถือได้ว่าประสบความสาเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมืองความมั่งคง ด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยได้รับประโยชน์
อย่างมากจากความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนอย่างมากและนับจากนี้ไปคงเป็ นการยากที่จะพัฒนาประเทศได้
โดยลาพัง ตามความคิดเห็นของผู้เขียนเห็นว่าการที่ประเทศในสมาชิกอาเซียนเข้ามาร่วมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันพัฒนาไปพร้อมๆกันนั้น เป็นการร่วมมือที่ทาให้ภูมิภาคได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะมี
ประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคนซึ่งหากมองในมุมมองด้านเศรษฐกิจนั้นคือฐานการผลิตที่มีแรงงานจานวน
มากในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดสาหรับระบบสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับเงินลงทุน
จากทั่วโลกที่เข้ามาลงทุนและได้รับสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจานวน
มหาศาลเพื่อตอบสนองการลงทุนเหล่านั้นในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองโดยเฉพาะประเทศไทยที่มี
ประชากรลดลงและขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปพร้อมๆกัน ประเทศไทยจึงจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องเข้าร่วมกับอาเซียน มิฉะนั้นประเทศไทยอาจพัฒนาการพัฒนาที่สาคัญในครั้งนี้ได้ นอกจากนี้ผู้เขียนเห็น
ว่าประเด็นการปรับทัศนคติเพื่อการอยู่ร่วมกันนี้ก็ยังสอดคล้องกับนโยบาย 3 เสาหลักของการเป็นประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ตามที่ผู้นาชาติอาเซียนได้คงลงนามและสร้างความร่วมมือด้วยกันเพื่อให้
อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวโดยมีสโลแกนว่า “สร้างอาเซียนให้เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทร และแบ่งบัน มีวิสัยทัศน์
เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกัน ” “One Vision One Identity One Community”
เพื่อเป็นเหตุผลสาคัญที่ต้องการให้อาเซียนมีความเข้มแข็ง โดยนโยบายของเสาที่ส่งเสริมการอยู่รวมกันคือ เสา
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC มีวัตถุประสงค์ทา
ให้อาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยมีการจัดทาแผนปฏิบัติการประชาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือหลายด้าน อาทิ การพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อมุ่งให้เกิดผล 4 ด้าน คือ การมีสังคมที่เอื้ออาทร การแก้ไขผลกระทบ
ต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริม
ความ เข้าใจระหว่างประชาชนผ่านการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (Association of Southeast
Asian Nations, 2016)
ดังนั้นเมื่อประเทศไทยต้อ งอยู่ร่ วมกันเป็นสมาชิกอาเซียนคนไทยก็ไม่อ าจปฏิ เสธการเข้า มาของ
แรงงานต่างด้าวในภูมิภาคอาเซียนได้ การทาความเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการ
ปรับทัศนคติของไทย โดยผู้เขียนเห็นว่าเราควรปรับทัศคติเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีในการทางานและประกอบ
ธุรกิจ เรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในชุ มชน ยอมรับและ
เข้าใจ ในความแตกต่างของวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาและศาสนา มากกว่าการต่อต้านหรือหวาดระแวงซึ่งกัน
และกันซึ่ง
1.2 แนวคิดการพึ่งพาอาศัยกันในสังคม
นอกจากการปรับเปลี่ยนทัศคติตามแนวคิดประชาคมอาเซียนแล้ว การทาความเข้าใจในการ
พึ่งพาอาศัยในสังคมเพื่อปรั บเปลี่ยนทัศนคติในการพึ่งพาอาศัยกันให้สอดคล้องกับสภานะการณ์ปัจจุบันก็มี
บทบาทสาคัญ สาหรับนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงในแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependency Theory) นี้
ได้แก่ โรเบิร์ต โอ. เคียวเฮน และโจเซฟ เอช. ไน (Robert O. Keohane and Joseph S. Nye) อ้างใน
Pongratda Bootto (2005) ได้เสนอลักษณะของ แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งให้ความสาคัญใน
ประเด็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและสวัสดิการ โดยถือว่าการพึ่งพาอาศัยกันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เมื่อสังคมนั้นๆ กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมและมีการทาให้ทันสมั ย ยิ่งกว่านั้นเมื่อกระบวนการดังกล่าว
เพิ่มขึ้น วิถีทางที่จะเข้าสู่ตลาดเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จและรักษาความเจริญทางเศรษฐกิจเอาไว้
โดยหากอัตราส่วนของการค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขยายตัวขึ้นเท่าไร ย่อมหมายความว่ารัฐ
พึ่งพาระบบการค้ าระหว่ างประเทศมากขึ้ นเท่านั้ น นอกจากนี้ “การพึ่ งพาอาศัยกัน ” ยั งหมายรวมถึ ง
ความรู้สึกตอบแทนต่อกัน(Sensitivity) อย่างน้อยในระยะใดระยะหนึ่ง และคาว่า “การพึ่งพาอาศัยกัน” ยัง
เป็นไปในลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Mutual Dependence) โดยมีสาเหตุจากความจาเป็นของ
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ทาให้แต่ละฝ่ายต้องแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือพึ่งพา
ระหว่างประเทศซึ่งกันและกัน ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อเกิดการพึงพากันในระดับประเทศก็จะนามาให้เกิดการพึงพา
กันในระดับประชาชนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเมื่อพลเมืองของแต่ละประเทศต้องมาทางานและอยู่อาศัย
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ร่วมกันจึงทาให้ต้องมีการปรับตัวทางสังคมเพื่อพึงพาอาศัยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Tripol Tangmangkang
(2009) ที่ได้ศึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวชาวพม่า: แนวทางการดาเนินชีวิตอย่างสมานฉันท์ของคนชายขอบ
จังหวัดสมุทรสาครพบว่า แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาโดยผิด
กฎหมาย สาหรับแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างสมาฉันท์ของแรงงานพม่าพบว่าเป็นไปอย่างสมานฉันท์เมื่อ
แรงงานสานึกว่าตนเองเป็นแรงงานต่างด้าว ทางานเพื่อมีรายได้ อยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างสงบสุขใน
ฐานะสมาชิกของสังคม ได้รับความเป็นธรรมตามพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในอาชีพแรงงานที่เป็นงาน
สุจริต ได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากชุมชน และสังคมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ประเด็นนี้ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าแม้ว่าแนวคิดของประชาคมอาเซียนจะไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่ได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและ
ประชาชนแต่ส ภาวการณ์ ของโลกในปั จจุ บั น คนไทยก็ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ยงกระแสของการเปลี่ ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานจากนานาประเทศ
เข้าสู่ประเทศไทยได้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ยอมรับการอยู่รวมกันจึงเป็นเรื่ องในลาดับแรกๆที่ทั้ง
ภาครัฐและประชาชนต้องให้ความสาคัญ เพราะเมื่อเกิดความเข้าใจและยอมรับในการอยู่ร่วมกันแล้วแนวคิด
และวิธีทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะถูกสร้างขึ้นในบริบทต่างๆของสังคมเพื่อนาไปใช้ในการอยู่ร่วมกัน
สังคมอย่างของคนไทยและแรงงานต่างชาติอย่างสงบสุข
2. ด้านการปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่รวมกัน ในชุมชนของคนไทยและแรงงานต่างชาติใน
ประชาคมอาเซียน
ในด้านการปรับพฤติกรรมในการอยู่รวมกันนั้นเป็นขั้นตอนในทางปฏิบัติที่ทั้งคนไทยและแรงงาน
ต่างชาติจะต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อทาให้เกิดการอยู่รวมกันอย่า งสงบสุข ซึ่งได้มีแนวคิดและทฤษฎีตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องการอยู่ร่วมกันของคนต่างประเพณีและวัฒนธรรมที่
น่าสนใจไว้ดังนี้
2.1 การสื่อสารของคนต่างวัฒนธรรม
ตามทฤษฎีการสื่อสารกับคนต่างวัฒนธรรมของ John W. Berry และ Young Yun Kim อ้างใน Metta
Wiwattanakul (2005) ได้กล่าวไว้ว่าการสื่อสารเปนกระบวนการของการแสดงออกทางสัญลักษณที่มีการ
เขารหัสและการถอดรหัสขาวสารเพื่อใชติดตอกับบุคคลใหเกิดการรับรูตามที่ผู้ส่งสารคาดหวังไว การสื่อสาร
อาจเกิดขึ้นโดยไมตั้งใจก็ได และนอกจากสารที่ไดรับจากกระบวนการสื่อสารแลวยังกอใหเกิดความสัมพันธโดย
มีโครงสรางที่เกิดจากการยึดติดในวัฒนธรรมเดิมของผู สงสารครอบงาเอาไวจากความหมายของการสื่อสาร
แสดงใหเห็นวา บุคคลเมื่อตองมีการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น มักจะมีการคาดคะเนสถานการณที่จะเกิดขึ้น
จากการติดตอสัมพันธนั้นเสมอ โดยเฉพาะการติดตอกับคนตางวัฒนธรรมหรือคนตางถิ่น การติดตอจะเต็มไป
ดวยความระมัดระวังในสถานการณและผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังมากกวาการติดตอกับบุคคลที่สนิทสนมกัน
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ดังนั้น การสงเสริมใหเกิดการอยู่ ร่วมกันในสังคมโดยปกติสุขระหวางคนที่ตางถิ่นฐาน ตางวัฒนธรรมกัน การ
สื่อสารจึงเปนจุดเริ่มตนที่สาคัญ ผู้เขียนเห็นด้วยในแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากการจะเรียนรู้เพื่อจะอยู่รวมกันการ
นั้นสื่อสารระหว่างบุคคลที่ต่างวัฒนธรรมกันจะเป็นสิ่งแรกที่ทาให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็
ตามการจะสื่อให้เข้าใจกันได้อย่างถูกต้องถ่องแท้และไม่เกิดความเข้าใจผิดอัน จะนามาซึ่งความขัดแย้ง ทักษะ
ทางภาษาและความถี่ ในการสื่อ สารจึงเป็ นเรื่องสาคัญที่ควรนามาพิจ ารณา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Yongyuth Chalaemwong (2005) ที่ได้ศึกษาแนวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันของแรงงานต่างด้าวและคน
ไทยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ความเห็นวาระดับของความสามารถในการสื่อสารจะขึ้นอยู กับความถี่ในการ
สื่อสารหรือโอกาสที่จะไดสื่อสารกับบุคคลที่มีความแตกตางทางภาษาในกรณีนี้ยิ่งไดรับโอกาสในการสื่อสาร
มากเทาไรหรือมีคนตางวัฒนธรรมตางภาษาที่สนิทสนมดวยโอกาสที่จะเรียนรูและเขาใจภาษาของทองถิ่นที่
ไปอยู อ าศั ย ก็ จะมี มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทั้ ง นี้ เมื่ อ ระดับ ความสามารถในการสื่ อ สารเพิ่ ม มากขึ้ น โอกาสที่ จะมี
ปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่นก็จะเพิ่มมากตามไปดวย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าการสื่อสารตั้งแตในระดับพื้นฐาน เชน
การทักทาย การซื้อขายสินคาหรือบริการ พัฒนาไปเป็นปฏิสัมพันธที่มีความใกลชิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เชน การ
เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และสันทนาการตางๆ และเมื่อบุคคลตางถิ่นตางวัฒนธรรมมีการ
ปฏิสัมพันธกับคนในทองถิ่นมากขึ้น เริ่มที่จะเรียนรู และยอมรับซึ่งวัฒนธรรมของกัน และกัน ก็จะเกิดความ
คุ นเคยกันอันจะนาไปสู การอยู อาศัยรวมกันอยางสันติมากขึ้น นอกจากนี้การปรับตัวที่จะพยายามสื่อสาร
เพื่อให้อยู่ร่วมกันสังคมก็เป็นประเด็นที่สาคัญเพราะอย่างไรเสียระหว่างบุคคลที่มีความต่างทางวัฒนธรรมแต่มี
ความสามารถทางภาษาในการสื่อสารระหว่างกันได้ แต่ไม่มีความสามารถในการปรับตัวทางสังคมที่จะสื่อสาร
กันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจก็เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นการปรับตัวทางสังคมก็เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมี
ควบคู่ไปกับทักษะทางภาษาและความถี่ในการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Soontri Yeera (2009)
ได้ศึกษาการปรับตัวทางสังคมของแรงงานพม่าในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าแรงงานชาวพม่ามีการ
ปรับตัวทางสังคมใน 2 ด้าน คือด้านการสื่อสารและการยอมรับจากคนในชุมชนโดยด้านการสื่อสารพบว่า
แรงงานพม่าสามารถสื่อสารภาษาไทยได้โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุ มชน
และความตั้งใจในการเรียนรู้สาหรับด้านการยอมรับจากคนในชุมชนพบว่า แรงงานชาวพม่าได้รับการยอมรับ
จากคนในชุมชนมีการเจ้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นนอกจากนี้ พบว่าเมื่อผู้คนต่างวัฒนธรรม
สามารถเข้าใจภาษาของอีกฝ่ายได้บ้างแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่ มเติมเพื่อให้สื่อสารได้มากยิ่งขึ้น
ดังที่ Plida Koche, (2005) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีผลต่อการปรับตัวของคนต่างชาติ
กรณีศึกษาชาวพม่าจังหวัดพรมแดนไทย พบว่าความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยได้ระยะเวลาหนึ่งจะเริ่มมีทักษะในการฟังและการพูด หากมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความพยายามไป
เรียนรู้เพิ่มเติมโดยจากการชมทางรายการโทรทัศน์แล้วสังเกตว่า ในสถานการณ์ต่างๆ คนไทยประพฤติปฏิบัติ
อย่างไรแล้วจึงทาตามเพื่อให้เหมือนคนไทยเพราะต้องการการยอมรับจากคนไทยและเมื่อได้รับการยอมรับแล้ว
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นั้นจะเป็นแนวทางที่ดีในอาชีพการทางานอันจะนามาซึ่งรายได้ที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการอาศัยในต่าง
แดนแรงจูงใจเป็นพื้นฐานในการผลักดันให้เกิดการสื่อสารในสังคมไทย อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าการปรับตัว
ทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนไทยและแรงงานต่างชาติค วรเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ
แรงงานต่างด้าวควรปรับตัวในการใช้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเมื่อเกิดความเข้าใจก็
จะทาให้กล้าสื่อสารและมีความถี่ในการสื่อสารมากขึ้น ในขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องทาความเข้าใจประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อของแรงงานต่างชาติและอย่างน้อยก็ควรเข้าใจและสามารถใช้คาทักทายและคาขอบคุณ
ในภาษาของแรงงานต่างชาติได้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารนั้นเอง
2.2 แนวคิดการดาเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
การศึกษาพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) ได้รับความสนใจมากขึ้นจนเห็นได้ชัด
ในช่วง พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปบางประเทศ สืบเนื่อง
จากการรับประชากรจานวนมากจากประเทศอื่นให้สามารถย้ายถิ่นฐานอย่างถาวร ประชากรที่อพยพย้ายถิ่น
ดังกล่าวต้องเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติใหม่
แต่ประชากรกลุ่มดังกล่าวก็มิได้ทอดทิ้ง ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนาเดิม แม้ระยะแรก ๆ ประชากร
เจ้าของประเทศ จะไม่ยอมรับเชื้อชาติ และวัฒนธรรมอื่น แต่ต่อมาเมื่อมีการให้การศึกษาในเรื่องสิทธิของ
มนุษยชน (Human Rights) ของแต่ละบุคคลมากขึ้น ประชากรผู้อพยพย้ายถิ่นก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น ทา
ให้เรื่องของพหุวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ไม่เพียงแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทวีป
ยุโรปเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศต่าง ๆ ทุกทวีปทั่วโลก (Metta Wiwattanakul, 2005) ผู้เขียนมีความ
คิดเห็นว่าการจะปรับพฤติกรรมการในการอยู่รวมกันนั้น จาเป็นต้องให้ความรู้ในการอยู่รวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ดังนั้นการให้การศึกษาด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบจึงเป็นสิ่งสาคัญ
มาก Athipat Kleesoontorn (2012) ได้ ให้ ค วามเห็ น การจั ดการศึ ก ษาการศึ ก ษาพหุ วั ฒ นธรรม
(Multicultural Education) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการยอมรับความแตกต่าง ทางภาษา ขนบประเพณี
ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต บนพื้นฐานของการยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยให้
โอกาสชนกลุ่มน้อยซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพื่อนาไปสู่ความเท่าเทียมกัน
ของทุกคนในสังคม ซึ่งในท้ายที่สุดการศึกษาพหุวัฒนธรรมจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยนาไปสู่ความเป็นสังคมที่มี
ความสมบูรณ์ มีคุณค่าและความสวยงามบนความแตกต่าง หลากหลาย มีศักยภาพ และสามารถนาความ
แตกต่างมาสร้างความเจริญก้าวหน้า ได้อย่างยั่งยืนแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brett J, Behfar K,
Kern MC. (2006) เรื่องการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม พบว่าการปรับตัวเข้าหากันของคนต่าง
วัฒนธรรม การยอมรับช่องว่างทางวัฒนธรรมอย่างเปิดเผย การสื่อสารโดยอ้อมและ การยิ้มแย้มแจ่มใสหรือ
อารมณ์ดีอยู่เสมอ จะช่วยจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมของผู้คนเมื่อมาทางานหรือมาอยู่อาศัยใกล้ๆกัน
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ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากประชาชนได้รับการศึกษาในด้านสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วจะทาให้มีความรู้เข้าใจใน
การดาเนินชีวิตในสังคมดังกล่าวซึ่งก็จะนามาซึ่งการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และประเพณี
ตลอดจนค่านิยมต่างๆ เมื่อยอมรับและเข้าใจได้เป็นอย่างดีแล้วการปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการส่งเสริม
การอยู่รวมกันของประชาชนก็จะเกิดขึ้นตามมานั้นเอง
บทสรุป
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาของมนุษย์ชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การพัฒนาก็
จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะต่าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่เข้ามาทางานในประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงนั้น การอยู่ร่ วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความ
แตกต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยนั้นเป็นเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและยากที่หลีกเลี่ยง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายให้สอดคล้องและส่งเสริมกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะทาให้ทง้ั คนไทย
และแรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขภายใต้ประชาคมอาเซียน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
ระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในชุมชนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในปี ง บประมาณ 2559 ขอขอบพระคุ ณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้อานวยความสะดวก
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
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