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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาชีวิตและความ
เป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เซียงกงบางนา 2) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลไกของพ้ืนที่เซียงกง
บางนาในฐานะเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว และ 3) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงงานต่างด้าวและพ้ืนที่เซียงกงบางนาที่เชื่อมโยงกับทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ โดยมี “เซียงกง
บางนา” เป็นพ้ืนที่ของศึกษาและใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาณษ์เชิงลึกแรงงานต่างด้าวจ านวน 
23 คน ประกอบกับการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ 

ผลการศึกษาพบว่าเซียงกงบางนาเป็นกลุ่มทุนที่สามารถสอดแทรกตัวเองเข้ากับผลพวง
ที่เกิดจากนโยบายการพัฒนาประเทศ พัฒนาเมือง และควบคุมแรงานต่างด้าวของรัฐ โดยเปลี่ยนให้
ตัวเองมีสภาพเปรียบเสมือน “ค่าย” ที่รวบรวมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ได้โดย
สร้างสภาวะยกเว้นขึ้นและเปลี่ยนให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามากลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า 
ที่มีสภาพเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไร้ฝีมือราคาถูกเพ่ือผลประโยชน์ของเซียงกงบางนา  

ชีวิตที่เปลือยเปล่านี้ถูกสร้างจากสถานภาพผิดกฎหมายและสถานภาพทางแศรษฐกิจที่
เป็นคนยากจน ด้วยสถานภาพที่มีพวกเขาจึงไม่ได้ได้รับความคุ้มครองใดๆ กลายเป็นสิ่งที่ถูกมองไม่
เห็น ราวกับเป็นชีวิตที่ฆ่าได้โดยที่คนฆ่าไม่ต้องรับผิด  

สภาวะยกเว้นของเซียงกงบางนาเกิดจากกลไกสองส่วนคือ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ในเซียงกงบางนาและสถานภาพของแรงงานต่างด้าวเอง กฎต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิง
อ านาจในพ้ืนที่แม้จะสามารถงดเว้นกฎหมายรัฐที่มีอยู่ได้จากการบริหารจัดการแต่ไม่สามารถดึงเอา
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แรงงานต่างด้าวเข้ามาเพ่ือจะเอารัดเอาเปรียบจากการเป็นแรงงานราคาถูกได้หากปราศจาก
สถานภาพของแรงงานต่างด้าวเองที่ท าให้พวกเขาไม่มีทางเลือก และยอมที่จะเข้ามาขายแรงงาน
ในเซียงกงบางนา 
               
ค าส าคัญ: แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย, ชีวิตที่เปลือยเปล่า, เซียงกงบางนา 
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ABSTRACT 
 

This dissertation is the qualitative research and has objectives 1)  to study 
life and livelihood of migrant workers in Sieng Kong Bangna 2)  to study and analyze 
mechanism of Sieng Kong Bangna area as residence of migrant workers and 3) to study 
and analyze relationship between migrant workers and Sieng Kong Bangna area that 
relate with capitalism and globalization. Sieng Kong Bangna is the study area and 
researcher collects data by in-depth interview 23 migrant workers and uses 
participation observation in area.  

The researcher found that Sieng Kong Bangna is capital group that could 
interfere itself with consequence occurred from country and city development’s 
policies and controlling migration workers by government. Sieng Kong Bangna changes 
itself to be “ camp”  that collects illegal migrant workers to live in area with state of 
exception and changes illegal migrant workers to be bare life with illegal status and 
being unskilled workers with cheap wage for Sieng Kong Bangna benefit. 

 Bare life is created from illegal and poor economic status, with this status 
he can’t get any protection and become unseen life as life that could be killed and 
killer has no guilty as well. 
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Sieng Kong Bangna’s state of exception occurs from 2 mechanisms that are 
power relation in Sieng Kong Bangna and migrant worker’s status. Regulations derives 
from power relation in area. Although law could be excepted in this area by Sieng 
Kong Bangna’s administration but it could not pull migrant workers to take advantage 
from being cheap labor without status that causes migrant workers have no choice and 
surrender to work in Sieng Kong Bangna. 
               
Keywords: Migrant workers, Illegal Migrant Workers, Bare Life, Sieng Kong Bangna  
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บทที่ 1 
บทน า ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและวธิีวิจัย 

 
1.1 บทน า 
 

เซียงกงบางนาเป็นชุมชนธุรกิจค้าขายอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสองขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากการเป็นชุมชนขนาดใหญ่
บริหารโดยเอกชนที่มีขนาดพ้ืนที่กว่า 84 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยร้านค้าในพ้ืนที่กว่า 400 ร้านค้าและ
สามารถเลี้ยงตัวเองได้มากว่า 30 ปีแล้ว เซียงกงบางนายังเป็นชุมชนเปิดที่มีกิจกรรมการค้าขายและ
ผู้คนเข้าออกและอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และหนึ่งในสมาชิกที่ส าคัญในเซียงกงบางนาคือแรงงาน 
ต่างด้าวที่อาศัยและท างานอยู่ในพ้ืนที่ด้วยการเป็นลูกจ้างแรงงานตามร้านค้าต่างๆ ในพ้ืนที่เซียงกงบาง
นา ซึ่งแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายและ
แรงงานจ านวนไม่น้อยอาศัยและท างานในพื้นที่มากกว่า 10 ปี แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเซียงกงบางนา
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระในพ้ืน มีงานท าและมีรายได้จากการท างาน ดังนั้นความน่าสนใจของเซีย
งกงบางนาคือการเป็นพ้ืนที่เปิดที่สามารถรวบรวมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจ านวนมากไว้ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงแรงงานเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนด้วยสถานะทางกฎหมายที่พวกเขามีอยู่ ด้วย
ความแตกต่างหรือความพิเศษจากพ้ืนที่อ่ืนที่ท าให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถอยู่อาศัยได้
อย่างอิสระ ผู้วิจัยนี้จึงมีความสนใจในความพิเศษหรือความเฉพาะของเซียงกงบางนาดังกล่าวว่า ความ
พิเศษหรือเฉพาะนี้ถูกสร้างจากหรือมีกลไกอย่างไร และกลไกนี้ท างานอย่างไรและมีความเชื่อมโยงกับ
ชีวิตแรงงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอย่างไร  
 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เซียงกงบางนา 
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์กลไกของพ้ืนที่เซียงกงบางนาในฐานะเป็นที่อยู่ อาศัยของ

แรงงานต่างด้าว 
3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานต่างด้าวและพ้ืนที่เซียงกง  

บางนาที่เชื่อมโยงกับทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ 
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1.3 ทบทวนวรรณกรรม 
  

ประเทศไทยมีนโยบายต่อแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจนช่วงปี พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นช่วงต้องการ
แรงงานจากเพ่ือนบ้านเข้ามาทดแทนแรงงานในประเทศ ในขณะที่อุตสาหกรรมในประเทศก าลังเติบโต
อย่างมากจากการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจากการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการ
น าเข้าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก การขาดแคลนแรงงานไทยในภาคการเกษตรกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการน าเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน แรงงานนอกระบบสอดรับกับ
ลักษณะงานในภาคการเกษตรซึ่งต้องการจ้างแรงงานที่ไร้ฝีมือได้อย่างยืดหยุ่นเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่
ต้องการแรงงานอย่างเข้มข้นเท่านั้น และที่ส าคัญก็คือสามารถจ้างด้วยค่าแรงต่ า แรงงานต่างด้าวจึง
กลายเป็นทางเลือกหลักของแรงงานนอกระบบที่ เข้ามาช่วยทดแทนการจ้างงานแรงงาน
ภายในประเทศที่ต้องจ้างด้วยค่าแรงที่สูงมากข้ึน อีกท้ังแรงงานต่างด้าวมักจะอยู่ในวัยท างานที่แข็งแรง 
(อานันท์ กาญจนพันธุ์ และชัยพงษ์ ส าเนียง, 2558) การขยายตัวของอุตสาหกรรมไปในชนบทหรือ
การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดเป็นผลจากการผลักดันของรัฐในการให้สิทธิประโยชน์
และการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐาน จึงมีการเรียกร้องจากนักธุรกิจในส่วนภูมิภาคให้เปิดน าเข้าแรงงาน
ต่างด้าวอย่างเสรี แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา แรงงานที่ เข้ามาเป็น
แรงงานประเภทไร้ฝีมือ ส่วนใหญ่ท างานประเภท “3 ส” คือ สกปรก เสี่ยงอันตราย และสุดล าบาก 
การน าเข้าแรงงานต่างด้าวเพ่ือแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานหรือเพราะเป็นแรงงานราคาถูกท าให้
เห็นชัดว่าระบบทุนนิยมไทยคือการแบ่งงานกันท าตามเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม (cultural division of 
labor) (วรวิทย์ เจริญเลิศ และ บัณฑิต ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2540, น.43)  

ความต้องการแรงงานในประเทศท าให้แรงงานต่างด้าวจ านวนมากหลั่งไหล่เข้าสู่ประเทศ
ไทยในช่วงเวลาดังกล่าวและส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ตั้งแต่ พ.ศ. 
2535 เป็นต้นมาประเทศไทยได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้มีการจ้าง
แรงงานผู้ที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยให้มีการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพ่ือน าไปสู่กระบวนการให้ถูกกฎหมาย (Legalization) และผ่อนผันให้
แรงงานข้ามชาติท างานอยู่ในประเทศไทยได้ แต่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของไทยไม่ค่อย
ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากกฎระเบียบที่ขาดความยืดหยุ่นและมีลักษณะของการควบคุมโดยให้
ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติเป็นหลักมากกว่ามิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านความมั่นคงของ
มนุษย์ จะเห็นว่ามาตรการในการผ่อนผันมีการใช้มาอย่างต่อเนื่องโดยละเลยที่จะมีนโยบายในระยะ
ยาว ท าให้แรงงานต่างด้าวไม่มีความมั่นคงในชีวิตและการท างาน (โกสุมภ์ สายจันทร์, 2554) การไม่
สามารถจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ของรัฐสะท้อนผ่านงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่มอง
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ว่า กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการบังคับใช้ตามกฎหมาย  
เพราะว่านอกจากจะมีลักษณะที่ซับซ้อนและกระจัดการะจายแล้ว ระบบองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายและปฏิบัติตามกฎหมายมีอยู่หลายองค์กร กฎหมายที่มีอยู่เปิดโอกาสให้การท างาน
ระหว่างองค์กรทั้งหลายซ้ าซ้อนกัน (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2541) ความไม่ชัดเจนของ
ตัวนโยบายและเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและไม่มั่นใจต่อ
นโยบายที่ได้รับ (ทรรศนะ นิยมประเสริฐผล, 2543) ส่งผลให้ส่วนหนึ่งเกิดเป็นปัญหาการคอร์รัปชั่น
ของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎหมายและการได้รับผลประโยชน์จากการกระบวนการในการรับ
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าท างาน ท าให้การที่รัฐจะจัดการกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนั้นท า
ได้ยากข้ึน  

เมื่อนโยบายรัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหาแรงงานต่างด้าวได้ จึงมีแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งการอยู่ท างานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่าง
ด้าวนั้นหมายถึงการสูญเสียสิทธิต่างๆ และโอกาสที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงานข้าม
ชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจึงมีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความปราณีของนายจ้างอย่างสิ้นเชิงและ
มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างมาก ประเทศไทยก็ไม่มีสถิติที่แน่นอนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาและ
ออกไป ปัญหาการ “ลอดรัฐ” โดยปราศจากหลักฐานนี้ท าให้แรงงานต่างด้าวมีสภาพเป็น “แรงงาน
ล่องหน” คือไม่มีตัวตน ไม่มีสิทธิที่จะอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก แม้จะได้เติบโต มีครอบครัว ใช้
ชีวิต ใช้แรงงานท าการผลิต ท างานสร้างก าไรให้นายจ้างเป็นจ านวนมากมายเป็นเวลาหลายปี คน
เหล่านี้ไม่มีหลักฐานปรากฏว่ามีตัวตนอยู่ บางคนอยู่ในชื่อของคนอื่น บางคนมีชื่ออยู่ในที่ที่เขาไม่เคยได้
อยู่ และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายคือกลุ่มคนที่เปิดต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบ
โดยปราศจากโอกาสที่จะปกป้องตนเอง (ธีรนาถ กาญจนอักษร , 2542, น. 156-157) เนื่องจากไร้
สถานะพลเมืองไทย จึงท าให้แรงงานเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยเพียงประมาณ 4,000 บาทต่อเดือน แรงงาน
ต่างด้าวในฐานะแรงงานนอกระบบจึงมักต้องเผชิญกับ 3 ปัญหา คือ ปัญหาค่าตอบแทนต่ า ไม่มีความ
มั่นคงในการท างาน และต้องท างานหนัก ซึ่งยังไม่นับรวมปัญหาอ่ืนๆ อีก เช่น การไม่มีสวัสดิการ ไม่มี
วันลา ไม่มีวันหยุดพักผ่อนและไม่ปลอดภัยในการท างาน  เป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะแรงงานต่างด้าว
มักจะถูกมองเป็นเพียงแรงงานหรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจมากกว่าความเป็นมนุษย์นั่นเอง (อานันท์ 
กาญจนพันธุ์ และ ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2558) งานศึกษาของษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (2555) ก็ได้แสดงให้
เห็นว่าแรงงานข้ามชาติเป็นตัวแบบส าคัญในการท าให้เห็นภาพการท างานของระบบสวัสดิการแบบ
เน้นค่าจ้าง ที่ท าให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในรูปแบบแรงงานในฐานะเป็นสินค้าตลอดเวลา ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่ท าให้การสะสมทุนของทุนนิยมยังคงอยู่ได้ การใช้รูปแบบสวัสดิการแบบเน้นค่าจ้างกับแรงงาน
ข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าวได้สร้างเงื่อนไขให้แรงงานพัฒนาไปสู่การเป็นแรงงานที่รับแต่ค่าจ้างโดย
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แลกกับความเสี่ยงทุกรูปแบบในระบบทุนนิยม  แรงงานข้ามชาติเป็น “แรงงานเสี่ยง” โดยแบกรับ
ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ สวัสดิการแบบเน้นค่าจ้างเป็นความยุติธรรมเดียวที่แรงงานได้รับ ซึ่งท า
ให้แรงงานต้องเผชิญกับภาวะแบ่งแยกและถูกท าให้เป็นสินค้าอย่างไม่จบสิ้น ด้วยกลไกของรัฐและ
ระบอบทุนนิยมในการจ ากัดพ้ืนที่แรงงานต่างด้าวเพ่ือสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ท าให้
แรงงานต่างด้าวมีความเปราะบางและถูกเอารัดเอาเปรียบมากยิ่งขึ้น (Pongsawat, 2007, p. 477)  

การเคลื่อนย้ายทุนไม่ใช่ปัจจัยทดแทนการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในทางตรงกันข้ามกลับ
เป็นตัวเร่งอัตราการย้ายถิ่นข้ามชาติด้วยซ้ า ความกังวลใจหลักๆ ของรัฐคือ ความไม่แน่ใจต่อ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศของตนจากการ
หลังไหลเข้ามาของกลุ่มคนย้ายถิ่น นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐที่รับคนเหล่านี้เข้ามาจึงมุ่งไปที่การควบคุม
กวดขันไม่ให้มีผู้ย้ายถิ่นมาตั้งถิ่นฐานได้ง่ายๆ ส าหรับแรงงานข้ามชาติที่มีสัญญาจ้างก็ถูกตั้งกฎเกณฑ์
รัดกุมให้เป็นการเข้ามาอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยทุกประเทศต่างต่อต้านคนข้ามชาติที่เข้าเมืองมา
อย่างไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งก็ท าให้คนกลุ่มที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายกลายเป็นพลเมืองชั้นสอง เป็นกลุ่มที่
ถูกละเลยและถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางสังคม (social rights) จนถึงขั้นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานคือสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (the right to life) (กฤตยา อาชวนิจกุล, วรรณา จารุสมบัติ และอัญชลี 
วรางค์รัตน์, 2540) ซึ่งการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจพอ
สรุปได้ดังนี้ คือ 1) การถูกขูดรีดจากนายหน้าในระหว่างการขนย้ายแรงงานข้ามประเทศ 2) ต้องเผชิญ
กับสภาพการท างานที่เลวร้ายเพราะลักษณะงานที่แรงงานข้ามชาติเข้ามารับจ้างท างานส่วนใหญ่ถูกจัด
ให้อยู่ในประเภท 3 ส คือ สุดเสี่ยง แสนล าบาก และสกปรก ในขณะเดียวกันต้องท างานหนักและได้รับ
ค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม 3) การถูกท าร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ 4) ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่
รัฐ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่มีบัตรอนุญาตท างานจึง
หวาดกลัวต่อการถูกจับกุม ท าให้แรงงานส่วนใหญ่ใช้วิธีจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น "ค่า
คุ้มครอง" เพ่ือไม่ให้ตนเองถูกจับกุม ประกอบกับที่ผ่านมาแม้รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติจด
ทะเบียนเพ่ือขออนุญาตท างานแต่นายจ้างมักจะยึดบัตรอนุญาตของแรงงานเอาไว้  ท าให้แรงงานข้าม
ชาติเหล่านี้ไม่รอดพ้นจากการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ และ 5) ความรุนแรงเชิงอคติทางชาติพันธุ์ ซึ่ง
ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติมีการสร้างและผลิตซ้ าผ่านสื่อหรือกลไกต่างๆ ในสังคม
เพ่ือตอกย้ าให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐต้องท าการควบคุม
อย่างจริงจัง (อดิศร เกิดมงคล, 2007) มีตัวอย่างงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะผิดกฎหมายต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบาก ตัวอย่างเช่น 
งานของแคทเธอรีน เอ็ม โดนาโต (Katharine M. Donato) และ ดักลาส เอส เมสซี (Douglas S. 
Massey)   ที่พยายามเสนอว่าการอพยพย้ายถิ่นเป็นเรื่องปกติของการปรับตัวของมนุษย์อยู่แล้ว ซึ่ง
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การปรับตัวนี้ก็เพ่ือลดความเสี่ยงทั้งหลายและเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับชีวิตมนุษย์เอง ทั้งๆ ที่ มนุษย์
เป็นสายพันธุ์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นแต่เป็นที่น่าแปลกใจมากกว่าท าไมในโลกปัจจุบันการอพยพย้ายถิ่น
ของมนุษย์ถูกท าให้กลายเป็นความไม่เท่าเทียมของการกระจายความเสี่ยงและโอกาสไป ทั้งนี้โดนาโต
และเมสซีกล่าวว่าในโลกสมัยใหม่นี้เราสามารถแบ่งช่วงเวลาของการอพยพย้ายถิ่นที่ส าคัญออกเป็น 3 
ช่วง ซึ่งทั้งสามช่วงเวลานี้สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ช่วงแรกคือ ช่วงปี ค.ศ. 
1500-1800 ซึ่งเป็นช่วงจักรวรรดิ์นิยมยุโรปขยายตัวเข้ายึดครองอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย แล้วก็ได้
สร้างระบบเศรษฐกิจการค้าโลกที่อยู่บนฐานของการแลกเปลี่ยนสินค้า การตักตวงทรัพยาการและการ
ผลิตสินค้าเพ่ือการค้าขาย ในช่วงเวลานี้มีการอพยพย้ายถิ่นที่ส าคัญคือ การอพยพแรงงานทาสจาก
แอฟริกากว่า 10 ล้านคนเข้าสู่ยุโรปเพ่ือท าเหมืองแร่และเพาะปลูก ช่วงที่สองระหว่างปี ค.ศ. 1800-
1929 ช่วงนี้เป็นช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและขยายตัวไปยังพ้ืนที่ส่วนอ่ืนทั่วโลก ช่วงนี้เองที่นับ
ได้ว่าเป็นยุคแรกของการเป็นระบบทุนนิยม มีกว่า 50 ล้านคนที่อพยพจากยุโรปไปอเมริกาและใน
ประเทศกลุ่มโอเชเนีย โดยร้อยละ 60 ของการอพยพเป็นการอพยพเข้าสู่อเมริกา ที่เหลือเป็นแคนาดา 
อาร์เจนติน่า บราซิล ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และก็เป็นช่วงนี้เองที่โลกได้เผชิญกับสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1914 สงครามได้ท าลายล้างถิ่นที่อยู่ แรงงานและทุน โดยสงครามได้ทิ้งเศษชิ้นเล็ก
ชิ้นน้อยที่กระจัดกระจายของระเบียบโลกไว้ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะพ้ืนขึ้นมาได้ในช่วง ค.ศ. 1920 แต่
ก็ต้องมาเผชิญกับวิกฤติตลาดโลกในปี ค.ศ. 1929 อีกครั้ง ช่วงที่สาม คือช่วงที่เราอยู่ในปัจจุบัน 
นับเป็นช่วงกลางของยุคที่สองระบบทุนนิยมโลก ที่ก่อตัวขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศ
มหาอ านาจรวมตัวกันจัดตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นเพ่ือรักษาความสงบให้สังคมโลกและสนับสนุน
การค้าและการลงทุน การอพยพย้ายถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นจากความพยายามฟ้ืนตัวใหม่ของยุโรปและ
ญี่ปุ่นหลังสงครามโลก การเข้าสู่ตลาดโลกของจีนในปี ค.ศ. 1979 และการล่มสลายของสหภาพ 
โซเวียตในปี ค.ศ. 1991 ปรากฏการณ์ความย้อนแย้งได้เกิดขึ้นในช่วงนี้เอง การเพ่ิมของจ านวนตัวเลข
แรงงานที่ไม่มีเอกสารรับรอง แรงงานที่ไม่อนุญาตให้ท างานและแรงงานผิดกฎหมายอย่างมหาศาล 
แม้ว่าสิ่งที่ทุนนิยมโลกต้องการคือ ตลาดเสรี การเคลื่อนย้ายทุน สินค้าและบริการได้อย่างอิสระ แต่กับ
แรงงานแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้น ทุกวันนี้ไม่มีประเทศใดในโลกที่ปล่อยให้มีการอพยพย้ายถิ่นได้อย่าง
เสรี ทุกประเทศมีมาตรการการคัดกรองแรงงานทั้งคุณภาพและจ านวน  โดนาโตและเมสซีชี้ให้เห็นว่า
มีทัศนคติตต่อแรงงานต่างด้าวที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ การที่มองว่าต้องการเพียงแค่แรงงานไม่ได้ต้องการ
คน เพราะคนคือปัญหา คนมีความต้องการ เรียกร้องและตั้ งค าถาม คนต้องการความ 
โรแมนติกและเรื่องเพศ และสุดท้ายคนเหล่านี้ผลิตลูก คนเหล่านี้มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พูดและใช้
ภาษาที่ไม่คุ้นเคย ให้คุณค่าที่แตกต่างออกไป และมองโลกแปลกไปจากพลเมืองคนส่วนใหญ่ในสังคม 
สิ่งเหล่านี้นี่เองที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่ผิดและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะท าให้เกิดความขัดแย้ง สังคม
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ที่รับแรงงานอพยพเข้ามาต่างรับรู้ว่าแรงงานเหล่านี้อันตรายและเชื่อว่าคนเหล่านี้ควรจะถูกจ ากัดและ
ควบคุมเอาไว้ (Donato & Massey, 2016, pp. 7-26) งานศึกษาวิจัยแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาว
แมกซิกันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาของ จอร์จ ดูราน (Jorge Duran)  ดักลาส เอส เมสซี (Douglas 
S. Massey) และ คาเรน เอ เพรน (Karen A. Pren) เป็นอีกตัวอย่างที่เป็นงานศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบของการมีอยู่ของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต่อตลาดแรงงานและค่าจ้างแรงงาน งานชิ้นนี้
ท าให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในตลาดแรงงานที่จ้างงานแบบไม่ถาวร 
เป็นงานชั้นเลว (bad jobs) ที่ไม่มั่นคงและได้รับค่าจ้างแรงงานที่ต่ ามาก ตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นของจ านวน
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้สร้างเรื่องเล่าและความรู้สึกหวาดกลัวที่มีต่อแรงงาน การศึกษาพบว่า
ค่าจ้างแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายใดๆ ลดต่ าลงตลอดเวลาที่ผ่านมา
และดูเหมือนว่าจะลดต่ าลงเรื่อยๆ ต่อไป ซึ่งแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้ถูกเอารัดเอาเปรียบแบบ
ซ้ าซ้อน แรงงานต่างด้าวนั้นถูกลงโทษทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นคนต่างด้าวและยากจนอยู่แล้ว และ
ยิ่งบวกกับการไม่มีสถานะทางกฎหมายใดๆ ท าให้คนเหล่านี้ต้องยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบไป
ตลอดกาล (Duran, Massey & Pren, 2016 pp. 78-90) “Living sin papeles” เป็นงานศึกษา
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพศชายชาวลาตินอเมริกาที่อาศัยอยู่ ในสหรัฐอเมริกา โดยมี
ประเด็นการศึกษาอยู่ที่สุขภาพทางร่างกายและจิตใจของคนเหล่านี้ ซึ่งพบว่าประสบการณ์ความไม่
มั่นคงและถูกเอารัดเอาเปรียบหลากหลายที่แรงงานต้องเผชิญภายใต้สถานภาพการเป็นแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายที่ไม่เพียงแต่จะแสดงออกมาในรูปการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีผลต่อการมีชีวิตที่ดี
ของแรงงานแล้ว การปะทะกันของการที่ต้องอยู่ในสถานะ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกท าให้เป็น
อาชญากร และการอยู่นอกกฎหมาย ก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย อันมีผลต่อสุขภาพ
ร่างกายและจิตอย่างมาก living sin papeles หมายถึงการที่ต้องอยู่โดยไม่มีเอกสารทางกฎหมายใดๆ  
ซึ่งการอยู่โดยไม่มีเอกสารนี้ผลกระทบที่เกิดไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแต่สถานภาพทางกฎหมายในเอกสาร
เท่านั้นแต่มันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ทุกแง่มุม (Fernandez-Esquer, Agoff & Leal, 2016, pp. 
3-18) แจ็กการีน โอวีรา (Jacqueline Olvera) ชี้ให้เห็นว่าการไม่ชอบด้วยกฎหมาย (illegality) ของ
แรงงานงานต่างด้าวถูกสร้างโดยรัฐ ประสบการณ์ในการเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนั้นเป็นของ
ปัจเจกก็จริงแต่ได้ถูกสร้างโดยกระบวนการทางกฎหมายและประวัติศาสตร์ที่จัดการและสนับสนุนโดย
รัฐ ด้วยระบบการคัดแยก แบ่งกลุ่มและแบ่งชั้นของแรงงานออกเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ 1) พลเมืองของ
รัฐ 2) แรงงานถูกกฎหมาย และ 3) แรงงานผิดกฎหมาย ท าให้แรงงานที่ถูกตราว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือผิดกฎหมายต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงและเสี่ยงต่อการถูกเนรเทศ แม้แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายชาวแมกซิกันจะท างานประเภทที่โอวีราเรียกว่า physical dirty work คือเป็นงานที่ได้ค่าจ้าง
แรงงานต่ า ไม่สะอาด เสี่ยงและอันตรายต่อชีวิต แต่พวกเขาเหล่านี้ก็เข้าใจและมองตัวเองว่า พวกเขา
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เป็นแรงงานที่อดทนท างานและอุทิศตนให้กับงานที่ท า (Olvera, 2016) งานศึกษาที่น่าสนใจอีกชิ้น
หนึ่งของ เอสเธอร์ ชิเฮ คิม (Esther Chihye Kim) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ
กิจการภัตตาคารกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แรงงานที่ท างานเป็นลูกจ้างใน
ภัตตาคารถูกจัดให้เป็นแรงงานแรงงานไร้ฝีมือ (unskilled labor) เป็นแรงงานที่ได้รับค่าจ้างแรงงาน
ต่ า แต่เหตุผลที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายถูกจ้างงานและนายจ้างพอใจที่จะจ้างงานมากกว่าไม่ใช่
เพราะแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานไร้ฝีมือ แต่เพราะการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ผลประโยชน์
ที่มากกว่า นอกเหนือไปจากค่าแรงต่ าแล้ว แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ในการ
ท างานได้และสามารถท างานหนักได้ตลอดเวลา ค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่ามากเมื่อเทียบกับแรงงานต่าง
ด้าวที่มีใบอนุญาตท างาน งานศึกษานี้ยังท าให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องตกเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบที่เป็นผลมาจากกฎหมายแรงงานต่างๆ เช่น การก าหนดค่าแรงขั้ น
ต่ า การท างานล่วงเวลา และการลาพัก อย่างไรก็ตามแม้จะถูกเอารัดเอาเปรียบและต้องเผชิญกับความ
รุนแรง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็ยังคงเลือกที่จะท างานต่อไปเพราะไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากนั้น
งานวิจัยชิ้นนี้ท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เป็นแบบ
การครอบง า โดยในงานชิ้นนี้ได้พยายามตั้งค าถามกับเจ้าของกิจการที่เป็นหญิงชาวเกาหลีที่ได้เรียก
ตัวเองว่าเป็น “แม่” ที่ใช้ความเป็นแม่ในการดูแลและควบคุมลูกจ้าง ว่ามันคือความเป็นแม่ที่ดี (good 
mother) หรือเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ถูกน ามาใช้การเล่นเกมส์ที่ซับซ้อนภายใต้ระบบทุนนิยม (Kim, 2012, 
pp. 170-185) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสถานะผิดกฎหมายกลายมาเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการ
ใช้ชีวิตในต่างถ่ินของพวกเขาในทุกแง่มุม เมื่อสถานะผิดกฎหมายผนวกรวมกับความพยายามสะสมทุน
ของระบอบทุนนิยมท าให้ชีวิตแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีทางเลือกอย่างจ ากัด  

 
1.4 แนวคิดทฤษฎี 

 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ข้อ

ถกเถียงมากมายที่เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์นี้ถูกแยกย่อยและน าไปสู่การถกเถียงลึกลงไปในหลาย
ประเด็นที่เชื่อมโยงกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เช่น โลกาภิวัตน์ (Globalization) รัฐ (State) 
ความยุติธรรม (Justice) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย การแยกกลุ่มคนเหล่านี้ออกและจับกุมในภายหลังในยุโรปตะวันตกเป็นสิ่งที่ จิออร์จิโอ 
อเกมเบน (Giorgio Agamben) นักปรัชญาการเมืองชาวอิตาเลี่ยนพยายามแสดงให้เห็นว่า “ค่าย” 
(the camp)  หรือพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตที่เปลือยเปล่าซึ่งหมายถึงแรงงานต่างด้าวและ/หรือแรงงาน
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ต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนั้น ไม่ใช่ความผิดแปลกทางประวัติศาสตร์ แต่มันคือกฎหรือประเพณีของพ้ืนที่
ทางการเมืองทีเ่ราทุกคนต่างก็อาศัยอยู่ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2549)  

ชีวิตที่เปลือยเปล่า หรือ bare life หรือ homo sacer หรือ sacred man ที่อเกมเบนใช้
ใน Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1995) เป็นชีวิตที่ปรากฏในกฎหมายโรมัน
โบราณ ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นชีวิตที่สามารถถูกฆ่าได้โดยไม่นับว่าเป็นรื่องความศักดิ์สิทธิ์หรือเสียสละใดๆ 
คนฆ่าไม่ต้องรับผิดจากการฆ่า ชีวิตที่เปลือยเปล่านั้นเป็นลักษณะของการไม่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมาย
แต่ก็ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นรูปแบบการกีดกัน (exclusion) อย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นการ
กีดกันแบบนับรวมเข้ามา (inclusive exclusion) (Agamben, 1995, pp.71-112) 

เพ่ืออธิบาย “ชีวิตที่เปลือยเปล่า” ว่าคืออะไร อเกมเบนได้เริ่มต้นให้ท าความเข้าใจ
ความหมายค าว่า “ชีวิต” (life) ของกรีกโบราณ ที่ได้แยกความหมายของ “ชีวิต” ออกเป็นสองส่วน  
คือ “zoe” และ “bios” โดย zoe นั้น หมายถึงชีวิตตามธรรมชาติ การใช้ชีวิตในธรรมชาติทั่วไป เช่น 
สัตว์ มนุษย์ เทพเจ้าต่างๆ  ส่วน bios หมายถึง รูปแบบการใช้ชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นทั้งในรูปแบบ
ของปัจเจกหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การแบ่งความหมายของชีวิตออกเป็นสองส่วนนี้เป็นการแบ่งที่
ให้คุณค่าของชีวิตสองส่วนที่ไม่เท่ากัน เพลโตและอริสโตเติลนักปรัชญากรีกโบราณที่ทรงอิทธิพลต่อ
ความคิดของคนมาถึงปัจจุบันต่างให้ความส าคัญกับชีวิตในรูปแบบของ bios มากกว่า zoe โดยทั้งสอง
ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้มนุษย์จะเกิดมาจากธรรมชาติก็จริง แต่เพ่ือมีชีวิตที่ดี (good life) และด าเนินชีวิต
อย่างที่ควรจะเป็น ก็ควรต้องเข้ามาสู่พ้ืนที่ของการเมือง (อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นสังคม) เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเมือง กลายเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทางการเมือง (politically qualified life) เพ่ือจะท า
ให้เกิดและเป็นชุมชนที่ดี สังคมที่ดี ดังนั้น zoe ชีวิตธรรมดาหรือชีวิตที่อยู่อย่างธรรมชาติจึงถูกกีดกัน 
(excluded) ออกจากพ้ืนที่ทางการเมืองและถูกนิยามว่าไม่ใช่ชีวิตที่ดีไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่ควรจะเป็น 
ซึ่งกระบวนการที่รวมเอาชีวิตธรรมชาติเข้ามารวมในกลไกและนับรวมของอ านาจรัฐ (state power) 
และการเมืองคือการท าให้ชีวิตกลายเป็น “การเมืองชีวญาณ” (bio-politics) และตามความหมาย 
“ชีวิต” ของกรีกโบราณนี้ที่ให้คุณค่ากับชีวิตในส่วนที่เป็น bios มากกว่า zoe นี้เอง ที่ท าให้การเมือง
เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิต ความพยายามของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ที่จะอธิบายการเมือง 
ชีวญาณโดยลืมการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดข้ึนค่ายกักกัน (concentration camp) ในช่วงสงครามโลก
ไป ในขณะที่ฮานนา อเรนดท์ (Hannah Arendt) ให้ความส าคัญกับการที่ชาวยิวในยุคนาซีถูกทารุณ
กรรมโดยพยายามช าแหละโครงสร้างของรัฐเผด็จการ (totalitarian state) โดยเชื่อมโยงกฎต่างๆ 
ของเผด็จการกับชีวิตของชาวยิวที่ถูกกักกันอยู่ในค่าย และเห็นว่าการครอบง าชีวิตมนุษย์แบบเบ็ดเสร็จ
เป็นเป้าหมายสูงสุดของรัฐเผด็จการแต่กลับขาดมิติการอธิบายในมุมของการเมืองชีวญาณไปนั้น ท าให้ 
อเกมเบนเห็นส่วนที่ขาดหายไปของนักคิดทั้งสองคน ดังนั้นสิ่งที่อเกมเบนพยายามท าคือการเชื่อมโยง 
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การเมืองชีวญาณของฟูโกต์กับการเป็นรัฐเผด็จการ (Totalitarianism) ของอเรนดท์เข้าด้วยกันด้วย
แนวคิดเรื่อง “ชีวิตที่เปลือยเปล่า” (Agamben, 1995, pp.1-12) 

อเกมเบนอธิบายว่า “องค์อธิปัตย์” (sovereignty) หรืออ านาจสูงสุดท างานควบคู่กับ
การเมืองชีวญาณ โดยกระท าต่อชีวิตที่เปลือยเปล่าใน “สภาวะยกเว้น” (state of exception)  ซึ่ง 
อเกมเบนได้นิยามอ านาจอธิปัตย์ตาม คาร์ล ชมิทท์ (Carl Schmitt) ที่กล่าวว่า อ านาจสูงสุดหรือ
อ านาจอธิปัตย์ หมายถึงอ านาจผูกขาดส าหรับการตัดสินใจอันเด็ดขาด องค์อธิปไตย์นั้นเป็นผู้มีอ านาจ
สูงสุดในสภาวะยกเว้น ซึ่งสภาวะยกเว้นนี้เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นว่าอ านาจอธิปัตย์นั้นเหมือนจะแสดงตัวว่า
เป็นกฎหมายแต่ก็อยู่นอกกฎหมายหรือเหนือกฎหมายด้วยเช่นกัน ส าหรับอเกมเบนองค์อธิปัตย์ได้ใช้
อ านาจสร้างสภาวะยกเว้นขึ้นบนพ้ืนที่ที่เรียกว่า “ค่าย” ภายในค่ายที่เป็นสภาวะยกเว้นนี้ไม่ได้แปลว่า
กฎหมายอ่ืนไม่มีอยู่ เพียงแต่กฎหมายอ่ืน (กฎหมายปกติ) ได้ถูกยกเว้นเพ่ือที่จะให้กฎอ่ืนเข้ามาแทนที่  
เป็นการงดบังคับใช้กฎหมายไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่ายกเลิกกฎหมายและชีวิตที่เปลือยเปล่าไม่
สามารถต่อรองอะไรได้เลยในสภาวะยกเว้นนี้ สภาวะยกเว้นที่เกิดขึ้นนี้เป็นสภาวะที่ไม่ปกติ ชีวิตที่
เปลือยเปล่านั้นถูกดึงเข้ามาสู่อ านาจอย่างเต็มที่โดยการที่กฎหมายอนุญาตให้ใครก็ได้สามารถฆ่าได้โดย
ไม่มีความผิด คนที่ฆ่าไม่มีความผิด หรือไม่ต้องรับผิดชอบ เช่น ผู้ก่อการร้าย คนจน ขอทาน แรงงาน
ต่างด้าว ผู้ลี้ภัย ชาวยิวในค่ายนาซี ชีวิตที่เปลือยเปล่าไม่ได้อยู่นอกกฎหมายแต่ถูกดึงเข้ามาในฐานะที่
เป็น “พิเศษ” หรือ “ข้อยกเว้น” (exception) ที่เสมือนอยู่ภายนอกกฎหมายแต่ก็อยู่ภายในกฎหมาย
พร้อมๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากการฆ่าพลเมือง (citizen) ที่ถูกรับรองและปกป้องโดยอ านาจทางการเมือง
ของรัฐถือเป็นสมาชิกของรัฐ ถ้าใครละเมิดชีวิตของพลเมืองก็เท่ากับว่าละเมิดกฎหมายและต้องถูก
ลงโทษทางกฎหมาย ชีวิตที่เปลือยเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น เป็น
ผลผลิตของอ านาจชุดหนึ่งในสังคมและอยู่ภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ “ความเปลือยเปล่า” ไม่ได้
เกิดขึ้นเองแต่ต้องได้รับการรับรองจากอ านาจที่ท างานผ่านกลไกหรือสถาบันบางอย่างเสมอ  
(Agamben, 1995, pp.15-63) 

ส าหรับ “ค่าย” ค่ายเป็นพ้ืนที่ (space) แห่งการปะทะระหว่างอ านาจของการเมือง 
ชีวญาณและชีวิตที่เปลือยเปล่า อ านาจอธิปัตย์ของรัฐชาติสมัยใหม่นั้นเป็นอ านาจที่ต้องมีพ้ืนที่/
ดินแดน (territory) และขอบเขตของอ านาจ (order) ที่ตายตัวชัดเจน การจัดการพ้ืนที่และทรัพยากร
ในพ้ืนที่กลายเป็นหัวใจส าคัญในการปกครอง พ้ืนที่เป็นสิ่งที่บรรจุทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเข้ามาด้วย 
รัฐสมัยใหม่นั้นปกครองพลเมืองผ่านเครื่องมือหลายอย่างและกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดของการ
ปกครองคือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เปลือยเปล่า ซึ่งการท างานของอ านาจอธิปัตย์ต่อชีวิตเหล่านี้เป็นการใช้
อ านาจในสภาวะพิเศษหรือในสภาวะยกเว้นมากกว่าสภาวะปกติ การท างานของอ านาจในสภาวะ
ยกเว้นต่อชีวิตที่ไม่ปกติ (ชีวิตที่เปลือยเปล่า) ย่อมต้องมีพ้ืนที่บางอย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เปลือย
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เปล่าหรือชีวิตที่มคีุณค่าก็ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จะมารองรับการใช้อ านาจขององค์อธิปัตย์ พ้ืนที่ที่ว่านี้
จึงต้องถูกสร้างขึ้นในฐานะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของสภาวะสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ส าหรับ 
อเกมเบนค่ายจึงเป็นพ้ืนที่ที่อ านาจอธิปัตย์แบบชีวญาณสามารถมาปะทะกับชีวิตได้โดยตรง เมื่อค่าย
เป็นพื้นที่ที่กฎหมายปกติไม่ถูกบังคับใช้ชีวิตที่เข้ามาอยู่ในค่าย เช่น ผู้ที่ถูกสงสัยว่าก่อการร้าย ชาวยิวที่
ถูกกักกันในค่ายนาซี ค่ายผู้ลี้ภัย ค่ายผู้อพยพในประเทศต่างๆ จึงไม่ถูกปกป้องโดยกฎหมายปกติ ความ
เป็นพลเมืองของชีวิตที่อยู่ในค่ายจึงถูกท าลายไป สถานะของคนเหล่านี้จึงเป็นได้แค่เพียงชีวิตที่เปลือย
เปล่าเท่านั้น (Agamben, 1995, pp.119-181) ซึ่งชีวิตที่เปลือยเปล่าของอเกมเบนนั้นอาจจะพอสรุป
คุณลักษณะได้ดังนี้ 1) ถูกฆ่าได้โดยที่คนฆ่าไม่ต้องรับโทษ  (can be killed) 2) เป็นชีวิตที่ไม่มีรูปแบบ
หรือแก่นสาร (form-of-life) 3) เป็นชีวิตที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ (incommunicability) 4) เป็น
ชีวิตที่อยู่ในความเงียบ (mute) และ 5) เป็นชีวิตที่ถูกกีดกันไม่ให้สามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่ 
(non-intelligibility) ชีวิตที่เปลือยเปล่าจึงเป็นความลักลั่นของสภาวะสมัยใหม่ที่ด้านหนึ่งก็ดึงชีวิต
แบบนี้เข้ามาสู่อ านาจททางการเมือง แต่ก็ไม่ให้สถานะความเป็นพลเมืองแก่ชีวิตเหล่านี้ ท าได้อย่าง
มากที่สุดแค่กลายเป็นพลเมืองชั้นสองเท่านั้น (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, 2549) 

ส าหรับการศึกษาประเด็นแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมามีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่ใช้แนวคิด
ชีวิตที่เปลือยเปล่าขออเกมเบนมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น งานของ ชาราม โคสราวี 
(Shahram Khosravi) ได้ศึกษาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศสวีเดน โดยมุ่งการศึกษา
ไปที่ประสบการณ์ของแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมายในการจัดการเรื่องงาน ที่พักอาศัย สุขภาพ ความ
ปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวของตนเอง เป็นการศึกษายุทธศาสตร์ของการเอาตัวรอด
และศึกษาการก่อร่างสร้างประสบการณ์ภายใต้สถานะผิดกฎหมาย โดย ในงานชิ้นนี้ โคสราวีได้
แบ่งกลุ่มของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ที่อยู่เกินก าหนดเวลาที่วีซ่า
อนุญาต 2) ผู้ขอลี้ภัย (asylum seeker) ที่ไม่สามารถขอลี้ภัยได้และได้ตัดสินให้ถูกเนรเทศ และ 3) ผู้
ที่เข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่แรก ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายใน
ประเทศในเวลาต่อมา โคสราวีพบว่าประเทศที่ เป็นรัฐสวัสดิการอย่าง เข้มข้นแบบสวี เดนที่
ตลาดแรงงาน ที่พักอาศัย การบริการสุขภาพ และการศึกษาล้วนได้รับการดูแลจัดสรรโดยรัฐนั้น 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในรัฐประเภทนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบากกว่ารัฐที่มีสวัสดิการ
ต่ ากว่ามาก ขณะที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของตลาดแรงงานที่ ช่วยให้
เศรษฐกิจอย่างไม่เป็นทางการของสวีเดนเจริญเติบโต แต่คนเหล่านี้กลับไม่สามารถเช่าหา dvd มาดูได้ 
เพียงเพราะไม่มีหมายเลขประกันสังคม (social security number) สิทธิทุกอย่างต้องหายไปเพียง
เพราะถูกนิยามว่าเป็นคนผิดกฎหมาย ซึ่งในงานชิ้นนี้ โคสราวีได้ใช้แนวคิดของอเกมเบนวิเคราะห์ว่า 
แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกกีดกันออก (excluded) แบบธรรมดาแต่เป็นการถูกกีดกันออก
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จากสังคมกระแสหลักแบบนับรวมเข้ามา (inclusive exclusion) โดยจัดวางคนเหล่านี้ไว้ในพ้ืนที่
พิเศษที่ยังให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่ โดยการยังให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ได้ท าผ่านกระบวนการ
ทางการเมืองและกฎหมาย ผ่านสื่อต่าง และผ่านงานศึกษาวิจัยทางวิชาการต่างๆ แม้จะเป็นส่วนหนึ่ง
แต่ก็เป็นส่วนที่ถูกเพิกเฉย ไม่ยอมรับให้เป็นสมาชิกที่ได้รับการดูแลอย่างสมาชิกอ่ืนทั่วไป (พลเมืองของ
รัฐ) ซึ่งการถูกให้อยู่ในสถานะเช่นนี้ ท าให้ชีวิต (live) ของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม จัดการ และบังคับ (Khosravi , 2010, pp. 95-116) ในขณะที่ วิลเลี่ยม ชินเคล (Willem 
Schinkel) ได้เสนอว่ารัฐต่างๆ พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นรัฐสวัสดิการไปเป็นรัฐอาญา 
(penal state) ซึ่งความพยายามปรับตัวเองของรัฐนี้เป็นความพยายามภายใต้เงื่อนไขของการเป็น
โลกาภิวัตน์ (Globalization) และความพยายามนี้เองท าให้เกิดพ้ืนที่ยกเว้น (space of exception) 
หรือก็คือศูนย์กักกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (detention center)  โดยพ้ืนที่ยกเว้นหรือสภาวะ
ยกเว้นตามแนวคิดของอเกมเบนนี้ เป็นความพยายามเชื่อมต่อหรือสร้างเครือขายที่มีลักษณะทาง
การเมืองระดับโลกกับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน การท าให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็น homo sacer 
เป็นส่วนหนึ่งของการกระท าการ (response) ในระดับโลกหรือคือให้โลกได้รับรู้ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นหรือตัวรัฐเอง ( Schinkel, 2009, pp. 779-806)  ส่วนงานศึกษาของ เดชา ตั้งสีฟ้า 
(Tangseefa, 2003) เป็นการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงที่ต้องมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ถูกสร้างขึ้น
ให้พวกเขาอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนระหว่างไทย-พม่า งานของเดชาได้ใช้แนวคิดของอเกมเบนเพ่ืออธิบาย
ชีวิตที่เปลือยเปล่าของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงที่ต้องถูกบังคับขับไล่ให้ออกจากพ้ืนที่ที่เรียกว่าบ้าน
กลายเป็นคนไม่มีบ้านต้องมาอยู่ในศูนย์พักพิงด้วยเหตุผลทางการสู้รบการเมือง พวกเขากลายเป็นชีวิต
ที่เปลือยเปล่าอย่างแท้จริงตามแนวคิดของ อเกมเบนที่ท าโดยอ านาจรัฐทั้งจากรัฐพม่าและไทย ซึ่งชาว
กระเหรี่ยงส่วนหนึ่งได้เลือกหลบหนี้เข้ามาในประเทศไทยและต้องกลายเป็นแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย เลือกอยู่ในสถานะผิดกฎหมาย  

งานศึกษาประเด็นแรงงานต่างด้าวที่ใช้แนวคิดของอเกมเบนท าให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ชีวิตคน อ านาจและพ้ืนที่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการมองอ านาจรัฐที่กระท าต่อชีวิตคนโดยตรง พ้ืนที่ที่
เรียกว่าค่ายเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้อ านาจรัฐและควบคุมโดยอ านาจรัฐโดยตรงจากใช้สภาวะยกเว้น   

 
1.5 สนามและวิธีการศึกษา 

 
1.5.1 สนาม 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา สนามควรจะเป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นชุมชน มี
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอยู่เป็นจ านวนมาก  และมีการอยู่อาศัยมานาน 
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ควรเป็นชุมชนที่คนในชุมชนเอง (คนไทย) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (แรงงานต่างด้าว) มีความคุ้นเคย
กันเป็นอย่างดีและมีวิถีชีวิตร่วมกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นสนามในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือก 
“ชุมชนเซียงกงบางนา” หรือ “เมืองเซียงกง” ที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 12 อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นแหล่งค้าอะไหล่รถยนต์ เครื่องยนต์ต่างๆ มือสองน าเข้าจากประเทศ
ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ว่าได้ อยู่บนพ้ืนที่รวม 84 ไร่ มีร้านค้ากว่า 400 ร้านค้า ในโครงการ 1,200 
ยูนิต และมีอายุกว่า 30 ปี ที่มาของการเลือกชุมชนเซียงกงบางนาเป็นสนามในการศึกษานี้ มีเหตุผล
หลัก 4 ประการ คือ 

ประการที่ 1 ชุมชนเซียงกงบางนาเป็นชุมชนการค้าที่มีอายุกว่า 30 ปี มี
ประวัติศาสตร์ และเนื่องจากเป็นชุมชนการค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์ต่างๆ มือสอง ที่มีสินค้า
เป็นอะไหล่เครื่องยนต์ขนาดน้อยและใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องมีลูกจ้างใช้แรงงาน
ก าลังกายในการขนย้าย ท าความสะอาด จัดเก็บ และจัดส่งสินค้าที่มีอยู่ เซียงกงบางนาจึงเป็นแหล่ง
งานใช้แรงงานที่ต้องการและดึงดูดแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก ดังนั้นภายในชุมชนจึงมีแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากและมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลากหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน ประกอบ
กับอายุกว่า 30 ปี ของชุมชนแห่งนี้ น่าจะท าให้เห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของแรงงานต่าง
ด้าวรุ่นต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนเข้ามาขายแรงงาน 

ประการที่ 2 ชุมชนเซียงกงบางนาแม้จะเป็นชุมชนการค้าที่เปิดให้มีการค้าขายได้
อย่างเสรี ผู้คนสามารถเข้าออกเพ่ือมาต่อรองซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวก การสลับสับเปลี่ยนร้านค้า
หรือเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งลูกจ้างแรงงานมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลา จนอาจเรียกได้ว่าเป็นชุมชน
เปิดอิสระ แต่ชุมชนแห่งนี้ก็มีลักษณะปิดอยู่ในที คือ พ้ืนที่ชุมชนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
โครงการเมืองเซียงกง ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เช่า โดยมีหน้าที่จัดการ
สาธารณูปโภคที่จ าเป็นและเอ้ือต่อกิจกรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ นอกจากการจัดการเรื่อง
สาธารณูปโภคแล้ว สิ่งที่โครงการเมืองเซียงกงต้องดูแลคือ การท าให้บรรยากาศการค้าภายในชุมชน
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ภาษี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
โดยไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในชุมชน 
โครงการเซียงกงบางนาจะเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาเอง และสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เหตุผลประการนี้น่าจะสามารถกท าให้ผู้ศึกษาเห็นกลไกบางอย่างที่ท าให้แรงงานต่างด้าวยังสามารถ
อาศัยและท างานอยู่ในประเทศไทยได้ในสถานะผิดกฎหมาย 

ประการที่ 3 ชุมชนเซียงกงบางนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ทั้งคนไทย
และแรงงานต่างด้าว ซึ่งผู้คนที่อาศัยร่วมกันอยู่ในชุมชนมีสถานะและฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
ร้านค้าต่างๆ ที่มีมายมายในชุมชนสามารถท าให้คนอาศัยในชุมชนได้โดยไม่ต้องออกไปภายนอก 
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นอกจากนั้นเซียงกงบางนาเป็นชุมชนที่สามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของแรงงานต่างด้าวและเป็นวิถี
ชีวิตที่มีร่วมกับกลุ่มคนอ่ืนๆ ในชุมชนด้วย ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ได้เข้าร่วมอยู่
เนืองๆ ท าให้สามารถเห็นการปฏิสัมพันธ์ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และ
เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงเป็นแหล่งโรงงานที่มีแรงงานมากมายอาศัยอยู่ การมี
กิจกรรมของแรงงานกับคนนอกชุมชน เช่น การรวมกลุ่มเตะฟุตบอลของแรงงานพม่า ลาว และ
กัมพูชาตามสนามฟุตบอลเอกชนต่างๆ โดยรอบ ซึ่งเหตุผลประการนี้จะสามารถท าให้ผู้ศึกษาได้เห็น
ชีวิตประจ าวัน ความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ภายในชุมชนและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแรงงานอ่ืนๆ 
ที่อยู่นอกชุมชน 

ประการที่ 4 พ้ืนที่เซียงกงบางนา ได้สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก
ของแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นการได้ค่าแรงต่ า การท างานหนัก การไม่ได้รับสวัสดการ ไม่มี
กฎหมายใดๆ คุ้มครอง ความไม่ม่ันคงของชีวิต 

ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยมีความเห็นอย่างยิ่งว่าสนามจะสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์การศึกษาได ้

 
1.5.2 วิธีการศึกษาและการได้มาซึ่งข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1.5.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
                                 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (documentary Research) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารทางราชการ วารสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ 
                                 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field Research) เป็นการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
                                      (1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) จะเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เซียงกงบางนา ในเรื่องการเข้ามาท างานในประเทศไทย 
สถานภาพพลเมือง การเข้ามาท างานในเซียงกงบางนา สภาพการจ้างงาน สภาพการท างาน ชีวิตความ
เป็นอยู่ ความยากล าบาก การต่อสู้ และความคาดหวัง โดยการสัมภาษณ์จ านวน 23 คน อีกทั้งยังเก็บ
ข้อมูลจากคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น เจ้าหน้าที่โครงการเมืองเซียงกง เจ้าของร้านค้าในพ้ืนที่หรือนายจ้างที่
ว่างจ้างแรงงานต่างด้าว แรงงานไทยในพ้ืนที่ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอ่ืนๆ 
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                                       (2) ใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  (participant observation) จะ
เป็นการสังเกตชีวิตประจ าวันของแรงงานต่างด้าวและผู้คนในชุมชนเซียงกงบางนา การด าเนินกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นต่างๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
และระหว่างคนกับพ้ืนที่ 

1.5.2.2 การลงพ้ืนที่และข้อมูลภาคสนาม 
                 ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่และเก็บข้อมูลด้วยการอยู่อาศัยและสังเกต

ชีวิตประจ าวันของแรงงานต่างด้าว และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดในพ้ืนที่ (เซียงกงบางนา) เป็นระยะเวลา 
3 เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560) ซึ่งข้อมูลที่ได้แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งการลงพ้ืนที่เพ่ือ
สังเกตและเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเห็นสภาพการท างานของแรงงานต่าง
ด้าว การใช้ชีวิตประจ าวันที่เป็นส่วนของการท างาน การปฏิสัมพันธ์ของแรงงานต่างด้าวและคนอ่ืนๆ 
ในชุมชุน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาท างาน พักเที่ยงรับประทานอาหาร หรือช่วงหลังเลิกงานก่อนที่จะแยก
ย้ายไปพักผ่อนเพ่ือเริ่มงานวันใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ท าให้เห็น
ปฎิบัติการเชิงพ้ืนที่ (spatial practice) ที่เกิดขึ้นในเซียงกงบางนา ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวผู้วิจัยได้ท ามา
วิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลในส่วนที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่  
ส่วนที่สองข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (แรงงานต่างด้าว) 
แบบลูกโซ่หรือสโนว์บอล (snow ball sampling) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลหลักนี้ ได้จากค าถามหลักดังนี้ 

- ลักษณะทางประชากรพ้ืนฐาน เพศ อายุ ภูมิล าเนา สถานะทางกฎหมาย 
- สาเหตุของการเข้าสู่ประเทศไทย 
- สาเหตุของการเข้าสู่พ้ืนที่เซียงกงบางนา ลักษณะการท างานในเซียงกง

บางนา ชีวิตประจ าวัน 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ รายได้  
- ความคาดหวัง  

                ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากค าถามหลักวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตท่ีเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การท าความเข้าใจกลไลที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เซียงกงบางนาที่
ท าให้แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ได้มีจะไม่มีสถานะทางกฎหมาย โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลสัมภาษณ์หลักจาก
แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เซียงกงบางนา จ านวน 23 คน (ดูภาคผนวก ก) และนอกเหนือจากข้อมูล
สัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่าง
ด้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ และบุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพ่ือน ามาประกอบ
วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย จ านวน 8 คน (ดูภาคผนวก ก) 
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บทที่ 2 
เซียงกงบางนา: พื้นที่ สถานที่ และที่ตั้ง 

 
“พ้ืนที่” (space) ไม่ได้มีความหมายในแง่เชิงภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีค าที่เกี่ยวข้อง

และท าให้ “พ้ืนที่” เป็นได้อีกหลายความหมาย เช่น space/ area/ place/ sphere/ boundary 
(พ้ืนที่ อาณาเขต บริเวณ ปริมาณ ฯลฯ) (สุธาริน คูณผล, 2550) “เซียงกงบางนา” ก็เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มี
รูปแบบเป็นพ้ืนที่ทางธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างตั้งใจเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ความส าคัญ
ของเซียงกงบางนาไม่ได้มีแค่เฉพาะการเป็นพ้ืนที่ด้านธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกระแสทุนนิยมโลก
เท่านั้น แต่“ที่ตั้ง” (location) ของเซียงกงบางนาท าให้เห็นความตั้งใจในการจัดการพ้ืนที่ ของทั้งตัว
ธุรกิจเซียงกงเองและความพยายามของรัฐในการบริหารพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศและปรับตัว
เองให้เข้ากับทุนนิยม (capitalism) และโลกาภิวัตน์ (globalization) ด้วยเช่นกัน 

 
2.1 ความส าคัญของพ้ืนที่และที่ตั้งของเซียงกงบางนา 
 

“เซียงกง” เป็นแหล่งรวมร้านค้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์มือสองที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งเริ่มต้นและส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันมีการน าเข้าจาก
ประเทศอ่ืน  เช่น ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เป็นต้น แต่เดิมค าว่า “เซียงกง” นั้น เป็นชื่อ
ของศาลเจ้า “เซียงกงเกง” ที่ตั้งอยู่ต้นถนนทรงวาดติดกับถนนเจริญกรุงของแขวงตลาดน้อย  
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกสร้างมาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 21  โดยกลุ่มคนไทยเชื้อสาย
จีนจ านวนมากที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณนั้น ผู้คนทั่วไปจึงเรียกชุมชนละแวกนี้ว่า “เซียงกง” ชาวจีนที่
อาศัยอยู่บริเวณศาลเจ้าเซียงกงเกงได้เริ่มต้นการค้าขายอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์เก่าจากคติการ
ด าเนินชีวิตที่ยึดถือในความขยัน การประหยัด การสร้างสรรค์ และการใช้สิ่งของต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 
ดังนั้นเมื่อได้เห็นพวกซากรถที่จอดทิ้งระเกะระกะอยู่ตามที่ต่าง ๆ จึงเกิดความเสียดาย เลยมีการรับซื้อ
เศษเหล็กซากรถเหล่านั้นน ามาซ่อมแซมปรับปรุงหรือตัดแยกเป็นชิ้นส่วน แล้วน าไปจ าหน่ายให้กับ
ผู้บริโภคที่ต้องการในราคาที่ประหยัด กลุ่มร้านค้าเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นจากการเห็นประโยชน์จากซากรถ
เหล่านั้นกลายเป็นธุรกิจที่เฟ่ืองฟูในหมู่คนจีนที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ หลั งจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
สิ้นสุดลง ธุรกิจเซียงกงก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นจากการประมูลขายพาหนะปลดประจ าการต่าง ๆ ของทหาร

                                           
1 สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดข้ึนในช่วง ปี พ.ศ. 2482-2488 
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พันธมิตร และยังคงเติบโตมาเรื่อย ๆ จนหลังสงครามเวียดนาม2 ก็ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่
และยานพาหนะเก่าต่าง ๆ อย่างมากเพราะราคาค่อนข้างถูกพอที่ จะเอามาดัดแปลงมาใช้ทดแทน
อุปกรณ์อ่ืนได้ ในช่วงหลังสงครามเวียดนามเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการ
ชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ใช้แล้วเพ่ิมขึ้นอย่างมากเพ่ือน ามาดัดแปลงใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป จึงได้มีการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ อะไหล่รถยนต์ใช้แล้วที่น าเข้า
เหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาของประเทศหลาย ๆ ด้าน เช่น รถโดยสาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถสามล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก จนเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการท่องเที่ยว
ของประเทศ การที่เซียงกงน าเข้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์ใช้แล้ว สามารถช่วยประหยัดเงินตรา
ต่างประเทศได้หลายเท่า จ านวนรถยนต์ภายในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศที่เพ่ิมจ านวนมากข้ึน
ท าให้ธุรกิจนี้ขยายเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาและเป็นที่นิยมของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ด้วย
คุณภาพของอะไหล่จากประเทศญี่ปุ่นที่ยังคงมีประสิทธิภาพการท างานถึง 75-80%  เหมาะกับ
ประเทศก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย ธุรกิจเซียงกงขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนท าให้บริเวณ  
ศาลเจ้าเซียงกงเกงคับแคบลง จึงมีการขยายออกมายังแขวงวังใหม่ (สวนหลวง) ซึ่งเป็นที่ดินของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี  พ.ศ. 2513 ปัจจุบันมีชื่อว่า เซียงกงสวนหลวง หรือ เซียงกงปทุมวัน  

ธุรกิจเซียงกงอะไหล่รถยนต์มือสองได้กลายเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญให้กับประเทศที่
ก าลังพัฒนา โดยเฉพาะที่ตั้งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองศูนย์กลางของประเทศและเป็นจุดรวม
ของเศรษฐกิจของประเทศท าให้ธุรกิจเซียงกงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเจริญเติบโตของ
กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง เซียงกงกลายเป็นทางเลือกของการซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่เพ่ิมจ านวนมาก
ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและท่ัวประเทศในช่วงที่ประเทศก าลังเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 

แต่การเจริญเติบโตของประเทศในขณะนั้นโดยรวมกลับเป็นการกระจุกตัวของการ
เจริญเติบโตที่เกิดเพียงในกรุงเทพมหานครจึงท าให้เกิดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่าง
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคอ่ืน ความเหลื่อมล้ าได้ถูกสะท้อนในการวางแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 นี้เองที่ได้มีแผนการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะและพัฒนาเมืองเข้ามา
ครั้งแรกเพราะมองเห็นความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ โดยมองว่ากิจกรรมทางการผลิตส่วนใหญ่รวมตัว
กันอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการขยายเติบโตของเมืองใหญ่มีเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้น เมือง
ใหญ่อ่ืนในส่วนภูมิภาคมีอัตราการเติบโตที่ช้ามาก เห็นได้จากกรุงเทพมหานครมีขนาดประชากร
มากกว่าเมืองที่สองคือ เชียงใหม่ ถึง 50 เท่า และการรวมตัวกันของภาคอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวใน

                                           
2 สงครามเวียดนาม เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2498-2518 
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กรุงเทพมหานครนี้เองได้สร้างความแออัดให้แก่เมืองหลวงของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 จึงได้ก าหนดแนวทางการกระจายความเจริญและกิจกรรมเศรษฐกิจไปสู่ส่วน
ภูมิภาค (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5, ม.ป.ป., น. 121) เพ่ือลดความแออัดของ
กรุงเทพมหานคร จึงมีประเด็นการพัฒนาที่มุ่งชะลอการขยายตัวของประชากรและลดอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนให้เมืองในเขตปริมณฑลมีส่วนแบ่งเบาภาระของ
กรุงเทพมหานคร โดยมีแผนพัฒนาเมืองหลัก เมืองรองในภาคต่างๆ และการพัฒนาบริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักแหล่งใหม่ในอนาคต ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 มีเป้าหมายทางพ้ืนที่ในส่วนของเขตปริมณฑล คือให้ 5 จังหวัดปริมณฑล อันได้แก่ 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐมและสมุทรสาคร ให้มีบทบาทในการรองรับการกระจายการ
ผลิตและเป็นที่พักอาศัยที่จะกระจายออกมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการสกัดกั้นการอพยพ
ของประชากรที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครในอีกทางหนึ่ง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 5, ม.ป.ป., น. 158-172)  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  6 (พ.ศ. 2530-2534) ซึ่งความ
พิเศษของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 นี้ แตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับอ่ืนที่ผ่านมา คือการเปลี่ยนแนวทางและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้
สามารถออกไปต่อสู้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างจริงจัง เป็นความพยายามของรัฐที่จะยกระดับการ
พัฒนาเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวสูงกว่าระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พยายามแก้ไขปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ในช่วงที่ผ่านมาอันส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าขึ้นทั่วโลกและมีการ
แข่งขันและกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างรุนแรง  (“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 6,” ม.ป.ป., น. 1-2) ช่วงปี พ.ศ. 2530 การขยายตัวเศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจาก
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่แต่เดิมเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เน้นทดแทนการน าเข้ามาเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ซึ่งโดยสรุปแล้วท าให้เศรษฐกิจ
ไทยเติบโตโดยเฉลี่ย ร้อยละ 10.2 ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2532 จากแนวทางพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ที่มุ่งกระจายความเจริญสู่จังหวัดปริมณฑลและการ
สร้างแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาคตะวันออก และในเวลาต่อมาที่ประเทศได้เปลี่ยนยุทธศาตร์ใน
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 6 ที่ท าให้เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมใหม่ข้ึนเป็นจ านวนมากทั้งท่ียังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและกระจายออกสู่จังหวัด
ปริมณฑลและภูมิภาคอ่ืน ความพยายามของรัฐในการลดการกระจุกตัวของความแออัดในเมืองมหา
นครหลักที่เป็นผลจากความเจริบเติบโตทางเศรษฐกิจ การพยายามลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เป็นต้นมา ท าให้ธุรกิจเซียงกงเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ช่วงเวลานี้เองที่เซียงกงได้ขยายตัวเองจากที่น าเข้าอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์
มือสองที่จ ากัดอยู่เฉพาะรถยนต์ขนาดกลางและเล็กในช่วงแรกก็ได้เริ่มขยับขยายธุรกิจของตัวเองด้วย
การน าเข้าเครื่องยนต์และรถยนต์ขนาดใหญ่ อะไหล่ยนต์เครื่องยนต์การเกษตร อะไหล่ยนต์อื่นๆ ที่เป็น
ที่ต้องการของคนในประเทศในช่วงที่ประเทศก าลังพัฒนา จึงท าให้พ้ืนที่ค้าขายที่ เซียงกงสวนหลวง
หรือเซียงกงปทุมวันแออัดไม่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจเซียงกงได้อีกต่อไป  

ผลจากนโยบายการพัฒนาเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวง การสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาเมืองปริมณฑล และการพยายามสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้กับเมืองปริมณฑลเหล่านี้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมส่วนเกินจากกรุงเทพมหานคร และการปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และ 6 นี่เองที่
ท าให้ธุรกิจเซียงกงที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้ขยายตัวเองจากใจกลางของเมืองหลวงออกสู่ชานเมือง 
เช่น เซียงกงบางนา (จังหวัดสมุทรปราการ) เซียงกงรังสิต (จังหวัดปทุมธานี) เป็นเซียงกงพระราม 3 
(เขตยานนาวา กรุงเทพตอนใต้) เซียงกงวังน้อย  (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และเซียงกงอ่ืนๆ เป็น
การขยายและกระจายตัวออกสู่หัวเมืองปริมณฑลตามการสนับสนุนและผลักดันของรัฐ และเป็นการ
รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและประเทศไปพร้อมๆ กัน 

“เซียงกงบางนา” นับเป็นเซียงกงแห่งแรกที่เป็นความพยายามในการขยับขยายตัวของ
ธุรกิจเซียงกงจากแหล่งเดิม (เซียงกงสวนหลวง) ซึ่งเซียงกงบางนาถูกวางเป้าหมายให้เป็นแหล่งรวม
อะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์ของรถขนาดกลางและเล็กที่เป็นส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่และท าก าไร
ให้ได้มากที่สุดของธุรกิจเซียงกง และเพ่ือให้เป็นเซียงกงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยพ้ืนที่เดิมที่แออัด
คับแคบ ความต้องการขยายตัวของธุรกิจเซียงกง การสนับสนุนและผลักดันโดยนโยบายพัฒนาเมือง
ปริมณฑลของรัฐ ท าให้เซียงกงมองหาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่จะสามารถขยายธุรกิจของตนเองได้ตาม
ต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศโดยรวมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ธุรกิจเซียงกงจึงได้เลือก  
“จังหวัดสมุทรปราการ” หนึ่งในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานครที่ถูกมองว่ามีศักยภาพสูงสุดใน
ขณะนั้นเป็นที่ตั้งของ “เซียงกงบางนา”  

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยและยังเป็นจังหวัด
ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489  เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้าและการขยายตัวที่ล้นเกินเชิงปริมาณของอุตสาหกรรมจาก
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการในฐานะพ้ืนที่ชานเมืองจึงกลายเป็นพ้ืนที่รองรับการกระจาย
อุตสาหกรรมส่วนเกินดังกล่าว นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 ที่รัฐมี
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นโยบายเร่งพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งภาคตะวันออกให้เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมหลักเพ่ือกระจายความเจริญ
ออกสู่ภูมิภาคและแข่งขันกับนานาประเทศเป็นต้นมา การแปรสภาพเป็นพ้ืนที่ เสรีนิยมใหม่
สมุทรปราการกลายเป็นปลายทางของแรงงานอพยพภายในประเทศและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเพ่ือ
ตอบสนองระบบอุตสาหกรรมขยายต่อดังกล่าว (ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี, 2555, น. 115) 

ในฐานะที่เป็นส่วนรองรับอุตสาหกรรมจากกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่
มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางของประเทศและยังเป็นแหล่งวัตถุดิบที่
น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นคลังสินค้าที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ ที่ท าให้การขนส่งวัตถุดิบและสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความสะดวกและเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ า ด้วยศักยภาพและพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของสมุทราปราการมีส่วนสนับสนุนให้นักลงทุนเข้า
มาประกอบกิจการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก สมุทรปราการมีนิคมอุตสาหกรรมหลัก 4 
แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) และ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) (สืบค้นจาก http://www.ieat.go.th/, วันที่ 20 เมษายน 2560) โดย
จังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 6 ,576 โรงงาน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มี
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ 
ยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ 
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เคมีภัณฑ์/พลาสติก เป็นต้น (สืบค้นจาก http://www.samutprakan.go.th, 
วันที่ 20 เมษายน 2560)  ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดสมุทรปราการ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : 
Gross Provincial Product) จ านวน 698,022  ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศรอง
จากกรุงเทพมหานคร และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดเฉลี่ยต่อคน (GPP Per Capital) จ านวน 528,899 
บาท/ปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจากระยอง สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา โดย
ผลิตภัณฑ์จังหวัดที่มีมูลค่ามากที่สุด คือ อุตสาหกรรม (การผลิต) มีมูลค่าสูงถึง 490 ,994 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 70.34 ของผลิตภัณฑ์จังหวัด รองลงมา ได้แก่ การขนส่ง/ คมนาคม (Logistics)  และ
สถานที่เก็บสินค้า ร้อยละ 15.75 การค้าส่งค้าปลีก ร้อยละ 4.15 ส่วนภาคเกษตรกรรมมีมูลค่า 3,252 
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.47 (สืบค้นจาก http://www.nesdb.go.th/, วันที่ 20 เมษายน 2560) 

นอกจากจะเป็นพ้ืนที่ อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศแล้ว ความส าคัญของ
สมุทรปราการอีกประการส าคัญคือการเป็นศูนย์กลางโลจิสติก (การขนส่ง/ คมนาคม และสถานที่เก็บ
สินค้า) ดังยุทธศาสตร์ปรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการได้วางกรอบไว้เพ่ือรับมือกับโลกาภิวัตน์ 
ในปี พ.ศ. 2546 ที่ว่า การท าให้จังหวัดสมุทรปราการ “เป็นศูนย์กลางโลจิสติก เพ่ือการส่งออกสินค้า
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของชาติ บ้านเมืองน่าอยู่และเป็นแหล่ง
รองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ” (ส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ, ม.ป.ป.) สมุทรปราการ
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นอกจากจะมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อ 13 สายแล้ว ยังมีทางหลวงพิเศษสายมอเตอร์เวย์ และทาง
ด่วนเชื่อมต่อสายบางพลี -สุขสวัสดิ์  (ถนนกาญจนาภิเษก) ทางพิเศษบูรพาวิถี ถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม ทางหลวงชนบทรวมทั้งที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จ านวนทั้งสิ้น 82 
เส้นทาง และยังมีสะพานแขวนข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 2 แห่ง คือ สะพานกาญจนาภิเษกและ
สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งส าหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม
นั้น เป็นโครงการที่เชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ในการรองรับ
รถบรรทุกจ านวนมากที่วิ่งขนถ่ายสินค้าและล าเลียงสินค้าจากท่าเรือคลองเตย 3 (สืบค้นจาก 
http://www.tri.chula.ac.th/triresearch/bangkokport/bangkokport.html, วันที่ 20 เมษายน 
2560) ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่โดยไม่ต้องใช้เส้นทางเข้าไปในตัวเมือง  เป็น
โครงข่ายที่ เสริมโครงข่ายถนนของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ  (สืบค้นจาก 
http://km.rdpb.go.th/Project/View/6114, วันที่  20 เมษายน 2560)  การคมนาคมทางน้ า 
สมุทรปราการมีท่าเทียบเรือที่ส าคัญ 7 แห่ง คือ ท่าเรือวิบูลย์ศรี ท่าเรือพระประแดง ท่าเรือคลองด่าน 
ท่าห้องเย็น ท่าสะพานปลา ท่าเรือข้ามฟากเภตรา และ ท่าเรืออายิโนะโมะโต๊ะ ส าหรับการคมนาคม
ทางอากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด ประมาณกิโลเมตรที่ 15 
ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี ห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานคร 25 กิโลเมตร นับเป็นท่าอากาศยาน
นานาชาติหลักของประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ สามารถรองรับเที่ยวบิน 76 เที่ยวบิน
ต่อชั่วโมง และรองรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค โดยสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินและ
ประตูสู่เอเชีย ให้บริการ 102 สายการบิน สู่ 142 เมืองทั่วโลก  
 ด้วยศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่องจากช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และ 6 เป็นต้นมา ท าให้สมุทรปราการกลายเป็น
จังหวัดอุตสาหกรรมหลักแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่ล้วนเป็นผลประโยชน์ต่อ
ธุรกิจเซียงกงหรือตัวเซียงกงบางนา การเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีภาคธุรกิจและผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย
เป็นจ านวนมากก็หมายถึงจ านวนรถยนต์ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่เฉพาะก าลังซื้อที่เพ่ิมขึ้นจาก
จ านวนรถยนต์ที่มากขึ้นในพ้ืนที่สมุทรปราการเอง การที่ เซียงกงบางนาตั้งอยู่ชานเมืองของ
กรุงเทพมหานครนั่นหมายถึงเซียงกงบางนายังคงเป็นแหล่งค้าอะไหล่ยนต์เครื่องยนต์มือสองที่ยังคงไม่
ทิ้งลูกค้าจ านวนมากในกรุงเทพมหานครเพราะการเดินทางและการขนส่งที่สะดวกผ่านโครงข่ายการ

                                           
3 ท่าเรือคลองเตยหรือท่าเรือกรุงเทพ เป็นท่าเรือระหว่างประเทศแห่งแรกและเป็นท่าเรือ

หลักของไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ 
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คมนาคมที่รัฐสร้างเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมือง การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของสมุทรปราการท า
ให้เซียงกงบางนาได้รับความสะดวกในการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการกระจายสินค้าออกสู่
ต่างจังหวัด ความสามารถของพ้ืนที่สมุทรปราการในการเชื่อมต่อกับสนามบินสุวรรณภูมิและต่อไปถึง
ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่จะกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักแหล่งใหม่ในอนาคต ทั้งหมดนี้เป็นส่วน
ช่วยที่จะท าให้เซียงกงบางนาได้กลายเป็นแหล่งค้าอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสองที่ส าคัญและใหญ่
ที่สุดของประเทศได้จริง 

เพ่ือให้เป็นแหล่งค้าขายอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสองที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ “เซียงกงบางนา” หรือ “โครงการเมืองเซียงกง” ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 
เป็นพ้ืนที่พาณิชยกรรมขนาดใหญ่ที่ถูกบริหารจัดการภายใต้ บริษัท เมืองเซียงกง จ ากัด โดยบริษัท
เมืองเซียงกงจ ากัดมีสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดินเป็นเวลา 30 ปี (พ.ศ. 2535-2565) โครงการเมือง 
เซียงกงได้เริ่มก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพ่ือแบ่งให้เช่าในพ้ืนที่กว่า  84 ไร่ บนถนนบางนา -ตราด 
(กิโลเมตรที่ 12) ในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และเสร็จสิ้นการ
ก่อสร้างอาคารทั้งหมดจนเต็มพื้นที่เป็นอาคารพาณิชย์จ านวนกว่า 1,200 คูหา เมื่อปี พ.ศ. 2538  

โครงการเมืองเซียงกงเป็นบริษัทจ ากัดที่มีหุ้นส่วนหลายคน โดยตั้งกรรมการบริหารเพ่ือ
บริหารจัดการพ้ืนที่ มีส านักงานบริการและจัดการอยูใจกลางเซียงกงบางนา หน้าที่หลักของโครงการ
เมืองเซียงกงคือการบริหารจัดการพ้ืนที่ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค การสัญจร ดูแลความปลอดภัย 
และช่วยอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการ ร้านค้าต่างๆ ในเซียงกง เพ่ือให้กิจกรรมการค้าขาย
ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างราบรื่น โครงการเมืองเซียงกงได้แบ่งขายสิทธิการเช่าให้แก่เจ้าของกิจการร้านค้า
ไปหมดแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2539 แม้ใน ปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ  
เกิดภาวะชะลอตัวในการลงทุน ท าให้เจ้าของกิจการที่ซื้อสิทธิ์การเช่าไปแล้วจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจ
ได้ตามที่วางแผนไว้ แต่โครงการเมืองเซียงกงด า เนินการบริหารจัดการพ้ืนที่ได้จากการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคจากเจ้าของกิจการที่เช่าอาคารพาณิชย์หรือซื้อสิทธิ์การเช่าในพ้ืนที่ไปแล้ว 
จ านวน 700 บาทต่อเดือนต่อคูหา  ดังนั้นโครงการจึงมีรายได้และสามารถด าเนินการบริหารจัดการ
ดูแลพ้ืนที่จากรายได้ที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค จ านวน 840,000 บาทต่อเดือน จากจ านวน
อาคารพาณชิย์ที่ขายการเช่าสิทธิ์ไปหมดแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  

แม้เซียงกงบางนาจะเริ่มต้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ (พ.ศ. 2540) จึงท าให้
การย้ายและขยายตัวออกมาจากเซียงกงสวนหลวงหรือเซียงกงปทุมวันที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเกิด
การชะลอตัวในช่วงแรก ร้านค้าไม่เต็มพ้ืนที่ (แม้จะขายสิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ในพ้ืนที่โครงการไป
หมดแล้ว) แต่ความต้องการอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสองของเซียงกงกลับไม่ได้น้อยลงตามสภาพ
เศรษฐกิจและได้รับความนิยมอย่างมากเพราะความต้องการสินค้าราคาถูกและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
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ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและฟ้ืนตัวจากวิกฤต เมื่อผ่านวิกฤต เศรษฐกิจช่วงปีพ.ศ. 2540 ไปได้ 
สถานการณ์ของเซียงกงบางนาก็เริ่มดีขึ้น ร้านค้าในเซียงกงเต็มพ้ืนที่ เจ้าของกิจการสามารถท าก าไร
จากธุรกิจได้อย่างมาก ในช่วงปี พ.ศ. 2548 และเป็นช่วง ปี พ.ศ. 2550-2556 ที่นับว่าเป็นช่วงที่ 
เซียงกงบางนาและธุรกิจอะไหล่เซียงกงรุ่งเรืองที่สุด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2550 ที่เกิดวิกฤตราคาน้ ามัน
โลกที่ส่งผลต่อราคาน้ ามันในประเทศ ท าให้คนในประเทศหันมาใช้พลังงานทดแทนที่ราคาถูกกว่า ซึ่ง
ในขณะนั้นรัฐเองได้มีนโยบายสนัสนุนการใช้พลังงานทดแทน  นั่นคือ ก๊าซ NGV (natural gas 
vehicle) และ LPG (liquefied petroleum gas) ที่มีราคาถูกกว่ามากและเป็นทางเลือกในการใช้
พลังงาน พาหนะเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งเป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถทนแบกรับกับ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากราคาน้ ามันได้ จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เป็น NGV และ LPG แทน แต่การ
เปลี่ยนมาใช้ NGV และ LPG ได้นั้น ต้องเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินเสียก่อน 
ซึ่งก็หมายความว่าความต้องการที่จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเบนซินมีมากขึ้น ท าให้
เครื่องยนต์เบนซินมือสองจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากช่วง
วิกฤตน้ ามันที่เป็นช่องทางธุรกิจของเซียงกงแล้ว ในช่วงวิกฤตน้ าท่วมใหญ่ของประเทศในปี พ.ศ. 2554  
ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เครื่องยนต์และอะไหล่มือสองจากประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะ
ความต้องการในการเปลี่ยนและซ่อมแซมเครื่องยนต์ต่างๆ ที่เสียหายจากน้ าท่วม ทั้งสองวิกฤตดังกล่าว
จึงท าให้สินค้าเซียงกงได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น และเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี้เองที่เซียงกงบางนา
ต้องการแรงงานเป็นจ านวนมากในพื้นที่ ช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานในเซียงกงมีจ านวนมากถึง 800 คน 
โดยเป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง 

การพัฒนาเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและโลก ผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเซียงกงบางนา ท าให้เราได้เห็นความพยายามในการ
สร้างโอกาสและการปรับตัวของทุนนิยมภายใต้นโยบายรัฐและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการพัฒนาเมืองที่ดูเหมือนจะเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อธุรกิจเซียงกงเป็นอย่างมาก ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองนี้ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงพ้ืนที่สมุทรปราการแต่หมายรวมถึงพ้ืนที่ที่
สมุทรปราการเชื่อมต่อด้วย ไม่ว่าจะเป็นเขตบางนาของกรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิหรือ
ภูมิภาคตะวันออกที่ก าลังจะกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ขนาดใหญ่ พ้ืนที่เชื่อมต่อเหล่านี้ ท า
ให้เซยีงกงบางนาสามารถขยายฐานธุรกิจของตัวเองเพ่ือการรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเมือง 

อ าเภอบางพลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ได้มีแผนพัฒนาการ
สร้างเขตเมืองใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครในฐานะเมือง
บริวาร ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 15 จากสี่แยกบางนา โดยให้มีสาธารณูปโภคส าหรับอยู่อาศัย รวมถึงเขต
ศูนย์กลางเมืองต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างล่าช้า พ้ืนที่สวัสดิการต่างๆ 
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จึงไม่ได้พัฒนารองรับการเจริญเติบโตของเมืองอุตสาหกรรมอย่างที่ควรจะเป็น (กิตติมา รุ่งกระจ่าง, 
2552) ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมได้มีการปรับเปลี่ยน การเกิดขึ้นของเมือง อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสูงที่ชลบุรีและระยองประกอบกับการตัดผ่านของทางด่วนพิเศษระว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 
ท าให้การขยายของกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกมิได้ขยายสู่เขตอ า เภอบางพลีตามที่วางไว้อย่าง
เต็มที่ พื้นที่รอบถนนบางนา-ตราด ระหว่างสี่แยกบางนาสู่บางพลีจึงถูกพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยชาน
เมืองแทนที่การขยายของเขตธุรกิจและอุตสาหกรรม แม้การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งเป้าไปที่ชลบุรีและระยอง แต่สมุทรปราการก็ยังคงเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมและโลจิสติกที่ส าคัญของประเทศอยู่ สมุทรปราการยังคงเป็นทางผ่านและเชื่อมต่อ
กรุงเทพมหานครกับชลบุรีและระยองพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ และพ้ืนส่วนหนึ่งได้ถูกปรับเปลี่ยนให้
กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยและมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพ่ือลดความหนาแน่นจากพ้ืนที่
อาศัยในกรุงเทพมหานคร การคมนาคมที่สะดวกจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ เชื่อมต่อใจกลาง
กรุงเทพมหานครถึงสมุทรปราการ จากสถานนีอ่อนนุช -แบริ่ง และมีโดยส่วนขยายจากช่วง 
แบริ่ง-ส าโรง4 (สมุทรปราการ) ที่ก าลังจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 ท าให้สมุทรปราการเป็นทั้ง
พ้ืนที่อุตสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติก และพ้ืนที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีความสะดวกทั้ งในการคมนาคม มี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สาธารณูปโภคที่ครบครัน มีศักยภาพพอที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเขต
ปริมณฑลที่มีความสามารถและมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะกลายเป็นเมืองใหม่รองจาก
กรุงเทพมหานคร 

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศท่ีเปลี่ยนไปและการพัฒนาเมืองที่เป็นส่วนต่อขยายจาก
กรุงเทพมหานคร ท าให้เห็นว่าด้านหนึ่งของสมุทรปราการคือ เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น 
แรงงานจากส่วนต่างๆ ของประเทศและแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เกิดชุมชนแรงงาน
ทั้งแรงงานในประเทศและแรงงานต่างด้าว ส่วนอีกด้านหนึ่งมีความเป็นเมืองใหม่ที่รองรับผู้คนและเป็น
ย่านที่ทันสมัยชานเมืองกรุงเทพมหานคร มีการคมนาคนที่สะดวกสบาย ที่ถูกพัฒนาให้เป็นเมืองแหล่ง
ที่อยู่อาศัย ราคาประเมินที่ดินจังหวัดสมุทรปราการอยู่ที่ 40,000-100,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งเป็น
ราคาที่สูงกว่าทุกจังหวัดในเขตปริมณฑล (ราคาประเมินปี พ.ศ. 2559-2562) (สืบค้นจาก 
http://www.treasury.go.th, วันที่ 15 เมษายน 2560)   ส่วนหนึ่งที่สมุทรปราการถูกเลือกเป็น

                                           
4 ส าโรง หรือเขตต าบลส าโรงเหนือ อยู่ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางนา (กรุงเทพมหานคร) มีแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ และถนนแบริ่ง (สุขุมวิท 107) เป็นเส้นแบ่งเขต 
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แหล่งที่อยู่อาศัยใหม่สืบเนื่องจากน้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 เพราะพ้ืนที่ส่วนนี้ไม่ได้รับผลกระทบ
จากน้ าท่วม 

เมืองที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจอย่างสมุทรปราการจึงดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้า
มาในพื้นที่ จากเริ่มต้นที่เป็นเมืองที่เจริญเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และ
ปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งงานที่ส าคัญอยู่ แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจ านวนมากที่หลั่งไหลเข้ามา 
ความสะดวกของการขนส่งคมนาคม โอกาสทางด้านเศรษฐกิจที่สมุทรปราการเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับทั้ง
กรุงเทพมหานครและเขตอุตสาหกรรมหลักใหม่ โครงการที่อยู่อาศัย แหล่งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่
เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่ ทั้งหมดนี้ท าให้เซียงกงบางนายังคงเอาตัวรอดปรับตัวอยู่ได้แม้
แผนการพัฒนาเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป  

พ้ืนที่รอบถนนบางนา-ตราด หรือเรียกว่าย่านบางนา อยู่ในเขตบางนาซึ่งเป็น 1 ใน 50 
เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครที่ถูกแยกออกมาจากเขตพระโขนง จัดตั้งเป็นเขตบางนาเมื่อ  
ปี พ.ศ. 2540 และจากกิโลเมตรที่ 8 ของแยกบางนา อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ย่านบางนามีการ
เติบโตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนสนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้บริการ ด้วยการคมนาคมที่สะดวกทั้งการ
เข้าเมืองด้วยทางด่วนขั้นที่ 1 และออกเมืองด้วยทางด่วนบูรพาวิถี หรือจะเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ไป
จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศ จนกระทั่งเปิดใช้
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ย่านบางนาก็มีศักยภาพ ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลาง
ของกรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกเลยก็ว่าได้ 

ภายหลังที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) 
“บางนา” (พ้ืนที่โดยรอบถนนบางนา-ตราด) ตั้งแต่สี่แยกบางนาไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 ค่อยๆ 
เปลี่ยนโฉมหน้าจากพ้ืนที่ชายขอบรอบนอกเมือง มาสู่ความเป็นเมืองมาเรื่อยๆ นับตั้งแต่มีการสร้าง
ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสุขุมวิท) จากสถานีอ่อนนุช -แบริ่ง ที่แล้วเสร็จในปี 
2554 และมีส่วนขยายต่อเพ่ิมเติมจากสถานีแบริ่ง-ส าโรง ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 เริ่มแรก
ศักยภาพของย่านบางนามาจากการเป็นต้นทางของถนนสายหลักที่วิ่งออกสู่ท่าเรือน้ าลึกในภาค
ตะวันออก และเป็นเส้นทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 14)  อีก
ทั้งการเติบโตของผู้คนจากจังหวัดในภาคตะวันออก ทั้งฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง รวมถึงการเติบโต
ของนิคมอุตสาหกรรม และการมีแหล่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เหตุปัจจัย
เหล่านี้ท าให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัยในย่านบางนาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แต่จุดเปลี่ยนส าคัญของย่าน
บางนาคือ การขยายระบบโครงการรถไฟฟ้า ประกอบกับกับการเปิดตัวของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใน
ย่านนี้ อาทิ เซ็นทรัลบางนา (บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 3), เมกะบางนาและอิเกีย (บางนา-ตราด 
กิโลเมตรที่ 8) เป็นต้น ที่ท าให้ย่านบางนากลายเป็นแหล่งค้าปลีกและโครงการที่อยู่อาศัย ซี่งร่างผัง
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เมืองใหม่ของกรุง เทพมหานครได้ก าหนดให้ โซนนี้ เป็น พ้ืนที่ศูนย์พาณิชยกรรมส าคัญของ
กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก (สืบค้นจาก http://gotomanager.com, วันที่ 12 มีนาคม 2560)  

ย่านบางนาเติบโตมีความเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ มีการลงทุนขนาดใหญ่จากภาคเอกชน
เพ่ือรองรับความเป็นเมืองที่ขยายต่อจากกรุงเทพมหานครและเชื่อมต่อกับเมืองอุตสาหกรรมใหม่ตาม
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  โดย เดอะมอลล์กรุ๊ป5 ได้พัฒนาโครงการพ้ืนที่ 
พาณิชยกรรมขนาดใหญ่ แบงค็อก มอลล์ ตรงสี่แยกบางนา โดยใช้เงินลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท มี
พ้ืนที่โครงการทั้งหมด 100 ไร่ ซึ่งเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งเดอะมอลล์กรุ๊ป ภายใน
โครงการจะประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม อาคารที่อยู่อาศัยให้เช่า อาคาร
ส านักงานให้เช่า อีกทั้งยังได้วางรูปแบบโครงการในเบื้องต้นว่าเป็นโครงการแบบ City within the 
City หรือเมืองในเมืองที่สมบูรณ์แบบ โดยมีพ้ืนที่รวมทั้งโครงการ 650,000 ตารางเมตร หากโครงการ
เสร็จสมบูรณ์จะเป็นศูนย์การค้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2563 (สืบค้นจาก http://shows.voicetv.co.th/ 
voice-market/104888.html, วันที่ 15 มีนาคม 2560) และในโครงการแบงค็อก มอลล์นี้เอง นาย
อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) กล่าวว่า ขณะนี้ 
บขส.รอดูแบบพัฒนาโครงการแบงค็อกมอลล์ ที่จะให้พ้ืนที่ บขส.พัฒนาสถานีขนส่งสายตะวันออก 
เนื่องจากมีแผนย้ายออกมาจากเอกมัย โดย บขส.ได้ปรับรูปแบบบริการของสถานีขนส่งให้รองรับรถ
สายไกลด้วย คาดว่าใช้เงินก่อสร้าง 70 ล้านบาท (สืบค้นจาก http://www.prachachat.net/news_ 
detail.php?newsid=1462120362, วันท่ี 20 เมษายน 2560) ในขณะที่เมกะบางนา ที่ตั้งอยู่บน
ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 8 ในเขตอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มแผนขยายต่อ
โครงการจากเดิมท่ีเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยที่อยู่นอกเขตศูนย์กลางธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2555  ซึ่งการขยายโครงการของเมกะบางนาจะ
ปรับเปลี่ยนเมกะบางนาให้เป็น เมกะซิตี้  ซึ่งเป็นโปรเจ็คอสังหาริมทรัพย์ สร้างเมืองขนาดใหญ่ส าหรับ
การใช้ชีวิตแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่ส าหรับอยู่อาศัย ออฟฟิศส านักงาน แหล่งช้อปปิ้งหรือ
แม้กระทั่งสถานที่ให้ได้ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์อันหลากหลายพ้ืนที่กว่า 400 ไร่ โดยโครงการจะแบ่ง
ออกเป็นหลายเฟส ทั้งโรงแรม อาคารส านักงาน ที่พักอาศัย ส่วนต่อขยายของศูนย์การค้าและอ่ืนๆ 
ภายใต้งบลงทุนทั้งหมดกว่า 67,000 ล้านบาท โดยนางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์

                                           
5 บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด หรือ เดอะมอลล์กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจค้าปลีกใน

ประเทศไทย ผู้ด าเนินกิจการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, ย่านการค้าดิ เอ็ม ดิสทริค, ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน 
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แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด เห็นว่าเมกะบางนาตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ถนนบางนา-
ตราดและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีจ านวนประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งมีก าลังซื้อ
สูง และเป็นพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ที่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยสนับสนุนด้าน
โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้น เชื่อมต่อทั้งท่ีพัก และโครงการศูนย์อุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ด นอกจากนี้ยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (รัชดา-ส าโรง) ที่เชื่อมต่อกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สายสุขุมวิท อ่อนนุช-แบริ่ง-ส าโรง) และรถไฟฟ้ารางคู่บางนา-สุวรรณภูมิ ที่เป็น
แรงเสริมการเติบโตของพ้ืนที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ท าให้ถนนบางนา-ตราดกลายเป็น “ฮับ” ยุทธศาสตร์ส าคัญ 
ศูนย์รวมของการเดินทาง และการขนส่งในอนาคต ประกอบกับระบบรถไฟเชื่อมต่อสุวรรณภูมิ 
(Airport Rail Link) ในส่วนที่จะขยายถึงแหลมฉบัง หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง สุวรรณภูมิ- 
แหลมฉบัง (สืบค้นจาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID 
=9600000010499, วนัท่ี 15 มีนาคม 2560) 

เงินลงทุนมหาศาลทั้งจากรัฐและภาคเอกชนที่เห็นศักยภาพของพ้ืนที่สมุทรปราการและ
พ้ืนที่โดยรอบถนนบางนา-ตราด เพ่ือขยายความเจริญจากมหานครหลักและรองรับคนจ านวนมากที่
อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ ก าลังเปลี่ยนในพ้ืนที่นี้กลายเป็นเสมือนดินแดนในฝัน (dreamland) ใหม่ 
ที่เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองอยู่อาศัยไปพร้อมๆ กัน ดังแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
สมุทรปราการที่วางไว้ เพ่ือท าให้สมุทรปราการเป็น “เมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่” (ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 
2553) และ “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” (ยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2561-2564) (สืบค้น
จาก http://www.samutprakan.go.th, วันที่ 21 เมษายน 2560) 

เนื่องจากการด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 4 ของประเทศไทย (พ.ศ. 2520–2524) ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เพราะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันและความแปรผันของตลาดการเงินระหว่างประเทศจึง
ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของโลกเกิดภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจตกต่ า ทั้งยังน ามาซึ่งปัญหาการ
ว่างงานที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
และโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทยซึ่งไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงไปได้ทันเวลา 
ดังนั้นเพ่ือรับมือกับสภานการณ์วิกฤติการณ์น้ ามันที่เกิดขึ้นรัฐบาลจึงได้เร่งหาแนวทางเพ่ือการพัฒนา
พลังงานทดแทน เช่น ก๊าซธรรมชาติ และเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานอ่ืนๆ จากแหล่ง
ภายในประเทศ เช่น ลิกไนต์ พลังน้ า รวมทั้งการด าเนินมาตรการประหยัดพลังงาน และปรับโครงสร้าง
การผลิตควบคู่ไป ผลของการพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งท าให้เกิดปัญหาความแออัดและปัญหาสังคมเมืองตามมา  เพื่อ
แก้ไขปัญหาด้านพลังงานและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) จึงได้มีแนวทางด าเนินการโดยเร่งรัดพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่ 3 จังหวัด ในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมขั้น
พ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ซึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบป้อนอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
คอลและอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี   นอกจากนี้ยังส่งเสริมนิคมอุตสาหากรรมในภูมิภาค รวมทั้งส ารวจ
ความเป็นไปได้แถบฝั่งทะเลอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นเขตอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วย
เช่นกัน เหตุผลหลักที่รัฐมีแนวทางส่งเสริมให้เกิดการกระจายอุตสาหกรรมไปยังพ้ืนที่ในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกเนื่องจากภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ ของประเทศ โดยผลผลิตรวมของภาคในปี พ.ศ. 2522 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 
13.4 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ อีกท้ังมีอัตราการขยายตัวในช่วงปี พ.ศ. 2519 – 2522 สูงถึงร้อยละ 
12.4 ต่อปี ซึ่งนับว่าสูงกว่าของทั้งประเทศและของภาคอ่ืนๆ ทั้งหมด ในด้านสาขาการผลิตนั้นพบว่า
สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนสูงสุดในการผลิตของภาค คือ สาขาอุตสาหกรรมซึ่งสูงถึงร้อยละ 30.8 ของ
ผลผลิตรวมของภาค 

การที่ภาคตะวันออกมีลักษณะโดดเด่นเนื่องมาจากมีข้อได้เปรียบ เช่น เป็นแหล่งที่ตั้งอยู่
ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก มีพ้ืนที่ติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่ง
แรงงานและวัตถุดิบหลายอย่าง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทยท าให้เป็นช่องทางเข้าออกที่ส าคัญของ
สินค้า สินค้าจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถส่งออกไป
ต่างประเทศโดยไม่ผ่านกรุงเทพมหานคร มีปัจจัยพ้ืนฐานค่อนข้างสมบูรณ์ เช่นโครงข่ายด้านคมนาคม
และสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี มีสนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือน้ าลึก และกิจการขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ ที่ได้เปรียบกว่า
ภาคอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ท าให้สามารถขนส่งก๊าซขึ้นบกโดยใช้
ต้นทุนต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ได้ท าให้ภาคตะวันออกสามารถจูงใจให้เอกชน
เข้ามาลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่หลายประเภท จากสภาพ
ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อันได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา รวม
เนื้อที่ประมาณ 8.3 ล้านไร่ และมีประชากร 1.6 ล้านคน ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญและแหล่งที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศในอนาคต โดยรัฐบาลมีแผนการที่ส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 8 แผนการ คือ 1) แผนการส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้
เอกชนลงทุนด้านอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษบริเวณแหลมฉบัง 
และโครงการอุตสาหกรรมหลักต่างๆ บริเวณหนองแฟบ มาบตาพุด เช่น โซดาแอช ปุ๋ยเคมี เหล็กและ
เหล็กกล้า เป็นต้น 2) แผนพัฒนาโครงข่ายบริการขั้นพ้ืนฐาน เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์  
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สัตหีบและโครงการวางท่อน้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าดอกรายไปยังมาบตาพุดและสัตหีบ เป็นต้น  
3) แผนการพัฒนาแรงงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาแรงงานฝีมือในกิจกรรม
อุตสาหกรรม 4) แผนการสาธารณสุข ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์ หรือสถาบันอาชีวอนามัยในเมืองใหม่ 
5) แผนการพัฒนาเมือง ได้แก่ โครงการพัฒนาเมืองหลักชลบุรี เมืองรองระยองและฉะเชิงเทรา และ
โครงการพัฒนาเมืองใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 6) แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมบริเวณแหล่งต้นน้ าล าธาร และโครงการ
ควบคุมสภาวะแวดล้อมเป็นพิษจากการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 7) แผนการ
ปรับปรุงความเสื่อมโทรมของดินและการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้น 
และ 8) แผนการศึกษาเพ่ือวางแผนแม่บท ได้แก่ โครงการศึกษาเพ่ือวางแผนแม่บทของพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออก และโครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมทางวิศวกรรมของโครงการที่ได้
ก าหนดไว้ (สืบค้นจาก http://www.mtp.rmutt.ac.th/?page_id=171, เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560) 

ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดให้อีอีซีเป็นฐานการลงทุนใหญ่ให้ประเทศ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ภายใต้กรอบการลงทุนของรัฐและเอกชนกว่า 1.5 ล้านล้านบาท 
ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ การท าให้
สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่
เชื่อม 3 ท่าเรือ เขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล  และการสร้างเมืองใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นต้น ซึ่งรัฐได้มีการออกกฎหมายเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการท างานในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งทางด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเร่งรัดขบวนการร่วม
ทุนกับเอกชนส าหรับโครงการส าคัญในอีอีซี ซึ่งสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 8-10 เดือน 
โดยการลดขั้นตอนไม่จ าเป็น ควบคู่ไปกับการรักษาความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูล การออก
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ศุลกากรฉบับใหม่ที่ช่วยให้เขตปลอดอากรปลอดเอกสาร และมีความสะดวก
รวดเร็วในระดับนานาชาติ และการชักจูงผู้ลงทุนรายส าคัญมาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยได้
ปรับปรุงการท างานให้มีผู้รับผิดชอบดูแลผู้ลงทุนรายส าคัญแต่ละรายเป็นการเฉพาะ  (สืบค้นจาก 
http://thaipublica.org/2017/04/eec1-5-4-2560/, วันที่ 20 เมษายน 2560) 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า แผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ภาครัฐตั้งใจผลักดันมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ 2) เพ่ิมฐานภาษีของรัฐบาล 3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และ 4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน และเป้าหมายส าคัญ คือเศรษฐกิจขยายตัว 
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5% ต่อปี เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 1 แสนคนต่อปี เพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 10 ล้านคนต่อปี  (สืบค้น
จาก http://m.naewna.com/view/business/253352, วันที่ 20 เมษายน 2560) ความฝันของ
ประเทศต่อ EEC ที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวหลังจากที่ซบเซามากว่า 10 ปี การ
ลงทุนของรัฐอย่างมหาศาล ก าลังจะเปลี่ยนให้ภูมิภาคตะวันออกของประเทศเปลี่ยนไป  

จากการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ท าให้เกิดแผนการจัดการและ
การพัฒนาพื้นที่เมือง โดยเฉพาะที่ตั้งของเซียงกงบางนา ที่ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด และอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันพ้ืนที่นี้ได้กลายสภาพเปรียบเหมือนดินแดนในฝัน  ที่เป็นความหวัง
และตั้งใจให้พ้ืนที่นี้สามารถรวมความหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย 
แหล่งพานิชยกรรมขนาดใหญ่ที่ครบวงจรและสามารถตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป 
การคมนาคมที่สะดวกสบาย ทั้งทางบก ทางน้ าและทางอากาศ แหล่งงานมากมายที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมากในพ้ืนที่และเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดและปลอดภัย6 (สืบค้นจาก 
http://ecocenter.diw.go.th, วันที่ 20 เมษายน 2560) เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อของเมืองมหานครหลัก
ของประเทศและเมืองอุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาคตะวันออก และไม่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญในภาคตะวันออก ทั้งหมดนี้ท าให้เห็นศักยภาพของพ้ืนที่อันเป็นที่ตั้ งของเซียงกงบางนาและ
ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเมืองให้กลายเป็นดินแดนในฝันได้จริง เซียงกงบางนา
กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในฝันและได้รับประโยชน์จากความพยายามในการสร้างดินแดนในฝัน
ให้กลายเป็นจริง เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเมืองโดยรอบพ้ืนที่เซียงกงบางนาพบว่าความต้องการจะ
พัฒนาเมืองไปตามแนวคิดทุนนิยมและการบริหารจัดการพ้ืนที่ของรัฐนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้า
ปราศจากแรงงานจ านวนมากในพ้ืนที่ ซึ่งส าหรับพ้ืนที่สมุทรปราการนั้นมีชุมชนแรงงานทั้งไทยและ  
ต่างด้าวกระจายอยู่โดยรอบพ้ืนที่ แรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานนอกระบบที่เป็นกลุ่มแรงงานหลักใน

                                           
6 ความพยายามของรัฐที่จะท าให้เมืองอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ให้เป็นเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งแผนการนี้ปรากฏอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จังหวัดสมุทรปราการ ที่เกิดจากประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้
มอบหมายในกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial 
Town) และมีมติอีกครั้งในการประชุมเมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษา
รูปแบบการจัดท าเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิม ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และระยอง และจัดท าแผนการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ใหม่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี  
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พ้ืนที่เขตจังหวัดสมุทรปราการมีจ านวน 258,477 คน โดยเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจ านวน 
150,017 คน เป็นแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ7 จ านวน 58,557 คน เป็นแรงงานเข้าเมืองมาอย่าง
ผิดกฎหมายที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่และรอการพิสูจน์สัญชาติ8 ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม พ.ศ. 
2561 จ านวน 57,525 คน (สืบค้นจาก http://samutprakan.mol.go.th, วันที่ 20 เมษายน 2560) 
ด้านหนึ่งของเมืองคือความเป็นชุมชนน่าอยู่ ความทันสมัย ความสะดวกสบาย แต่อีกด้านของเมืองคือ
ชุมชนแรงงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีรายได้ต่ าและเป็นแรงงาน
หลักของพ้ืนที่นี้ ที่กระจายตัวพักอาศัยกลายเป็นชุมชนย่อยๆ อยู่โดยรอบ ซึ่งเซียงกงบางนาก็เป็นหนึ่ง
ในชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าวท างานและพักอาศัยอยู่กว่า 300 คน 
 
2.2 ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของเซียงกงบางนาและท่ีตั้งของเซียงกงบางนา 
 

 ใน The Right to the City (2008) เดวิด ฮาร์วีย์ (David Harvey) นักภูมิศาสตร์สังคม
ได้พยายามท าให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองที่ล้อไปกับทุนนิยมหรือกลุ่มคนที่เป็นนายทุน แม้จะเป็นความ
ต้องการเพ่ือให้เมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมืองทันสมัย เพ่ือให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้รับ
ผลประโยชน์และอยู่อย่างมีความสุขภายใต้การด าเนินการโดยทุนนิยม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มีคนบาง
กลุ่มท่ีไมไ่ด้ถูกนับรวมและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ชื่นชมกับความทันสมัยและมีความสุขไปพร้อมกับการ
พัฒนาเมืองดังกล่าว  

การเลือกจัดตั้งและที่ตั้งของเซียงกงบางนาเป็นความตั้งใจของธุรกิจเซียงกงหรือกลุ่ม  
ทุนนิยมที่ต้องการสร้างโอกาสในการท าก าไรให้กับธุรกิจของตนเองอย่างเกิดผลประโยชน์สูงสุด  
เซียงกงบางนาสอดแทรกตัวเองเข้ากับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนา
เมืองของรัฐเพ่ือช่องทางในการท าธุรกิจของตน นอกจากความสามารถในการแทรกตัวเพ่ือหาช่องทาง
สะสมทุนจากนโยบายรัฐได้เป็นอย่างดีแล้ว สิ่งที่เซียงกงบางนาได้รับประโยชน์จากผลพวงที่เกิดข้ึนจาก

                                           
7 แรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ คือ คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่หลบหนีเข้า

เมือง ได้รับการผ่อนผันให้ท างานและอยู่ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้รับ
การพิสูจน์สัญชาติและปรับสถานะการเข้าเมืองถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

8 แรงงานต่างดา้วเข้าเมืองผิดกฎหมาย คือ คนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่
หลบหนีเข้าเมือง ได้รับการผ่อนผันให้ขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) ซ่ึงแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศเพ่ือรอเข้าสู่กระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติ  
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นโยบายรัฐคือ แรงงานจ านวนมากทั้งแรงงานในประเทศและแรงงานต่างด้าวที่หลั่งไหลเข้ามายังพ้ืนที่
สมุทรปราการอย่างต่อเนื่องที่ด้วยแรงงานจ านวนมากเหล่านี้ท าให้เซียงกงบางนาสามารถใช้ประโยชน์
จากแรงงาน เช่นเดียวกับการพัฒนาเมืองหรือสร้างดินแดนในฝันให้กลายเป็นจริงที่ต้องการแรงงาน
เป็นจ านวนมากเซียงกบางนาเองก็ต้องการแรงงานจ านวนมากเพ่ือสามารถขยายและด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้เช่นเดียวกัน   

 ด้วยจังหวัดสมุทรปราการเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ประกอบกับความ
พยายามพัฒนาเมืองของรัฐที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกจ านวนมาก ได้ท าให้สมุทรปราการเป็น
ปลายทางหนึ่งที่ส าคัญของแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง ความพยายามของรัฐที่จะควบคุม
แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายผ่านระบบเอกสาร (บัตรต่างๆ) ท าให้เซียงกง
บางนาได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐที่ต้องการควบคุมคนต่างด้าวและความต้องการแรงงานต่าง
ด้าวไร้ฝีมือราคาถูกโดยเปลี่ยนตัวเองให้มีสภาพราวกับว่าเป็น “ค่าย”9 หรือพ้ืนที่ที่รวมแรงงานต่างด้าว

                                           
9 “ค่าย” (the camp) ตามแนวคิดของจิออรจ์ิโอ อเกมเบน (Giorgio Agamben) ในหนังสือ 

Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1995) นั้น มีหน้าที่เทียบเคียงให้เห็นกระบวน
ทัศน์หรือการท างานของความรู้และอ านาจทางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งๆ บนพ้ืนที่หนึ่งๆ  ค่ายเป็น
พ้ืนที่ (space) แห่งการปะทะระหว่างอ านาจของการเมืองชีวญาณ (bio-politics) และ ชีวิตที่เปลือย
เปล่า โดย อ านาจอธิปัตย์ของรัฐชาติสมัยใหม่นั้นเป็นอ านาจที่ต้องมีพ้ืนที่/ดินแดน (territory) และ
ขอบเขตของอ านาจ (order) ที่ตายตัวชัดเจน การจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรในพ้ืนที่กลายเป็นหัวใจ
ส าคัญในการปกครอง และกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานที่สุดของการปกครองคือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่เ ปลือย
เปล่า ซึ่งการท างานของอ านาจอธิปัตย์ต่อชีวิตเหล่านี้เป็นการใช้อ านาจในสภาวะพิเศษหรือในสภาวะ
ยกเว้น (state of exception) มากกว่าสภาวะปกติ การท างานของอ านาจในสภาวะยกเว้นต่อชีวิตที่
ไม่ปกติ (ชีวิตที่เปลือยเปล่า) ย่อมต้องมีพ้ืนที่บางอย่าง เพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าหรือชีวิตที่
มีคุณค่าก็ต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ (space) พ้ืนที่ที่จะมารองรับการใช้อ านาจขององค์อธิปัตย์ พ้ืนที่ที่ว่านี้
จึงต้องถูกสร้างขึ้นในฐานะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งของสภาวะสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่ง อเกมเบนเรียก
พ้ืนที่ในลักษณะนี้ว่า “ค่าย” (the camp) ส าหรับ อเกมเบน “ค่าย” เป็นสิ่งที่เกิดนอกกฎหมายปกติ
แต่ก็ยังคงสถานะเป็นกฎหมายในตัวมันเอง ซึ่งค่ายเป็นพ้ืนที่ที่อ านาจอธิปัตย์แบบชีวญาณสามารถมา
ปะทะกับชีวิตได้โดยตรง เมื่อค่ายเป็นพ้ืนที่ที่กฎหมายปกติไม่ถูกบังคับใช้ ชีวิตที่เข้ามาอยู่ในค่าย เช่น 
ผู้ที่ถูกสงสัยว่าก่อการร้าย ชาวยิวที่ถูกกักกันในค่ายนาซี ค่ายผู้ลี้ภัย ค่ายผู้อพยพในประเทศต่างๆ 
แรงงานต่างด้าวจึงไม่ถูกปกป้องโดยกฎหมายปกติ ความเป็นพลเมืองของชีวิตที่อยู่ในค่ายจึงถูกท าลาย
ไป จึงสถานะของคนเหล่านี้จึงเป็นได้แค่เพียงชีวิตที่เปลือยเปล่าเท่านั้น 
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เหล่านี้ไว้ ด้วยกลไกของพ้ืนที่ที่ยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการเข้ามาค้าแรงงานของแรงงานต่างด้าวที่ไม่มี
สถานะทางกฎหมาย ดังตัวอย่างชีวิตของคินแรงงานหนุ่มชาวพม่าอายุ 18 ปี คินและน้องสาวเข้ามาใน
ประเทศไทยด้วยการลักลอบเข้าเมืองผ่านนายหน้าที่พ่อกับแม่ที่อยู่ที่ประเทศไทยกว่า 10 ปี จัดหาให้
เพ่ือที่จะได้มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่ย่านรังสิต ช่วงปีแรกท่ีซาเข้ามาเขากับน้องสาวได้เรียนหนังสือ 
แต่หลังจากที่พ่อป่วยคินต้องหยุดเรียนและออกหางานท าเพ่ือช่วยแม่หารายได้เลี้ยงครอบครัว คิน
เลือกมาท างานในเซียงกงบางนาเพราะเพ่ือนชวนมาหางานท าและไม่มีทางเลือกในการท างานมากนัก 
อันที่จริงคินมีบัตรสีชมพูของที่ท างานเก่าที่ต้องท างานและอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีเท่านั้น แต่เมื่อ
เปลี่ยนงานและเลือกตามเพ่ือนมาท างานในสมุทรปราการท าให้เขากลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย  
คินอยากจะมาท างานกับเพ่ือนและช่วยแม่หารายได้เพ่ือส่งเสียน้องสาวที่ก าลังเรียนและรักษาพ่อที่
ป่วย   

คินเล่าว่าเพ่ือนที่พักอยู่ด้วยกันท างานโรงงาน ได้วันละ 450 บาท อยากจะ
ท าเหมือนกันแต่ไม่มีพาสปอตเลยมาท างานในนี้ ถ้าไม่มีพาสปอตโรงงานไม่รับ (คิน, 
สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2560) 
ความต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยส าคัญให้ร้านค้าต่างๆ เลือกที่จะจ้างแรงงาน

ต่างด้าวโดยไม่เคร่งครัดกับสถานภาพของแรงงาน ซึ่งการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนอกจากจะหมายถึงการ
จ่ายค่าแรงต่ าแล้วยังรวมถึงการไม่มีสวัสดิการความคุ้มครองอ่ืนที่เกิดจากการท างานหนัก ไม่ปลอดภัย 
และอาจจะรวมถึงการท างานล่วงเวลา แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศมานั้นเริ่มต้นด้วยสถานะ
ผิดกฎหมาย ไม่ได้มีทางเลือกมากนัก การท างานอะไรก็ได้ไปก่อนเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องยอมรับ 
ประกอบกับความสามารถในการใช้ภาษาไทยต่ าหรือไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  สถานะของ
พวกเขาจึงเปราะบางและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ไม่เพียงแค่กฎ (regulations) ที่ถูกสร้างขึ้นใน
พ้ืนที่เซียงกงบางนาเพ่ือดึงดูดแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกเท่านั้น ระบบบัตรหรือเอกสารของรัฐที่ใช้ควบคุม
แรงงานต่างด้าวเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ผลักให้แรงงานต่างด้าวเลือกเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ที่เปรียบเสมือน
ค่ายของเซียงกงบางนา โดยที่แรงงานสมยอมเพราะการไม่มีสถานภาพทางกฎหมาย ดังเช่นในกรณี
ของจอนนีแ่รงงานหนุ่มชาวกระเหรี่ยง ที่เข้ามาท างานในเซียงกงบางนาได้เพราะได้รู้จักกับแฟนสาวคน
ไทยที่ช่วยพี่สาวขายส้มต าไก่ย่างในเซียงกงบางนา   

จอนนีเ่ล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ที่ท างานที่โรงงานมีบัตร ท างานในเซียงกงไม่
มีบัตร อยู่ในเซียงกงกว่า 4 ปีไม่มีบัตร ย้ายมาหลายร้าน อยู่ร้านปัจจุบันมา 2 ปี เจ๊ไม่
เห็นว่าอะไร มีก็ได้ไม่มี ไม่มีก็ได้ (จอนนี่, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2560) 
แรงงานจ านวนมากที่กระจายอยู่โดยรอบสมุทรปราการหรืออยู่ในชุมชนใกล้พ้ืนที่ 

เซียงกงบางนา ท าให้มีแรงงานต่างด้าวที่สลับสับเปลี่ยนเข้ามาในพ้ืนที่ตลอดเพ่ือหารายได้ การอยู่
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ท่ามกลางแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายท าให้  
เซียงกงบางนาไม่ขาดแคลนแรงงานราคาถูก ประกอบกับลักษณะพ้ืนที่ที่มีอาณาบริเวณที่แน่นอน  รั้ว
รอบ ท าให้เซียงกงบางนาสามารถควบคุมพ้ืนที่และคนในพ้ืนที่ได้ง่ายขึ้น 

ตัวพ้ืนที่ของเซียงกงบางนานั้นถูกบริหารจัดการและดูแลโดยบริษัทเอกชน ในนาม  
“โครงการเมืองเซียงกง” โดยมีกรรมการบริหารหลายคนร่วมอ านาจในการตัดสิน  นอกจากอ านาจ
ของโครงการเมืองเซียงกงแล้ว ในเซียงกงบางนายังมี “สมาคมผู้ค้าของเก่า” อันเกิดจากการรวมตัว
ของกลุ่มร้านค้าในพ้ืนที่ ร้านค้าทุกร้านในพ้ืนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอ านาจที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารและจัดการพ้ืนที่ ซึ่งทั้งสองอ านาจในพ้ืนที่ต่างเกื้อหนุนกันเพ่ือให้ธุรกิจเซียงกงสามารถอยู่รอด
ได้ การเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีอาณาบริเวณที่แน่นอน รั้วรอบ มีประตูทางเข้าออกชัดเจน สามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ และผู้คนจ านวนมากอาศัยอยู่ ท าให้เซียงกงบางนามีลักษณะเหมือนเป็นเมืองเล็ก ที่มี
อ านาจในการบริหารจัดการตนเองแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ด้วยอายุกว่า 30 ปี ของเซียงกงบางนา ท าให้เซียงกงบางนามีความคุ้นเคยกับการ
จัดการกับอ านาจปกครองของรัฐในพ้ืนที่เป็นอย่างดี ด้วยการเป็นพ้ืนที่ค้าอะไหล่ยนต์เครื่องยนต์มือ
สองราคาถูกที่ช่วยสนับสนุนและเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มธุรกิจหรือคนที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ของประเทศก็ยิ่งท าให้เซียงกงเพ่ิมความชอบธรรมของการมีอยู่ของตัวเอง และเพ่ือจะท าตัวเองคง
ความเป็นสินค้าราคาถูก ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนภายในเซียงกงก็ต้องถูกตามไปด้วย ซึ่งหนึ่งในการลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายคือ ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน 

ผลจากนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเมือง และการควบคุม
แรงงานต่างด้าวของรัฐท าให้เซียงกงบางนาสามารถสร้างและขยายธุรกิจของตัวเองจากการเลือกแหล่ง
ที่ตั้งและใช้ประโยชน์จากการเลือกปิดหูปิดตาของรัฐที่มีต่อแรงงานต่างด้าวเพ่ือสร้างผลก าไรสูงสุด ซึ่ง
ด้านหนึ่งคือการเอารัดเอาเปรียบจากแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในพื้นที่เซียงกงบางนาจ านวนมากนั่นเอง 

 
2.3 ความแตกต่างของสมุทรปราการและเมืองชายแดนอ่ืน 
 

สมุทรปราการเป็นเขตปริมลฑลของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมือง
อุตสาหกรรมในเขตปริมลฑลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย แรงงานทั้งในประเทศและแรงงานต่าง
ด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านจ านวนมากอาศัยอยู่ในสมุทรปราการเพ่ือค้าแรงงานจากความต้องการ
แรงงานจ านวนมากในพ้ืนที่ สมุทรปราการเป็นพ้ืนที่ส่วนขยายต่อความเจริญจากกรุงเทพมหานคร ทั้ง
ในส่วนที่ เป็นภาคอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย ด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมที่สุดรองจาก
กรุงเทพมหานคร ท าให้ปัจจุบันสมุทรปราการถูกพัฒนาเมืองไปพร้อมกันทั้งสองขั้วคือ ด้านหนึ่งคือ
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เมืองอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยแรงงานทั้งไทยและต่างด้าว อีกด้านหนึ่งคือพ้ืนที่อยู่อาศัยที่มีความ
ทันสมัยที่มาพร้อมโครงการรถไฟฟ้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ด้วยจ านวนแรงงานต่างด้าวที่มีใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการท าให้เกิดค าถามว่าสมุทรปราการแตกต่างจากเมืองหรือจังหวัดชายแดนอ่ืน
ในประเทศอย่างไร ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศด้วยกัน คือ 
เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย โดยมีพ้ืนที่ติดกับเมียนมา 10 จังหวัด ลาว 12 จังหวัด กัมพูชา 7 
จังหวัด และ มาเลเซีย 4 จังหวัด ซึ่งจังหวัดชายแดนที่ส าคัญได้ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ในปี พ.ศ. 2558 ตามคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก าหนดเขต
เศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ มีจ านวน 10 จังหวัด  ระยะที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร 
และสงขลา ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ซึ่ง
จุดมุ่งหมายของของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์
จากการเชื่อโยงภูมิภาคในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนี้รัฐได้จัดท า มาตราการส่งเสริมการลงทุน การจัดระบบแรงงานต่างด้าวแบบไปกลับอย่างถูก
กฎหมาย การจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ และสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร 
(คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2559, น. 1-9) ในส่วนของการจัดการแรงงานต่าง
ด้าวนั้นเป็นการประสานงานของ 4 หน่วยงานด้วยกัน คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งการจัดระบบ
แรงงานต่างด้าวนี้เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและ
แรงงานต่างด้าว ลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งลดความเสี่ยงจากปัญหา
การค้ามนุษย์ (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , 2559, น. 3-5)   ซึ่งหากพิจารณา
จากวัตถุประสงค์ของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนตามจังหวัดชายแดนของประเทศ คือความพยายาม
ของรัฐส่วนหนึ่งในการหาผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวที่มีจ านวนมากในพ้ืนที่และความพยายาม
ควบคุมไม่ให้แรงงานเหล่านี้ลักลอบเข้าประเทศ แม้จังหวัดสมุทรปราการไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษแต่กลับมีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากทั้งที่เป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูก
กฎหมาย ลักลอบเข้ามาและสามารถขึ้นทะเบียนและท างานได้อย่างถูกกฎหมายในภายหลัง และ
ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและยังคงมีสถานะผิดกฎหมาย นั่นก็เพราะความพยายามของรัฐใน
การพัฒนาเมืองสมุทรปราการและสมุทรปราการเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศที่มีความ
ต้องการแรงงานจ านวนมากได้ดึงดูดแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาในพ้ืนที่ ด้วยจ านวนแรงงานต่างด้าวใน
พ้ืนที่อาจจะไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสมุทรปราการและเมืองชายแดนอ่ืนๆ ได้  แต่สิ่งที่
สมุทรปราการสามารถแยกความแตกต่างออกจากเมืองชายแดนอ่ืนได้คือ 1) สมุทรปราการไม่ได้มี
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ประวัติศาสตร์ของการเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ท าผ่านการเดินทางข้ามไปมาระหว่าง
พรมแดน การค้าขาย การท่องเที่ยว หรือกระท่ังการสู้รบที่มีมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นความคุ้นเคยที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างพรมแดนจึงไม่เกิดขึ้น การไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เราเรียกแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่แบบเหมารวมว่าเป็นแรงงานพม่า ในขณะที่เมือง
ชายแดนมีความคุ้นเคยกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รับรู้ถึงความขัดแย้ง ประวัติศาสตร์และความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ได้ 2) สมุทรปราการถูกรับรู้ว่าเป็นแหล่งโรงงานและมีแรงงานต่างด้าวจ านวน
มากอาศัยอยู่ ความสัมพันธ์ระห่างแรงงานต่างด้าวและคนในพ้ืนจึงเป็นความสัมพันธ์ผ่านการเป็น
แรงงาน เป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะที่ไม่ได้อยู่ระนาบเดียวกัน ท าให้เกิดการแบ่งแยก โดยแรงงาน
ต่างด้าวมีลักษณะที่ต่ ากว่า ประกอบกับการแบ่งเขตพ้ืนที่การอยู่อาศัยกันอย่างชัดเจนท าให้ยิ่งท าให้
แรงงานต่างด้าวในพื้นที่สมุทรปราการรู้สึกแปลกแยก ในขณะที่เมืองชายแดนนั้นคนต่างด้าวและคนใน
พ้ืนที่มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายกว่าจึงท าให้คนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ไม่ได้รู้สึกถึง
ความแปลกแยกมากนัก การที่สมุทรปราการไม่ได้ถูกก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกับ
จังหวัดตามแนวชายแดนท าให้ส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่กระจายตัว
อยู่ในพ้ืนที่เป็นไปอย่างค่อนข้างล าบาก ความแตกต่างของความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัวของ
แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้จ ากัดอยู่ในเขตพ้ืนที่พิเศษเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนงานและการเดินทางเพ่ือหา
แหล่งงานที่ดีกว่าที่อยู่ภายในเมืองสมุทรปราการเองและจังหวัดใกล้เคียง ล้วนเป็นผลให้ความพยายาม
ในการควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพ้ืนที่ไม่สามารถท าได้ง่าย ท าให้มีแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายในพื้นที่จ านวนมาก ซึ่งการที่สมุทปราการไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีความแตกต่างใน
เชิงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ของคนในพ้ืนที่จึงท าให้แรงงาต่างด้าวที่อยู่ในสมุทรปราการมี
สถานะท่ีเปราะบางมากกว่าแรงงานต่างด้าวที่อยูในจังหวัดตามแนวชายแดนมาก เป็นความเปราะบาง
ที่เกิดจากสถานะทางกฎหมายและสถานะทางสังคมที่ท าให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูก
เอารัดเอาเปรียบมากกว่า  

เซียงกงบางนาเป็นกลุ่มทุนที่สร้างตัวเองจากการมองเห็นช่องทางในการธุรกิจหรือสะสม
ทุน เซียงกงบางนาไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นจากมาตรการพิเศษของรัฐหรือได้รับ
การสนับสนุนจากรับโดยตรง แต่เซียงกงบางนาเกิดจากความพยายามขยายตัวของทุนนิยม ที่เกิดขึ้น
พร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เซียงกงบางนา
เลือกแหล่งที่ตั้งเพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองจากการแรงผลักดันของนโยบายรัฐ และผล
พวงที่เกิดจากนโยบายรัฐ ที่ท าให้พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพและมีแรงงาน
จ านวนมากเข้ามาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีจ านวนมากในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ระบบบัตรที่ใช้ควบคุมคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวของรัฐ และความต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคา
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ถูกในพ้ืนที่และการจัดการพ้ืนที่ของเซียงกงบางนา ท าให้เซียงกงบางนาสามารถเปลี่ยนตัวเองให้มี  
ลักษณะคล้าย “ค่าย” (the camp) ตามแนวคิดของอเกมเบน ที่ได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีชีวิตที่เปลือย
เปล่าอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ซึ่งการเข้ามาในค่ายของแรงงานต่าง
ด้าว พวกเขาถูกกีดกันแบบนับรวมเข้ามา (inclusive exclusion) ด้วยอ านาจของเซียงกง เพ่ือที่จะให้
ชีวิตที่เปลือยเปล่าเป็นเพียงแค่แรงงานราคาถูก ไม่ต้องให้สวัสดิการใดๆ และไม่มีอ านาจในการต่อรอง
และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจภายในพ้ืนที่  
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บทที่ 3 
ชีวิตแรงงานต่างด้าว 

 
ในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าว ใน

ฐานะแรงงานที่เลือกเข้ามาท างานและอาศัยในต่างแดนนั้นมีชีวิตเป็นอย่างไร อยู่อย่างไร และเอาตัว
รอดได้อย่างไร ในถิ่นที่ไม่ใช่บ้านเกิด ไม่ได้อยู่ในฐานะพลเมือง โดยแสดงผ่านชีวิตแรงงานต่างด้าวที่
ท างานและอาศัยอยู่ในเซียงกงบางนา ด้วยตัวพ้ืนที่ สถานที่ และที่ตั้งของเซียงกงบางนาที่ผู้วิจัยได้
แสดงไว้แล้วในบทที่ 2  นั้น คนเหล่านี้ด าเนินชีวิตอยู่อย่างไร มีทางเลือกหรือข้อจ ากัดอะไรและอย่างไร  

ความสามารถของเซียงบางนาในฐานะกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มทุน (business unit) ในการ
สอดแทรกตัวเองเพ่ือหาช่องทางธุรกิจเพ่ือขยายตัวเองและสะสมทุนจากนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาเมืองสมุทรปราการ ได้สร้างตัวเองให้กลายเป็นชุมชน เมืองเล็กๆ 
พ้ืนที่เฉพาะ หรือค่ายที่รวมรวมผู้คนมากมายเอาไว้ เช่น เจ้าของร้านค้าอะไหล่และครอบครัว ลู กจ้าง
แรงงงานทั้งไทยและต่างด้าว เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลบริหารเซียงกง เหล่าพ่อค้าแม่ค้าร้านขายของช าและ
อาหาร พ่อค้าแม่ค้ารถเข็น และลูกค้าที่เข้ามาซื้อหาสินค้า  เป็นต้น ด้วยผู้คนเหล่านี้และประกอบกับ
โครงสร้างการบริหารการจัดการพ้ืนที่ ท าให้เซียงกงบางนาอยู่รอดและยั งคงสะสมทุนได้ตลอดมา 
ธุรกิจและการสะสมทุนของเซียงกงบางนาจะไม่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้หากปราศจากแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญของเซียงกงบางนา ด้วยลักษณะงานในพ้ืนที่  
เซียงกงที่ต้องการแรงงานกายเป็นหลัก ที่ต้องใช้ความอดทน  มีความเสี่ยงอันตรายสูง และเป็นงานที่
สกปรก ท าให้กลุ่มแรงงานประเภทนี้มีความจ าเป็นต่อธุรกิจเซียงกงเป็นอย่างมาก และด้วยการที่  
เซียงกงเป็นแหล่งค้าอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสองราคาถูกที่ต้องตรึงราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ า
กว่าสินค้าใหม่ จึงท าให้นอกจากความต้องการแรงงานไร้ฝีมือแล้วสิ่งที่ธุรกิจเซียงกงต้องการคือแรงงาน
ที่มีราคาถูกด้วย ซึ่งการที่เซียงกงบางนามีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการที่มีแรงงานอยู่อาศัยเป็น
จ านวนมาก ประกอบกับผลของนโยบายรัฐที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาเมือง และนโยบาย
การควบคุมแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ยิ่งท าให้เซียงกงบางนาสามารถหาผลประโยชน์จากสถานะผิด
กฎหมายของแรงงานต่างด้าวเพื่อสะสมทุนและอยู่รอดได้  

ในพ้ืนที่เซียงกงบางนามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานและอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ด้วย
การเข้ามาเป็นลูกจ้างตามร้านค้าต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 400 ร้านค้า แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เซียงกงบางนา
ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา กัมพูชาและลาว แรงงานต่างด้าวส่วน
ใหญ่มีสถานะทางกฎหมายเริ่มต้นจากการลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย มีแรงงานจ านวนหนึ่ง
ที่มีเอกสารถูกต้องในภายหลัง ในส่วนของแรงงานที่มีเอกสารถูกต้องในภายหลังนี้จากการเก็บข้อมูล



Ref. code: 25595424300100UTS

38 

 
 

พบว่าเป็นลักษณะของสถานะทางกฎหมายที่ไม่แน่นอนบางช่วงก็อยู่ในสถานะถูกกฎหมาย บางช่วงก็
ผิดกฎหมาย ซึ่งสถานะที่ไม่แน่นอนนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของแรงงานและนายจ้างที่จะให้
ความส าคัญกับสถานะทางกฎหมายของแรงงานมากน้อยเพียงใด ด้วยกลไกพิเศษของเซียงกงบางนาที่
ท าให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและท างานอยู่ในพ้ืนที่ได้จึงท าให้นายจ้างส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญ
กับการท าให้แรงงานมีสถานะถูกกฎหมาย เพราะค่าจ้างแรงงานส าหรับแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบาง
นาไม่ว่าจะมีสถานะผิดกฎหมายหรือไม่เป็นอัตราค่าจ้างเดียวกัน การขึ้นอัตราค่าจ้างแรงงานให้ขึ้นอยู่
กับความสามารถในการท างานของแรงงานมากกว่าสถานะทางกฎหมาย   ในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจัยจะแสดง
ให้เห็นเรื่องราวชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยและท างานในเซียงกงบางนาที่ได้เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสังเกตพ้ืนที่ ว่า
แรงงานเหล่านี้ด าเนินชีวิตด้วยสถานะที่เปราะบาง จากการเป็นคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่าง
ผิดกฎหมายหรือมีสถานะทางกฎหมายที่ไม่แน่นอนอย่างไร ภายในพ้ืนที่ธุรกกิจที่เรียกว่าเซียงกง  
บางนา ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ก าลังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นดินแดนในฝัน 

 
3.1 ข้อจ ากัดในการเลือกงานและการถูกผลักให้ไปอยู่ในงานชั้นเลว 
 

แรงงานต่างด้าวไม่ได้มีทางเลือกในการท างานมากนัก โดยเฉพาะเป็นแรงงานที่ลักลอบ
เข้าเมืองมา แม้การเข้ามาของแรงงานจะเข้ามาด้วยเครือข่ายและข้อมูลข่าวสารที่ท าให้สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งว่าการลับลอบเข้ามาอย่างผิดกฎมายนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับ
ความยากล าบากอะไร/อย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แรงงานที่ท างานในเซียงกงบางนามีเครือข่าย (คนรู้จัก 
ญาติพ่ีน้อง ที่อาศัยและท างานอยู่ในประเทศไทยอยู่ก่อน หรือผ่านนายหน้าจัดหางาน) ที่ ให้ความ
ช่วยเหลือในการเตรียมจัดหางานไว้ให้ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยอยู่ก่อนแล้ว แต่ด้วยความไม่
คุ้นเคยและปัญหาทางด้านภาษาท าให้แรงงานที่ลักลอบเข้ามาในช่วงแรกต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้างอย่างมาก แม้จะมีงานให้ท าแต่ก็เป็นงานที่ได้ค่าจ้างแรงงานที่ต่ ามาก ด้วยเพราะแรงงานต่าง
ด้าวมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลักลอบเข้ามา เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็น
หนี้สินจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และค่าใช้จ่ายส าหรับการด ารงชีวิต เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ท าให้การเป็น
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาใหม่ต้องยอมท างานค่าแรงต่ ามากกว่าแรงงานต่างด้าวทั่วไปเพ่ือ
เอาตัวรอด เช่น ตัวอย่างในกรณีเรื่องราวชีวิตของอ้อยแรงงานชาวกระเหรี่ยงที่ตัดสินใจลักลอบเข้ามา
หางานท า ด้วยการไม่มีเงินติดตัวเข้ามาเลยและมีหนี้สินจากค่าใช้จ่ายในการลักลอบเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย 
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อ้อยเล่าว่าเข้ามาตอนแรกพูดไทยไม่ได้ เพ่ือนช่วยหาได้ท างานเลี้ยงเด็ก
เล็กในครอบครัวคุณหมอ ได้เงินเดือนละ 4,500 บาท อ้อยบอกว่าเข้าใจที่ได้เงินน้อย แต่
อ้อยเองต้องการเงิน การได้กินและอยู่กับนายจ้าง คิดว่าพออยู่ได้ (อ้อย, สัมภาษณ์, 8 
เมษายน 2560) 
ในกรณีของอ้อยแม้จะมีเพ่ือนที่ช่วยมองหางานไว้ให้ก่อนแล้ว แต่ด้วยการที่อ้อยไม่มี

ประสบการณ์ในการท างานและไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลยจึงท าให้อ้อยได้รายได้ต่ ามาก ซึ่งรายได้
จ านวน 4,500 บาทต่อเดือนนี้อ้อยเองก็รู้ดีว่าเป็นรายได้ที่ต่ าและแทบจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
และผ่อนหนี้สินที่กู้ยืมมา แต่การเป็นพี่เลี้ยงเด็กเล็กอายุ 2 ขวบ และ 7 ขวบ ในบ้านคุณหมอที่อ้อยมีที่
อยู่อาศัยและอาหารครบทุกม้ือ ประกอบกับอ้อยเองก็ชอบการเลี้ยงเด็กอยู่เป็นทุนเดิมและไม่คิดว่าเป็น
งานหนักมาก อ้อยจึงตัดสินใจท างานอยู่ที่นี่เป็นที่แรกและอยู่ท างานเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กท่ีบ้านคุณหมออยู่ปี
กว่า ไม่ต่างกันมากนักกับกรณีของปังแรงงานชาวกระเหรี่ยงที่ลักลอบเข้าเมืองมาเพ่ือมาหางานท า
ตั้งแต่วัยหนุ่ม 

 ปังเล่าว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรก ต้องท างานในบ้านเจ้านายเป็นคนดูแล
สวน ท างานทั่วไปในบ้าน อยู่กินในบ้านเจ้านาย ได้เงินเดือน 5,000 บาท อยู่ได้ปีกว่า 
รู้สึกว่าไม่ไหวเลยกลับบ้านไปพักนึง แล้วก็เข้ามาใหม่ (ปัง, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) 
ส าหรับปังการลักลอบเข้ามาในใจกลางประเทศไทยเป็นความหวังของเขาที่จะมีงานท า

เพ่ือมีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ สามารถส่งกลับไปให้ครอบครัวที่บ้านเกิด และชดให้หนี้สินที่หยิบ
ยืมมาได้ แต่การเข้ามาในครั้งแรกของปังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้ ปังต้องท างานในบ้านเจ้านายที่มี
สวนขนาดใหญ่ ท างานบ้านหรือท างานตามที่นายจ้างต้องการทุกวันไม่มีวันหยุด หวังไม่สามารถ
ออกไปไหนได้ต้องอยู่ในบ้านของเจ้านาย รายได้ต่อเดือนที่ได้รับไม่ได้ท าให้ภาระหนี้สินลดน้อยลงแต่
กลับเพ่ิมขึ้น ปังจึงตัดสินใจกลับบ้าน และลักลอบเข้ามาใหม่ภายหลังเมื่อมีเพ่ือนชักชวนให้เข้ามา
ท างานในเซียงกงบางนาที่มีรายได้ดีกว่าและอิสระกว่า 

ด้วยค่าแรงที่ต่ ามากในช่วงแรกท าให้แรงงานต้องเผชิญปัญหาหนี้สิน เพ่ิมมากขึ้น 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้น้อยหรือไม่ได้เลยประกอบกับความไม่ไว้ใจจากนายจ้างที่มีต่อ
แรงงานต่างด้าวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท าให้แรงงานเหล่านี้ถูกผลักให้ไปอยู่ในกลุ่มงานชั้นเลว (bad job) 
นอกจากจะที่เป็นงานประเภท 3 ส (สุดเสี่ยง แสนล าบาก และสกปรก) ยังเป็นงานที่ไม่มีสวัสดิการอื่น
และได้ค่าจ้างแรงงานที่ต่ ามาก ซึ่งการเป็นแรงงานมาใหม่ไม่สามารถต่อรองอะไรได้เพราะสถานะผิด
กฎหมาย ทักษะในการท างานต่ า สื่อสารด้วยภาษาไทยไม่ได้ ความจ าเป็นที่ต้องการรายได้อย่าง
เร่งด่วน จึงต้องจ าใจท างานชั้นเลวโดยยอมรับสถานะของตัวเอง 
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งานในเซียงกงบางนาเป็นงานประเภท 3 ส ที่แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามารู้อยู่แล้วว่า
ตัวเองต้องเจออะไรบ้าง แต่ด้วยสถานะผิดกฎหมายและความต้องการรายได้จากการท างาน เซียงกง
จึงกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งความพิเศษหรือเฉพาะของพ้ืนที่ 
เซียงกงบางนาที่สามารถดึงดูดแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ได้ คือ  

1) การเป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่นต่อการเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ร้านค้าในเซียงกงต้องการ
แรงงานราคาถูกเพ่ือที่จะลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจึงเป็นทางเลือกในการ
ลดต้นทุนดังกล่าวเมื่อเทียบกับแรงงานไทยที่ต้องให้ค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าและไม่ต้องสนใจการให้
สวัสดิการอ่ืนตามกฎหมายแรงงานในประเทศ  ร้านค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการแรงงานใช้แรงกายเป็น
จ านวนมากจะเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นหลักเพ่ือลดต้นทุน  สภาพพ้ืนที่ของเซียงกงบางนาเป็น
สภาพพ้ืนที่ที่แออัดไปด้วยอะไหล่และเครื่องยนต์ต่างๆ  เป็นพ้ืนที่ที่สกปรกและไม่ปลอดภัย ดังนั้นแม้
เซียงบางนาจะเป็นพ้ืนที่ค้าขายที่มีคนภายนอกหรือลูกค้าเข้าออกได้อย่างเสรี แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่
เฉพาะที่แออัด สกปรกและไม่ปลอดภัยท าให้พ้ืนที่เซียงกงถูกมองว่าเป็นพ้ืนที่ของความจ าเป็น ที่หาก
ไม่จ าเป็นต้องการอะไหล่ยนต์มือสองจะไม่เข้ามา ส าหรับแรงงานไทยก็เช่นกัน ลักษณะงานของ 
เซียงกงที่เป็นงานใช้แรงงานกาย ท างานกับความสกปรกและไม่ปลอดภัย แรงงานไทยส่วนใหญ่ที่ไม่
คุ้นเคยกับธุรกิจเซียงกงจะไม่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่  ท าให้แรงงานต่างด้าวมีโอกาสในการถูกจ้างงาน
สูงในพ้ืนที่เซียงกงบางนา ประกอบกับการเป็นลักษณะพ้ืนที่ของความจ าเป็นท าให้ชุมชนการค้าแห่ง
เป็นพื้นที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสามารถแฝงตัวอยู่ได้  

2) ได้รับการดูแลจากโครงการเมืองเซียงกงให้ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐได้  เนื่องจาก 
เซียงกงเป็นพ้ืนที่เอกชนที่ต้องการให้ธุรกิจภายในพ้ืนที่ด าเนินไปได้อย่างสะดวก เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถ
รองรับแรงงานราคาถูก (แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย) ได้ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจร้านค้าและตัว
พ้ืนที่เอง เซียงกงบางนาจึงมีกลไกการป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้ามาในพ้ืนที่ ท าให้แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายสามารถท างานและอยู่อาศัยในเซียงกงบางนาได้โดยไม่ต้องกังวลกับสถานะผิดกฎหมายของ
ตัวเอง แต่กลไกของการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เกิดจากความต้องการแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเพ่ือเอารัดเอาเปรียบจากค่าจ่างแรงงานเท่านั้น กลไกในการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐนี้ส่วนหนึ่ง
เกิดจากลักษณะของตัวธุรกิจเซียงกงเองที่มีลักษณะเป็นสีเทาท่ีเริ่มต้นจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของธุรกิจเซียงกงเมื่อมีการน าเข้าอะไหล่ยนต์หรือเครื่องยนต์มือสองจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการน าเข้า
สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นขยะชั้นดีจากประเทศญี่ปุ่นที่สามารถท าก าไรในประเทศได้มากกว่า 100 เปอร์เซ็น  
ในช่วงที่ธุกิจเซียงกงกระจุกตัวอยู่ที่เซียงกงสวนหลวงหรือเซียงกงปทุมวันว่ากันว่าธุรกิจเซียงกงคือการ 
“ขายขยะในราคาทองค า” เพราะด้วยภาษีน าเข้าที่มีราคาต่ าและความต้องการอะไหล่ยนต์มือสองที่
ราคาถูกว่าอะไหล่ใหม่เป็นที่นิยมมากในประเทศท่ีก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทย สินค้ามือสองราคาถูก
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เป็นทางเลือกของคนชั้นกลางและชั้นล่างที่มีอยู่ตลอดมา ประกอบกับการที่สถานการณ์ของประเทศ
ญี่ปุ่นที่เป็นแหล่งน าเข้าเอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจเซียงกง ซึ่งก็คือสภาพเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ
ญี่ปุ่น การที่ประเทศญี่ปุ่นมีมาตราการเก็บภาษีรถยนต์ที่ใช้งานนาน ความต้องการในการก าจัดขยะใน
ประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางการท าก าไรของธุรกิจเซียงกง ภาษีการน าเข้าของเก่าและการ
ตรวจสินค้าน าเข้าของรัฐที่ไม่ชัดเจนและมีความหละหลวมที่ท าให้ธุรกิจเซียงกงท าก าไรได้อย่าง
มหาศาล ความไม่ชัดเจนและช่องว่างของกฎหมายท าให้ธุรกิจเซียงกงมีลักษณะเป็นสีเทา ส่วนแบ่งจาก
ก าไรมหาศาลที่ได้ถูกจ่ายเป็นใบเบิกทางให้กับการท าธุรกิจได้อย่างสะดวกภายในพ้ืนที่ ดังนั้น
ความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐของธุรกิจเซียงกงจึงถูกสั่งสมมาตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากการที่เซียงกงสวนหลวงหรือเซียงกงปทุมวันเป็นเซียงกงที่อยู่ติด
หรือแทบจะเรียกว่าเป็นพื้นที่เดียวกันกับส านักงานต ารวจเขตปทุมวัน ที่แม้จะอยู่ในพื้นท่ีต้องได้รับการ
ตรวจตราอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอแต่ธุรกิจสีเทาและการมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่เป็น
จ านวนมากยังคงอยู่และเติบโตอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายตัวออกมาเป็นเซียงกงบางนาและ 
เซียงกงอ่ืนๆ ได้ และความสามารถในการบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐได้เพ่ิมระดับมากขึ้นอีกเมื่อ
ขยายตัวออกมาสู่เซียงกงบางนาที่ท าให้เซียงกงกลายเป็นพ้ืนที่เอกชนอย่างชัดเจน การมีรั้วรอบและ
อาณาบริเวณท่ีชัดเจนไม่ต้องกังวลกับอ านาจภายในพ้ืนที่ที่ต้องทับซ้อนกับเจ้าหน้ารัฐอีกต่อไป ซึ่งจะว่า
ไปแล้วความเป็นพ้ืนที่สีเทาที่เกิดจากการน าเข้าและตัวสินค้าเป็นสาเหตุหลักของการท าให้พ้ืนที่ 
เซียงกงบางนาเป็นพ้ืนที่ปลอดเจ้าหน้าที่รัฐมากกว่าการเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือและยืดหยุ่นให้แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายเข้ามาท างานและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ นอกจากการท าให้พ้ืนที่ปลอดจากเจ้าหน้าที่รัฐผ่านการ
บริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐ การที่พ้ืนที่เซียงกงบางนามีอาณาบริเวณ มีรั้วรอบและประตูเข้า-ออกที่
ชัดและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอีกปราการที่ส าคัญในการคอยดูแลพ้ืนที่ให้ปลอดจาการ
รบกวนของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะมีผลกระทบต่อแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่า มีต ารวจที่เข้ามาซื้อหาสินค้า
ตามปกติ แต่ถ้าจะเข้ามาเป็นคันรถแทบจะไม่มี ถ้าจะมีก็จะได้รับแจ้งก่อนเข้ามาทุกครั้ง 
ปัญหาในเซียงกงเรื่องต ารวจไม่เคยมี ถ้าเจ้าหน้าที่อ่ืนจะเข้ามาก็จะมีการแจ้งล่วงหน้า 
ทางประตูก็จะแจ้งให้ข้างในรู้ทุกครั้ง (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1, สัมภาษณ์, 2 
เมษายน 2560) 
ด้วยการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่รัฐกับการดูแลพ้ืนที่ของโครงการเมืองเซียงกงท าให้ 

เซียงกงมีลักษณะเป็นพื้นที่สีเทาอย่างชัดเจน ซึ่งความเป็นพ้ืนที่สีเทานี้ท าให้ธุรกิจเซียงกงสามารถอยู่ได้
และส่วนหนึ่งดึงดูดและปกป้องแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะผิดกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
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3) ค่าแรงขั้นต่ าที่อ้างอิงจากอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ าของรัฐ แม้จะเป็นแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายแต่อัตราค่าจ้างแรงงานในพ้ืนที่ยังเป็นราคาที่อ้างอิงจากอัตราค่าจ้างแรงงานของรัฐ 
คือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ได้ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาทต่อวันถึงแม้จะเป็นแรงงาน
ใหม่ที่เข้ามาในพ้ืนที่หรือไม่มีทักษะในการท างานมาก่อน หรือมีความสามารถในการสื่อสารได้น้อย 
ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่เป็นเวลานานที่สามารถพัฒนาทักษะการท างานและภาษาได้ดี
ขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับค่าจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน ด้วยสถานภาพที่เปราะบางของแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน
ใหม่ที่ส่วนใหญ่จะได้ค่าจ้างแรงงานต่ ามากกว่าแรงงานต่างด้ าวทั่วไป การต้องท างานหนัก ไม่มี
สวัสดิการในการท างาน และความไม่มั่นคงของการท างานเป็นสิ่งที่แรงงานเหล่านี้ต้องเผชิญอยู่แล้ว 
ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะได้เป็นการตอบแทนจากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญคือ การได้รับค่าจ้าง
แรงงานที่พอจะท าให้พวกเขามีชีวตอยู่รอดได้ “ในเมื่อไม่ทางเลือกก็ขอให้ได้เงินมากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้” จึงท าให้ข้อเสนอค่าจ้างแรงงานของเซียงกงบางนาเป็นทางเลือกที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ปฏิเสธได้ยาก และจากการเก็บข้อมูลแรงงานในพ้ืนที่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากที่
ท างานและอยู่อาศัยในเซียงกงบางนามากกว่า 2 ปี ซึ่งท าให้เห็นว่าค่าจ้างแรงงานและการท างาน
ในเซียงกงบางนายังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขา แม้เซียงกงบางนาจะเป็นทางเลือกในการท างาน
ที่ดีกว่าจากได้รับค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าค่าจ้างแรงงานที่ได้รับจะสามารถท าให้
แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่หลุดรอดไปจากการมีสถานะเป็นแรงงานราคาถูกที่ไม่ต้องให้สวัสดิการได้ 
เพราะความพิเศษของพ้ืนที่ที่ดึงดูดแรงงานนั้นเกิดจากความต้องการของเซียงกงที่ต้องการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและการเอาประโยชน์จากความเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ดังนั้นแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาท างานในเซียงกงจึงถูกควบคุมหรือกีดกันให้อยู่ในสถานะการเป็นแรงงานราคาถูกและไม่ได้รับ
สวัสดิการอ่ืนใดๆ ถึงแม้จะเป็นแรงงานที่อาศัยและท างานอยู่ในพ้ืนที่นานแล้วที่อาจจะได้รับค่าจ้าง
แรงงานที่สูงขึ้นถึงวันละ 300-450 บาท แต่ก็ยังเป็นค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าแรงงานไทยที่อยู่ในพ้ืนที่ที่
ได้รับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าวันละ 500 บาท จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่าแม้จะเป็นแรงงานที่
ท างานและอาศัยอยู่ในเซียงกงมากกว่า 10 ปี แต่พวกเขายังคงรู้สึกว่าต้องอดทนตั้งใจท างานและเก็บ
เงินอีกต่อไป โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อใด ซึ่งหมายความว่าพวกเขายังคงเป็นคนยากจนที่ต้อง
อดทนท างานหาเงินต่อไป 

ด้วยกลไกของเซียงกงบางนาเพ่ือสร้างและรักษาผลประโยชน์ประกอบกับการเป็นพ้ืนที่
ที่อยู่ท่ามกลางแรงงานจ านวนมากทั้งไทยและต่างด้าวของจังหวัดสมุทปราการท าให้เซียงกงสามารถ
เอารัดเอาเปรียบจากแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมายได้อย่างเต็มที่จากการ
แข่งขันของตลาดแรงงาน แรงงานที่เข้าออกในพ้ืนที่และสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนระหว่างร้านค้าอยู่
ตลอดท าให้เห็นถึงการแข่งขันของแรงงานในพ้ืนที่ จ านวนแรงงานต่างด้าวที่มีมากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า



Ref. code: 25595424300100UTS

43 

 
 

ให้ร้านค้าไม่ได้สนใจว่าจะขาดแคลนแรงงาน เพราะต่างรู้ว่าในพ้ืนที่มีแรงงานต่างด้าวราคาถูกอยู่เป็น
จ านวนมากที่ต้องการรายได้จากการท างานและต้องการพ้ืนที่การท างานที่ปลอดภัยจากการมีสถานะ
ผิดกฎหมาย ดังนั้นอ านาจในการต่อรองของแรงงานต่างด้าวจึงต่ า ร้านค้าไม่จ าเป็นต้องใส่ใจหาก
แรงงานเรียกร้องหรือพยายามสร้างอ านาจในการต่อรอง การไม่มีอ านาจต่อรองกับร้านค้าที่เข้าไป
ท างานของแรงงานต่างด้าวถูกแสดงออกผ่านการยอมทนท าไปเพ่ือให้ได้รับค่าจ้างแรงงานหรือทน
ท างานให้ครบเดือนเพ่ือให้ได้ค่าจ้างแล้วออก หรือเลือกออกจากงานทั้งที่ท างานได้ไม่ครบเดือนและ
ไม่ได้ค่าแรงจากการท างาน การท างานแบบเข้าๆ ออกๆ หรือเปลี่ยนร้านค้าไปมาส่วนใหญ่จะเกิด
ขึ้นกับแรงงานหน้าใหม่ที่เข้ามาท างานได้ไม่นาน ยังไม่คุ้นเคยกับพ้ืนที่ เฮียกรเจ้าของร้านเครื่องยนต์
มือสองขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้างในร้านกว่า 10 คน ทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เล่าว่า
แรงงานพม่าสลับสับเปลี่ยนเข้ามาท างานที่ร้านอยู่เรื่อยๆ แต่ก็อยู่ไม่ทน งานหนักหน่อยก็ออก (เฮียกร, 
สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2560) ซึ่งการที่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาใหม่จะทนไม่ได้กับการท างานหนักมี
ให้เห็นอยู่ตลอด แต่เป็นลักษณะของการเปลี่ยนร้านไปในช่วงแรก เมื่อคุ้นชินกับงานในพ้ืนที่แรงงาน
บางคนกลับขอเข้ามาท างานร้านเดิม หรือไม่ก็ไปเลือกท างานร้านอื่น แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกที่จะอยู่
ในพ้ืนที่เซียงกงบางนา ซึ่งเหตุผลที่ยังเลือกอยู่ในเซียงกงบางนาคือสถานะผิดกฎหมายที่มีอยู่และ
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 300 บาทต่อวันที่พวกเขายังพอเลี้ยงชีพและส่งเงินกับบ้านได้  

ในพ้ืนที่เซียงกงบางนาท าให้เห็นว่าด้วยสถานะผิดกฎหมายและค่าจ้างแรงงานที่มี
มาตรฐานค่าแรงงขึ้นต่ าท าให้แรงงานต่างด้าวถูกดึงดูดเข้ามาให้เป็นแรงงานราคาถูกเพ่ือผลประโยชน์
ของพ้ืนที่ กลไกท่ีสร้างข้ึนเพ่ือป้องกันแรงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผลประโยชน์
ของพ้ืนที่และเพ่ิมพลังในการชักจูงแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาเพ่ือที่สามารถเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
ได้มากยิ่งขึ้นจากจ านวนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีอยู่มากมายในสมุทรปราการ 

แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายส่วนใหญ่ถูกผลักให้ไปท างานอยู่
ในงานประเภทชั้นเลวเนื่องจากพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนัก ทางเลือกของพวกเขาถูกจ ากัดด้วย
สถานภาพทางกฎหมาย ทักษะในการท างาน ความสามารถในการใช้ภาษา สถานะของการเป็นคนต่าง
ด้าว และความจ าเป็นที่ต้องการรายได้อย่างเร่งด่วนเมื่อเข้ามา ข้อจ ากัดเหล่านี้ท าให้แรงงานต่างด้าว
ไม่สามารถมีงานที่ดี ได้รับค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม มีวันหยุดหรือลาพัก  หรือได้รับความไว้ใจจาก
นายจ้างและยินดีที่จะท าให้พวกเขาเป็นแรงงานถูกกฎหมาย แรงงานที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ในช่วงแรกไม่สามารถท าให้ตนเองถูกกฎหมายได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้าง ด้วยขั้นตอน
ที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายจ านวนหนึ่ง ท าให้พวกเขาเหล่านี้ต้องยอมรับสภาพของ
การเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก และแม้จะรู้ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากนานจ้างก็ต้องยอมอดทน 
แรงงานที่เข้ามาใหม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบากกว่าแรงงานที่ท างานอยู่เป็นเวลานานแล้ว 
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แต่ถึงอย่างไรก็ดีชีวิตของแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนาได้ท าให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นแรงงานมาใหม่
หรือแรงงานที่อยู่ท างานในพ้ืนที่มาเป็นเวลานานแล้ว พวกเขาก็ไม่สามารถหลุดไปจากการถูกจ ากัดให้
อยู่ในงานชั้นเลวและเป็นแรงงานราคาถูกได้เพราะด้วยความต้องการประเภทแรงงานของพ้ืนที่ 
สถานะผิดกฎหมายของแรงงาน การเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับที่ตั้งของเซียงกงบางนาที่มี
แรงงานทั้งไทยและต่างด้าวอยู่เป็นจ านวนมากนั่นเอง 
 
3.2 ชีวิตที่ถูกกีดกันและจ ากัด ไม่ให้ใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่ 
 

งานในเซียงกงบางนาเป็นงานประเภท 3 ส (สุดเสี่ยง แสนล าบาก และสกปรก) ที่
แรงงานต่างด้าวทั่วไปจะได้รายได้ต่อวัน ประมาณ 300-350 บาท หากแรงงานสามารถพัฒนาตนให้
สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้อย่างชัดเจนและมีความรู้เรื่องอะไหล่ยนต์จนสามารถวิ่งของหรือโป๊
ของ1 ให้กับนายจ้างได้ก็จะได้ค่าแรงเพ่ิมขึ้นถึงวันละ 400-450 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
แรงงานในการท าก าไรให้กับนายจ้าง ในเซียงกงบางนามีล าดับชั้นของการเป็นแรงงานอยู่ ซึ่งล าดับชั้น
ที่ว่านี้แบ่งตามความสามารถและมีระดับรายได้ที่ได้รับเป็นตัวอ้างอิง 

เซียงกงบางนาเป็นแหล่งค้าอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสองที่น าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
เป็นหลัก ร้านค้าที่น าเข้าอะไหล่จากญี่ปุ่นโดยตรงต้องการแรงงานเพ่ือไปท างานที่ประเทศญี่ปุ่น เลือก
ซื้ออะไหล่ แยกชิ้นส่วนอะไหล่ และจัดเก็บอะไหล่เข้าตู้ขนส่งสินค้าและส่งกลับมายังประแทศไทย 
แรงงานที่ถูกเลือกให้ไปท างานที่ญี่ปุ่นเป็นแรงงานที่ได้ค่าแรงสูงกว่าแรงงานที่ท างานในประเทศไทย 
แรงงานที่ “ขึ้นญี่ปุ่น” เหล่านี้มีรายได้อยู่ที่เดือนละประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป และมีโอกาสที่จะได้
เงินพิเศษเพ่ิมขึ้นจากการท าก าไรจากตู้สิ้นค้าที่ตนส่งกลับมา งานที่ญี่ปุ่นเป็ นงานประเภท 3 ส 
เช่นเดียวกันและต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ถึง 3 เดือน นับเป็นรอบๆ ละ 3 เดือน ในปีหนึ่งแรงงานขึ้นญี่ปุ่น
จะต้องขึ้นญี่ปุ่น 2 รอบ คือ อยู่ญี่ปุ่น 3 เดือน กลับมาพักที่ประเทศไทยอีก 3 เดือนสลับกันไป โดย
เฉลี่ยรายได้ขั้นต่ าต่อรอบคือ 100,000 บาท การขึ้นญี่ปุ่นจึงเป็นความใฝ่ฝันของแรงงานทุกคนใน 
เซียงกงที่เมื่อกลับมาจากญี่ปุ่นจะได้รับค่าจ้างก้อนใหญ่ แต่แรงงานต่างด้าวไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นญี่ปุ่น
เนื่องจากสถานะผิดกฎหมายและความเป็นต่างด้าว  เดชแรงงานชาวกัมพูชาที่ท างานในเซียงกงบางนา

                                           
1 การวิ่งของหรือโป๊ของ คือ การที่ลูกค้าสั่งหรือต้องสินค้าแต่ที่ร้านไม่มีสินค้าชิ้นนั้น ลูกจ้าง

ต้องท าหน้าที่ไปหาค้นสินค้าจากร้านอ่ืนมาให้ลูกค้า ก าไรคือราคาขายที่บวกเพ่ิมขึ้นจากราคาท่ีร้าน
ดังกล่าวต้องการให้มา ลูกจ้างที่สามารถท าหน้าที่นี้ได้ต้องคุ้นเคยร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี 
เพ่ือที่จะสามารถหาสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
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มานานกว่า 5 ปี รู้สึกถึงความน้อยเนื้อต่ าใจที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปท างานที่ประเทศญี่ปุ่น เดชบอกว่า รู้
ว่าที่ญี่ปุ่นอยู่ล าบากแต่ถ้าได้ไปจะรวยได้เลย ถึงล าบากยังไงก็อดทนไหว ท าได้ แต่ยังไงก็ไม่มีโอกาสได้
ไปเพราะไม่ใช่คนไทย (เดช, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2560) การได้ขึ้นญี่ปุ่นเป็นการพิสูจน์
ความสามารถในการท างานในเซียงกงบางนา เป็นคนเก่งและมีรายได้สูง แม้เดชจะพยายามพัฒนา
ตัวเองอย่างไรก็ติดอยู่ที่การเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่มีเพดานอัตราค่าแรงอยู่ที่ 450 บาท  
 
ตารางที่ 3.1 
 
ประเภทของแรงงานและรายได้ในเซียงกงบางนา 

ประเภทแรงงาน ค่าตอบแทนที่ได้รับ 

แรงงานไทยที่ได้ไปท างานที่ประเทศญี่ปุ่น 1,000 บาทต่อวัน และรายได้พิเศษจากส่วนแบ่งก าไร 

แรงงานไทยระดับหัวหน้างาน 700 บาทขั้นไปต่อวัน 

แรงงานไทยทั่วไป 500 บาทขึ้นไปต่อวัน 

แรงงานต่างด้าวที่สื่อสารภาษาไทยได้ดี 
สามารถวิ่งของได้ 

400-450 บาทต่อวัน 

แรงงานต่างด้าวทั่วไป 300-350 บาทต่อวัน 

 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานเซียงกงส่วนใหญ่จะได้ท างานเป็นแรงงานที่ต้องใช้

แรงงานหนัก ยกของ ล้างเครื่อง ท าความสะอาด จัดเก็บสินค้า โอกาสที่จะได้เป็นคนวิ่งของหรือโป๊ของ
น้อยมาก เพราะคนวิ่งของส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่ได้เปรียบด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร การ
แข่งขันกันทางธุรกิจระหว่างร้านค้าและแรงงานด้วยกันนั้นความรวดเร็วและแม่นย ายังเป็นความ
จ าเป็นในเซียงกง ซึ่งเป็นไปได้ยากที่แรงงานต่างด้าวจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองได้ เพราะส่วนใหญ่ถูก
จ ากัดให้อยู่ในงานไร้ฝีมือ ซึ่งปังยอมรับสภาพของตัวเองแม้ว่าจะสามารถพัฒาตัวเองให้เป็นแรงงานวิ่ง
ของได ้

ปังบอกว่าท างานอยู่ที่นี่มานาน เรียนรู้ไปเรื่อยๆ รายได้หมื่นกว่าบาทก็พอ
อยู่ได้ ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ พูดไทยก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ พอหาของได้ เพราะอยู่มา
นานรู้จักคนเยอะ มีเพ่ือนเยอะแล้ว (ปงั, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) 



Ref. code: 25595424300100UTS

46 

 
 

กรณีของอ๊อดแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่อยู่ในเซียงกงมากว่า 5 ปี อ๊อดเป็นแรงงานที่
สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและมีความสามารถในการท างานที่เป็นที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่ แต่
ด้วยถูกการจ ากัดเพดานอัตราค่าจ้างของแรงงานต่างด้าวเอาไว้ สิ่งที่ อ๊อดท าได้คือการพยายามหา
ช่องทางในการหารายได้พิเศษเพ่ิมขึ้นจากการชี้ช่องทางการซื้อของให้กับลูกค้าเพ่ือได้รับค่าตอบแทน
จากความพอใจของลูกค้า หรือแม้กระทั่งการวิ่งของให้ลูกค้าเองโดยแอบไปหาของพร้อมกับการวิ่งของ
ให้กับร้านตนท างานอยู่ 

อ๊อดเล่าว่า เพราะว่าพูดคุยภาษาไทยกับลูกค้าได้ และรู้ว่าลูกค้าประจ า
ต้องการอะไร การช่วยหาของตามที่ลูกค้าต้องการได้ หลายครั้งที่ต้อมได้ค่าตอบแทน
จากการช่วยหาของในแต่ละครั้งมากกว่าค่าจ้างรายวันที่ได้รับเสียอีก ทุกวันนี้หาของให้
ลูกค้าผ่านการติดต่อทางไลน์ (อ๊อด, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2560) 
การไม่สามารถขยับสถานะจากการเป็นแรงงานราคาถูก นอกจากจะเป็นเพราะการ

แข่งขันสูงระหว่างแรงงานด้วยกันเองในพ้ืนที่ยังเกิดจาการที่เซียงกงบางนาต้องการก าหนดเพดาน
อัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าวเอาไว้เพ่ือไม่ให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานของแรงงานต่างด้าวสูงเกินไป  
ร้านค้าต่างๆ ในพ้ืนที่มีการแข่งขันด้านราคาของสินค้าที่สูงอยู่แล้ว การพยายามจ ากัดต้นทุนอ่ืนๆ ที่
เป็นไปได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่ด้วยตัวพ้ืนที่เอ้ืออ านวยให้ท าได้ จึงเป็นสิ่งที่
ร้านค้าต่างๆ เห็นพ้องต้องกันที่จะกดราคาค่าจ้างแรงงานต่างด้าวเอาไว้  ในเซียงกงบางนาแรงงานต่าง
ด้าวจึงเป็นชนชั้นที่มีรายได้ต่ าสุดในเซียงกง แม้จะพยายามพัฒนาตนเองด้านภาษาหรือความรู้
ความสามารถในเรื่องเครื่องยนต์มากกว่าแรงงานไทยได้ก็ไม่สามารถขึ้นญี่ปุ่นได้ และแม้จะพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้รายได้ค่าแรงที่สูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรรายได้ค่าแรงงานงานต่างด้าวในระดับสูงก็ยังไม่เท่า
ค่าแรงขั้นต่ าของแรงงานไทยในพ้ืนที่ และด้วยการที่แรงงานต่างรับรู้อยู่แล้วว่าพ้ืนที่แห่งนี้มีอัตราการ
จ้างงานอยู่ที่เท่าใด เป็นสาเหตุหนึ่งที่แรงงานไม่สามารถต่อรองได้เมื่อเลือกเข้ามาท างานในเซียงกงบาง
นา อัตราค่าจ้างของแรงงานราคาต่ าของแรงงานต่างด้าวกลายเป็นกฎอย่างหนึ่งที่จ ากัดแรงงานไว้จาก
การสร้างอ านาจต่อรองกับนายจ้างในเรื่องค่าจ้างแรงงาน ท าให้แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เซียงกงบางนา
ไม่สามารถพัฒนาตนเองหรือใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นลักษณะของการถูกผลักหรือถูกกีดกันที่
ถูกสร้างข้ึนด้วยกฎของพ้ืนที่  
 
3.3 ชีวิตที่ไม่มีแก่นสาร มองไม่เห็นอนาคต 
 

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในเซียงกงเป็นมีสถานะเป็นคนยากจนในบ้านเกิดอยู่แล้ว  
การลักลอบเข้าประเทศไทยมาก็เพ่ือช่วยให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวอยู่รอดได้เพราะประเทศแม่



Ref. code: 25595424300100UTS

47 

 
 

ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประกอบด้วย 10 ประเทศ เมื่อ
เทียบกับประเทศไทย อัตราค่าครองชีพ (cost of living) ของประเทศเมียนมา กัมพูชาและลาวสูงกว่า
ประเทศไทยร้อยละ 4.61, 5.76 และ 27.25 ตามล าดับ ในขณะที่อัตราค่าแรงขึ้นต่ ารายวันของ
ประเทศเมียนมา กัมพูชาและลาวต่ ากว่าประเทศไทย โดยประเทศเมียนมาอยู่ที่ 110 บาทต่อวัน 
กัมพูชา 75 บาทต่อวัน และลาว 80 บาทต่อวัน  (สืบค้นจาก http://www.prachachat.net/ 
news_detail.php?newsid=1456978639, วนัท่ี 20 เมษายน 2560) ด้วยอัตราค่าครองชีพที่สูงกว่า
และเมื่อเทียบกับรายได้ในประเทศต่ ามากนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่แรงงานต่างด้าวในเซียงกงจะบอกเป็น
เสียงเดียวกันว่า ข้าวของทุกอย่างในประเทศของพวกเขาแพงหมด แพงกว่าประเทศไทยเสียอีก 

แม้การมาอยู่ในเซียงกงบางนาจะท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นกว่าบ้านเกิดมาก แต่ไม่สามารถ
ท าให้พวกเขากระโดดออกจากเซียงกงบางนาได้หรือขยับตัวเองขึ้นให้เป็นแรงงานมีฝีมือที่สามารถ
ได้รับค่าแรงที่สูงกว่าได้ พวกเขายังต้องเป็นแรงงานต่างด้าวแรงงานราคาถูกต่อไป  เมื่อผู้วิจัยถามว่าจะ
ท างานในเซียงกงไปถึงเมื่อใด เมื่อไรที่คิดว่าจะกลับบ้าน ค าตอบที่ได้จากแรงงานคือ “ไม่รู้ว่าจะได้
กลับไปอยู่บ้านเมื่อไร” “ก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆ” “อยู่ที่นี่ก็สบายดี” “อยู่ที่นี่ได”้ โดยทั่วไปคงไม่มีใครอยาก
ท างานหนัก งานสกปรก งานอันตราย เป็นกลุ่มคนที่ถูกจัดประเภทให้เป็นแรงงานราคาถูก คนทั่วไปก็
คงอยากจะอยู่ที่บ้านของตัวเอง อยู่กับครอบครัว ได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการในการท างาน ไม่
ถูกเอาเปรียบค่าจ้างแรงงาน และไม่ต้องกังกลหรือหวาดกลัวกับสถานะทางกฎหมาย แต่แรงงานต่าง
ด้าวในเซียงกงบางนาไม่ใช่คนทั่วไป ความยากจนประกอบกับสถานะผิดกฎหมายท าให้พวกเขาไม่
สามารถเลือกที่จะเป็นเหมือนคนทั่วไปได้ พวกเขาต้องเลือกเป็นเป็นแรงงานที่ต้องท างานหนัก งาน
สกปรก งานอันตราย ได้รับค่าแรงต่ า ไม่ได้อยู่บ้าน ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือ
ใส่ใจ และถูกเอารัดเอาเปรียบ และส าหรับแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนาแล้วดูเหมือนว่าพวกเขา
ถูกท าให้เป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกและต้องเป็นตลอดไป อนาคตของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือราคาถูก
คือการท างานต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของพวกเขาในการมีชีวิตที่ดีขึ้นและมี
คุณภาพได้อย่างเต็มที่ กรณีเรื่องราวชีวิตของตาชัยแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่เข้ามาเป็นแรงงานใน 
เซียงกงบางนาจากการชักชวนของหลานชายและท างานอยู่ในเซียงกงบางนาราว 4 ปี ท าให้เราเห็นว่า
การไม่สามารถพ้นไปจากสภาพคนยากจนแม้จะสามารถเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้ 
ชีวิตของพวกเขาต้องอยู่ในภาวะของความกังวลตลอดเวลา หลังจากที่ตาชัยเข้ามาท างานในเซียงกง
บางนาได้ไม่นานภรรยาและลูกสาวคนเล็กก็ตามเข้ามา โดยภรรยาได้ท างานเป็นแม่บ้านให้กับนายจ้าง
ที่มีบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากเซียงกงบางนานัก รายได้ของตาชัยวันละ 450 บาท เมื่อรวมกับรายได้
ของภรรยากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ไม่เพียงพอที่จะท าให้ชีวิตของตาชัยดีขึ้นและคลายความกังวล
ลงได ้
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ตาชัยเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าที่เศร้าว่า รู้สึกกังวลมากว่าลูกสาวคนเล็กที่
ตอนนี้อายุ 6 ขวบแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนจะเป็นอย่างไร ตาชัยบอกว่าจะให้เข้า
โรงเรียนที่นี่ก็ไม่ไหว ค่าใช้จ่ายแพงเกินไป จะให้กลับไปเข้าโรงเรียนที่ลาวก็ไม่มีคนดูแล 
จะให้เมียกลับไปดูแลรายได้ก็ต้องลดลง ยังต้องส่งเสียลูกชายอีกสองคนที่ก าลังเรียน
หนังสืออยู่ที่ลาว (ตาชัย, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2560) 
การมาเป็นแรงงานต่างด้าวแม้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นกว่าอยู่ในบ้านเกิด แต่ความยากจนก็ไม่

สามารถท าให้อ้อยอยู่เป็นครอบครัวกับลูกได้ ในกรณีของอ้อยแม้การเริ่มงานแรกเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กจะท า
ให้อ้อยเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาได้เร็วมาก แต่อ้อยก็ไม่ได้ค่าแรงมากพอตามที่ตั้งใจไว้ อ้อยได้ค่าแรง
เริ่มต้นที่ 4,500 บาท และใช้ถึงเวลาปีกว่ากว่าที่อ้อยจะได้ค่าแรงเพ่ิมขึ้นจากนายจ้างคนเดิมเป็น
จ านวน 5,000 บาท อ้อยได้มีโอกาสรู้จักกับสามีท่ีเป็นชาวกระเหรี่ยงเหมือนกันช่วงที่ท างานเป็นพ่ีเลี้ยง
เด็ก ซึ่งต่อมาไม่นานอ้อยได้ตั้งท้องลูกชายคนแรก ในตอนนั้นน้อยบอกกับสามีว่าไม่อยากจะมีลูกเพราะ
ไม่มีเงินมากพอ อ้อยอยากท าแท้ง ในขณะที่สามีอยากให้อ้อยกลับไปคลอดลูกที่บ้านเกิด 

อ้อยบอกว่าไม่อยากกลับไปเพราะอ้อยไม่มีอะไรเหลือแล้วที่บ้านเกิด อ้อย
ขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีไปหมดแล้ว บ้านก็ไม่มีอยู่ อ้อยจะกลับไปได้อย่างไร ลูกก็ยังไม่
อยากมีเพราะรายได้ที่มีในตอนนั้นน้อยมาก อ้อยไม่คิดว่าจะสามารถเลี้ยงลูกได้ แม้ว่า
สามีของอ้อยจะท างานในเซียงกงและมีรายได้มากกว่าก็ตามที่ แต่การไม่กลับบ้านเกิด
และตัดสินใจท าแท้งของอ้อยก็ต้องล้มเลิกไปเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร อ้อยเล่าว่าในตอนนนั้นแรงงานต่างด้าวกลับบ้านเยอะมาก ทั้งสามี
และญาติพ่ีน้องของสามีก็พากันกลับหมด อ้อยจึงต้องกลับด้วยและไปคลอดลูกที่นั่น 
(อ้อย, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2560) 
หลังจากคลอดลูกชายคนแรก อ้อยฝากลูกชายไว้กับเพ่ือนบ้านให้ช่วยเลี้ยงดูและเดินทาง

กลับมาท างานในกรุงเทพมหานครอีกครั้ง นายจ้างคนเดิมอยากให้อ้อยกลับไปท างานด้วยโดยเสนอเงิน
ค่าจ้างให้เพ่ิมขึ้นเป็น 7,000 บาท แต่สามีอยากจะให้มาท างานในเซียงกงและอยู่ด้วยกันเพราะ
นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและได้มาอยู่ด้วยกันแล้วค่าจ้างแรงงานในเซียงกงสูงกว่าที่ท างาน
เดิม อ้อยจึงตัดสินใจเข้ามาท างานในเซียงกงบางนาตามสามี หลังจากเข้ามาท างานในเซียงกงได้ไม่
นานอ้อยก็ท้องลูกชายคนที่สอง ซึ่งอ้อยก็ยังรู้สึกไม่พร้อมที่จะมีลูกเพ่ิมอีกคน แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจ
คลอดลูกชายอีกคนและฝากให้คนรู้จักเลี้ยงที่แม่สอด อ้อยไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมลูกทั้งสองคนตั้งแต่
จากมา  

อ้อยเล่าว่า อ้อยไม่มีโอกาสได้เลี้ยงลูกชายทั้งสองคนเอง ได้แต่ท างานและ
ส่งเงินไปให้ค่านมลูกทุกเดือน อ้อยส่งเงินไปให้ลูกชายคนโตที่ตอนนี้ก็โตขึ้นมากแล้ว
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เดือนละ 2,500 บาท ในขณะที่ลูกชายคนเล็กในตอนแรกอ้อยส่งให้เดือนละ 4,500 บาท 
เพ่ืออยากให้ลูกได้กินนมดีๆ แต่ก็ต้องลดลง มาเป็นส่งเดือนละ 4,000 บาท ลดลงอีก 
3,500 บาท ในตอนนี้เหลือส่งไปให้ได้แค่ 3,000 บาทต่อเดือน (อ้อย, สัมภาษณ์, 8 
เมษายน 2560) 
ความยากจนแร้นแค้นของอ้อยและสามีท าให้ต้องแยกจากครอบครัวซึ่งก็ไม่ต่างกันกับ

แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ที่อยู่ในเซียงกงบางนา มีแรงงานจ านวนไม่น้อยที่เข้ามาเป็นแรงงานต่าง
ด้าวเซียงกงบางนาและได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่นี่ แต่เมื่อมีลูกพวกเขาต้องส่งลูกกลับไปยังบ้านเกิด
และท าได้เพียงส่งเสียเงินกลับไปให้ ในกรณีของปังแรงงานชาวกระเหรี่ยงที่ตอนแรกเข้ามาท างานเป็น
คนสวนและดูแลบ้านให้กับนายจ้าง แต่ต้องเดินทางกลับบ้านเพราะด้วยค่าจ้างแรงงานที่ได้รับเพียง
เดือนละ 5,000 บาท ที่ท าให้หวังมีภาระหนี้สินมากขึ้น หวังลักลอบเข้ามาใหม่อีกครั้งด้วยการชักชวน
ของเพ่ือนที่ท างานอยู่ในเซียงกงบางนา การมาท างานที่เซียงกงบางนาท าให้หวังได้รู้จักกับภรรยาชาว
ไทยใหญ่ที่ท างานอยู่ในเซียงกงบางนาอยู่ก่อนแล้ว ปังและภรรยาเดินทางกลับบ้านเกิดเพ่ือให้ภรรยาได้
คลอดลูกสาวคนแรกที่นั่น หลังจากฝากลูกสาวไว้กับญาติ ทั้งสองคนก็เดินทางกลับเข้ามาท างานอีก
ครั้งด้วยการท าพาสปอตเพ่ือที่พวกเขาจะสามารถเดินทางกลับมาหาลูกได้ เมื่อมีพาสปอตแล้วภรรยา
ของปังเลือกที่จะออกไปท างานในโรงงานที่อยู่ไม่ไกลจากเซียงกงบางนานักในขณะที่หวังยังคงเลือกที่
จะท างานในเซียงกงบางนาอยู่เช่นเดิม หวังท างานอยู่ในเซียงกงบางนามา 6 ปีแล้ว แม้ปังจะกลับเข้า
มาด้วยการมีพาสปอตแต่หลังจากที่ฝากลูกไว้กับญาติ ตัวปังเองยังไม่เคยกลับไปเยี่ยมลูกเลยสักครั้งซึ่ง
เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอลูก 

ปังบอกว่า ไม่มีโอกาสได้กลับไปหาลูกเลยเพราะต้องท างานตลอด ไม่
อยากลางานเพราะนายจ้างก็คงจะไม่พอใจนัก ท างานเก็บเงินส่งเงินกลับไปเรื่อยๆ ยังไม่
รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับไปเม่ือไร (ปัง, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) 
แรงงานต่างด้าวที่ท างานในพ้ืนที่มากกว่า 2 ปี มักจะตอบกลับมาว่าพวกเขาต้องท างาน

ต่อไปเรื่อยๆ เก็บเงินต่อเรื่อยๆ การท างานในเซียงกงบางนาพวกเขามีชีวิตดีขึ้น พออยู่ได้ เพียงแต่ต้อง
ท างานต่อไป และไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลับบ้าน ความเศร้าสร้อยของตาชัยในการพยายามตอบค าถาม
ของผู้วิจัยท าให้เห็นว่าชีวิตของแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนานั้น แม้พวกเขาจะมีรายได้จากการ
ท างานและเป็นรายได้ที่มากกว่าที่พวกเขาสามารถหาได้ที่ในบ้านเกิด แต่การที่พวกเขาไม่สามารถอยู่
กับครอบครัวและรายได้ที่ได้รับไม่ได้มากพอที่จะท าให้พวกเขาเปลี่ยนสถานะไปจากการเป็นนคน
ยากจนได้นั้น ท าให้พวกเขาต้องอดทนต่อการท างานไปเรื่อยๆ พยายามสร้างความคุ้นเคยกับชีวิตที่
ด ารงอยู่ในขณะนี้ อย่างน้อยพวกเขาก็มั่นใจได้ว่าจะมีรายได้พอที่จะด ารงชีวิตและดูแลครอบครัวที่รอ
คอยอยู่ที่บ้านเกิดได้ ชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตที่ไม่มีแก่นสารที่คิดเพียงแค่ว่าท างานต่อไปเรื่อยๆ และ
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ขอเพียงได้เงินค่าตอบแทนจากการท างาน แม้พวกเขาจะมีความหวังที่อยากจะท าให้ชีวิตของ
ครอบครัวดีขึ้นและท าให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถจะคลายความกังวลจากการมีสถานะ
เป็นคนยากจนไปได้ เหมือนในกรณีของตาชัยที่ยังห่วงลูกสาวที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน หรืออ้อยที่ไม่
สามารถส่งเงินไปให้ลูกได้มากเท่าที่อยากให้ลูกได้กินนมดีๆ และมีสุขภาพแข็งแรง หรือปังที่ไม่ได้มี
โอกาสกลับไปหาลูกสาว แรงงานต่างด้าวเหล่าไม่สามารถกลับไปดูแลคนที่รักได้ด้วยตัวเองได้ มี
เพียงแต่เงินที่พยายามเก็บจากการท างานส่งไปให้ พวกเขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองและครอบครัว 
จึงเป็นเหตุผลที่ว่าท าไมค าตอบของพวกเขาจึงวนเวียนอยู่ที่ “อยู่ที่นี่ก็ดี” “ท างานไปเรื่อยๆ” “อยู่ได้” 
“อยู่ต่อไปเรื่อยๆ” 

หนึ่งในความหวังของแรงงานต่างด้าวคือการที่เขาอยากให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีกว่า 
ความพยายามในการส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวเพ่ือให้ครอบครัวที่รออยู่ที่บ้านเกิดมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่
สามารถท าได้ด้วยตัวคนเดียวหากที่บ้านเกิดมีหลายชีวิตที่รอคอยเงินที่ส่งกลับไป ลูกหรือพ่ีน้องต้อง
ตามเข้ามาเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพ่ือช่วยกันหารายได้เลี้ยงครอบครัว การส่งต่อการเป็น
แรงงานลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายหรือการเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกจึงเป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น เงินเก็บส่วนหนึ่งกลายเป็นค่านายหน้าที่ช่วยให้ลูกหรือพ่ีน้องสามารถลักลอบเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยได้ แม้คนที่อยู่ก่อนจะคุ้นเคยกับพ้ืนที่และได้เตรียมงานเพ่ือให้คนที่เข้ามาใหม่มี
หลักประกันว่าจะมีรายได้จากการท างานไว้อยู่แล้ว แต่งานที่ถูกจัดเตรียมไว้ให้หรือที่พวกเขาสามารถ
ท าได้ก็ยังคงเป็นงานประเภทชั้นเลวอยู่ดี ในกรณีชีวิตของรอนและคินแรงงานหนุ่มชาวพม่าท าให้เห็น
ว่า แม้พวกเขาจะได้รับเงินจากการท างานของคนรุ่นก่อนส่งไปให้แต่ก็ไม่ท าให้หลุดรอดไปจากการเป็น
แรงงานไร้ฝีมือราคาถูกไปได้ พวกเขายังเลือกที่จะท างานหารายได้จากงานระดับล่างที่คนไทยปฏิเสธที่
จะท ากัน 

รอนเล่าว่าพ่อของรอนท างานในเซียงกงมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ตอนท่ีเซียงกง
มีถนนแค่สองเส้น ตอนที่พ่อท างานอยู่ที่นี่ยาซินถูกเรียกให้มาขายโรตีในเซียงกง  ช่วงที่
เศรษฐกิจดีคนมาเซียงกงเยอะโรตีขายดีมาก แต่ตอนนี้โรตีขายไม่ดีแล้ว รอนเลยให้คน
อ่ืนมาขายแทนแล้วตัวเองก็มาท างานร้านอะไหล่แทนพ่อ ตอนนี้พ่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
รกัษาตัวเพราะแก่มากแล้ว เป็นโรคเบาหวานด้วย (รอน, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2560) 
รอนมีรายได้วันละ 450 บาท นายจ้างร้านที่รอนท างานอยู่ท าบัตรทุกอย่างให้รอน รอน

มีพาสปอตที่จะเดินทางไหนก็ได้ทั่วประเทศและมีใบอนุญาตท างานเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 
แต่รอนก็ยังท างานอยู่ในเซียงกงบางนา รอนไม่ต้องถูกต ารวจจับ ไม่ต้องกลัวถูกส่งตัวกลับไปท่ีชายแดน 
ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน แต่รอนก็ยังคงเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ต้องท างานหนัก สกปรก 
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อันตรายและได้ค่าจ้างแรงงานต่ าอยู่ดี เป็นการลงโทษทางเศรษฐกิจ (economic penalty) ที่แรงงาน
ต่างด้าวไร้ฝีมือต้องได้รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะผิดกฎหมายหรือไม่ 

คินเล่าว่ามีพ่ีน้องด้วยกันสามคน คินมีพ่ีชายและน้องสาว พ่อกับแม่
ของคินเข้ามาอยู่ที่รังสิตนานแล้ว คินกับพ่ีน้องตามเข้ามาทีหลัง ตอนที่คินเข้ามาซาได้
เรียนในโรงเรียน แต่เรียนได้ปีกว่าก็ต้องออกเพราะพ่อป่วย คินเลยต้องมาหางานท าช่วย
ส่งน้องสาวคนเล็กเรียน คินบอกว่าท างานส่งเงินช่วยพ่อแม่เดือนละ 7,000 บาท (คิน, 
สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2560) 
การเป็นแรงงานต่างด้าวไร้มือราคาถูกและผิดกฎหมายถูกส่งต่อ ลูกของแรงงานต่างด้าว

ยังคงต้องเลือกเป็นแรงงานต่างด้าวเพราะที่บ้านเกิดของพวกเขาไม่ได้มีงานที่สามารถหารายได้ที่
เพียงพอกับการด ารงชีพและจุนเจือครอบครัว ทั้งยรอนและคินยังต้องเป็นแรงงานที่ต้องท างานหนัก 
งานสกปรก งานอันตรายที่ไทยคนทั่วไปปฏิเสธที่จะท าเพราะได้ค่าตอบแทนน้อย แม้พ่อของรอน
และคินจะหวังว่าการเข้ามาเป็นแรงานต่างด้าวจะท าให้ลูกของพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น แต่รอนและคินก็
ยังคงถูกส่งต่อการเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ดี ที่ต้องกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีแก่นสารจากการต้องท างาน
ต่อไปเรื่อยๆ และไม่สามารถกระโดดออกไปจากเซียงกงบางนาและหางานที่ดีกว่าหรือมีรายได้ที่
มากกว่าที่จะท าให้ตัวเองและครอบครัวในอนาคตของพวกเขาไม่ต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่อีกหรือกลับไปอยู่
บ้านเกิด อนาคตที่พวกเขาคาดหวังว่าชีวิตที่ต้องมาเป็นแรงงานต่างด้าวจะไม่ถูกส่งต่อดูเหมือนจะ
เป็นไปได้ยากหากพวกเขายังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าการเข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกในเซียงกง  
บางนา 
 
3.4 ชีวิตที่ไม่เคยหลุดพ้นไปจากความกลัว 
 

ความแร้นแค้นในประเทศบ้านเกิดน ามาสู่ชีวิตที่ไม่เคยหลุดพ้นไปจากความกลัวเมื่อ
เลือกที่จะมาเป็นแรงงานต่างด้าว ความแร้นแค้นท าให้แรงงานต่างด้าวอย่างน้อยต้องต่อสู่กับความกลัว
ในการลักลอบเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในครั้งแรก 

อ้อยกลัวมากตอนข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยทางแม่สอด  อ้อย
ต้องมุดอยู่ท้ายรถกะบะที่มีผ้าคลุมปิดตลอดเวลากับคนอ่ืนที่ลักลอบเข้ามาด้วยกันอีก 27 
คน อ้อยและคนอ่ืนที่มาด้วยกันต้องนอนซ้อนทับกันหลังรถกะบะที่ขับลัดเลาะผ่านป่า
และภูเขาเพ่ือข้ามพรมแดนเมียนมา-ไทย การเดินทางใช้เวลา 2 วัน 2 คืน เป็นช่วงเวลา
สองวันที่อ้อยรู้สึกทรมานมาก อ้อยกินอะไรไม่ลง คุยกับใครก็ไม่ได้เพราะคนอ่ืนที่มาด้วย
เป็นพม่าบ้าง อิสลามบ้าง มีอ้อยคนเดียวที่เป็นกะเหรี่ยง หญิงพม่าคนนึงขู่อ้อยว่า “เธอ
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ตายแน่ เธอรู้ไหมประเทศไทยมันกว้างใหญ่ขนาดไหน เงินก็ไม่มีติดตัว แล้วเธอก็เป็น
ผู้หญิงตัวคนเดียว เธอต้องหลงทางตายแน่นอน” อ้อยกลัวมากเพราะน้อยมีแค่กระดาษ
ใบเดียวที่เขียนเบอร์โทรศัพท์พ่ีสาวที่รออยู่ที่ย่านรามอินทรา (อ้อย, สัมภาษณ์, 8 
เมษายน 2560)   
เรื่องราวชีวิตของอ้อยท าให้เห็นว่าแรงงานต่างด้าวมีความกลัวและความกังวลเป็นเพ่ือน

อยู่ตลอดเวลา ความกลัวและความกังวลเริ่มต้นตั้งแต่การได้ยินเรื่องเล่าที่น่ากลัวของการเดินทางข้าม
พรมแดน แต่ความกลัวและกังวลของการเดินทางเทียบไม่ได้กับความกลัวและกังวลว่าจะไม่สามารถมี
ชีวิตรอดหรือความแร้นแค้นในประเทศบ้านเกิด “ต้องมา” “ลองเสี่ยงดู” “ก็กลัว” เป็นค าที่แรงงานใช้
บอกเล่าเมื่อผู้วิจัยขอให้เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกของพวกเขา 
เรื่องราวของวิธีการเดินทางลักลอบเข้าประเทศได้แบ่งแรงงานต่างด้าวออกเป็นสองกลุ่ม คือ “คนรุ่น
เก่า” และ “คนรุ่นใหม่” คนรุ่นเก่าที่เดินทางลักลอบเข้าประทศมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มักจะบอกเสมอว่า
ในอดีตการเดินทางลักลอบเข้าประเทศไทยของพวกเขานั้นล าบากมากและต้องเสี่ยงกับการโดนจับ
โดยเจ้าหน้าที่รัฐและต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 2 วัน พวกเขารู้สึกถึงความเสี่ยงต่อชีวิต 
ในขณะที่แรงงานรุ่นใหม่สบายกว่าคนรุ่นเก่าเพราะมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้
ตลอดเวลา ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วกับการต้องเสี่ยงชีวิตเพราะนายหน้าเก่งขึ้น การเดินทางใช้เวลา
ไม่ก่ีชั่วโมงจากเมียวดีก็ถึงใจกลางของประเทศไทย นายหน้าจะมาส่งถึงที่หมายท่ีตกลงราคาค่าเดินทาง
กันเอาไว้ การลักลอบเข้ามาที่สะดวกขึ้น การติดต่อสื่อสารที่ รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือประกอบกับ
การมีเครือข่ายหรือคนที่รู้จักเตรียมหางานที่จะท าไว้ให้อยู่ก่อนแล้วท าให้ความกลัวและกังวลจากการ
เดินทางเข้าประเทศไทยน้อยลงส าหรับคนรุ่นใหม่ แม้การลักลอบเข้าประเทศของแรงงานรุ่นใหม่จะ
ง่ายและท าให้ความกลัวจากการเดินทางลดน้อยลง  แต่ไม่ได้หมายความว่าความกลัวในส่วนของการ
ต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนจะลดน้อยลง 

ภาษาและการสื่อสารเป็นอีกความกังวลของแรงงานต่างด้าวในเรื่องของโอกาสในการ
ท างาน แม้แรงงานกายจะเป็นความต้องการหลักของเซียงกงบางนา แต่หากมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยได้ดีก็จะยิ่งท าให้แรงงานมีโอกาสที่จะได้ท างานในหน้าที่ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
และผู้คนภายในชุมชน เช่น งานวิ่งของหรือโป๊ของที่สามารถช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างแรงงานที่
สูงขึ้นจากนายจ้าง โดยไม่ต้องท างานในส่วนจัดส่ง ยกของ และท าความสะอาดเท่านั้น งานโป๊ของท า
ให้แรงงานได้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและคนในชุมชนอันเป็นโอกาสให้สามารถพัฒนาตัวเองเรียนรู้การ
ท างานได้มากยิ่งขึ้น เมื่อผู้วิจัยชมจอนนี่ว่าพูดไทยเก่ง จอนนีต่อบกลับมาว่า พอได้อยู่ พอโป๊ของได้ อยู่
ในเซียงกงพูดภาษาไทยได้ก็ท างานได้ทุกร้าน (จอนนี่, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2560) 
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 แรงงานที่เข้ามาท างานในเซียงกงบางนาในช่วงแรก มักจะเปลี่ยนร้านค้าบ่อย ซึ่ง
ส าหรับกรณีของจอนนี่การอยู่เซียงกงบางนามาเป็นเวลา 4 ปี จอนนี่ย้ายร้านมาครบทุกซอย จากการ
สังเกตและข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในช่วงแรกมักจะมีปัญหากับ
นายจ้างเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน ไม่เข้าในสิ่งที่นายจ้างสั่ง เกิดความผิดพลาดจากการสั่งงาน น า
ซึ่งไปสู่การด่าทอและถูกให้ออกจากงานหรือเลือกที่จะออกจากงานเอง การถูกด่าทอเป็นประจ าและ
รุนแรงเป็นสิ่งที่แรงงานต่างด้าวรู้สึกถึงการถูกลดคุณค่าและจ ายอม ปังบอกว่า ก็ถูกด่ามาเยอะถึงได้เก่ง
ขึ้น เป็นเรื่องปกติ (ปัง, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ในขณะที่อ้อยบ่นให้ฟังว่าร้านที่ท างานก่อนหน้า
นี้ท าให้อ้อยรู้สึกว่าน้อยไม่ใช่คน อ้อยบอกว่าอ้อยมาท างานแลกเงิน อ้อยคิดว่าน้อยมีทางเลือก (อ้อย, 
สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2560) 

แรงงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาท างานในเซียงกงรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นแรงงานที่ต้องท างาน
หนักและต้องอดทนเพ่ือแลกกับรายได้จากค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าแรงงานไทย การถูกนายจ้างมองว่า
เป็นเพียงแค่แรงงานที่ต้องท าได้ทั้งหมดตามสั่งท าให้แรงงานรู้สึกถึงการถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
แม้การถูกด่าทอจากความผิดพลาดในการสื่อสารและท างานจะเป็นเรื่องปกติในการท างานแต่ด้วยพวก
เขาอยู่ในสถานะคนต่างด้าวที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและภาษา ท าให้พวกเขารู้สึกถึงความ
แตกต่างของตัวเองกับแรงงานไทยที่สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจด้วยภาษาเดียวกัน ประกอบกับภาษา
เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งในการจะได้งานที่ง่ายขึ้นและค่าแรงที่สูงกว่า ท าให้แรงงานต่างด้าวในเซียงกงกลัว
และกังวลกับความม่ันคงในการท างานอยู่เสมอ 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจในประเทศถดถอยประกอบกับผลของนโยบายภาษีรถคันแรกของ
รัฐบาลที่มีการคืนภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ตามี่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคันละ 100,000 บาท ส าหรับผู้ที่ซื้อ
รถยนต์ ตั้งแต่ 16 กันยายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2555 ที่ท าให้มีการซื้อรถยนต์ใหม่เพ่ิมขึ้นเป็น
จ านวนมาก (วรรณี เตโชโยธิน และ ผุสดี คล้ายมณี, 2558) อันส่งผลต่อธุรกิจเซียงกงที่ขายอะไหล่
ยนต์และเครื่องยนต์มือสองในเวลาต่อมา สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศ
น าเข้าอะไหล่มือสองท าให้จ านวนรถยนต์เก่าเครื่องยนต์เก่าลดน้อยลงและราคาขายแพงขึ้น มี
ผลกระทบด้านลบต่อธุรกิจเซียงกง ด้วยก าลังซื้อที่ลดน้อยลงประกอบกับสินค้าขาดแคลนท าให้ร้านค้า
หลายร้านเลือกท่ีจะลดการจ้างงานลูกจ้างแรงงานเนื่องจากงานที่น้อยลงและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ท าให้
การแข่งขันของตลาดแรงงานในเซียงกงบางนาสูงขึ้น แรงงานต่างด้าวที่มีปัญหาทางด้านการสื่อสาร
และทักษะในการท างานรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการท างานมายิ่งขึ้น 

ความไม่คุ้นเคยกับถิ่นที่อยู่ใหม่ ความแตกต่างทางด้านภาษา และความรู้สึกไม่มั่นคงใน
การท างานท าให้แรงงานต่างด้าวต้องตกอยู่ในความกลัวและกังวลอยู่ตลอดเวลา  
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3.5 ชีวิตที่ถูกฆ่าได้  
 

แม้ว่าแรงงานต่างด้าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเซียงกงบางนาแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถูก
ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งอย่างแท้จริง เมื่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยกิจการร้านค้าต่างเอาตัวรอดด้วยการ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพ่ือให้กิจการอยู่รอดต่อไปได้ แรงงานต่างด้าวกลายเป็นทางเลือกแรกที่ถูกลดเพ่ือ
ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยที่นายจ้างไม่ได้สนใจว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดต่อไปได้อย่างไร ร้านค้าจ านวนหนึ่ง
ในเซียงกงที่ทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหวต้องปิดกิจการท าให้ลูกจ้างในร้านค้าต้องออกจากงานและหางาน
ใหม่ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องปกติมากที่เกิดภายในเซียงกงบางนา และมีร้านค้าจ านวนไม่น้อยที่เอารัดเอา
เปรียบลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าจ้างแรงงานและลูกจ้างต้องออกจากงานไปเอง ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แรงงานต่างด้าวไม่สามารถต่อรองหรือเรียกร้องความคุ้มครองจากพ้ืนที่ได้ โครงการเซียงกงปล่อยให้
ปัญหานี้จัดการแก้ไขด้วยตัวเอง ด้วยการบอกต่อของผู้คนในชุมชนและในกลุ่มแรงงาน มินแรงงานชาย
ชาวกระเหรี่ยงที่ท างานมากว่า 5 ปีแล้ว เล่าประสบการณ์ช่วงที่มาท างานแรกๆ ถึงการถูก เอารัดเอา
เปรียบจากนายจ้างโดยที่เขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ 

มินเล่าว่า ช่วงแรกที่มาท างานต้องไปอยู่เป็นลูกจ้างร้านขายอะไหล่เก่า
ของไทย อยู่ท างานสองเดือน เดือนที่สองเถ้าแก่ไม่จ่ายค่าจ้างจึงออกจากงาน มีข้าวให้
กินทุกวันแต่ไม่ได้จ่ายค่าแรง (มิน, สัมภาษณ์, 28 เมษายน 2560) 
นอกจากการไม่จ่ายค่าแรงสิ่งที่แรงงานต่างด้าวต้องเผชิญในช่วงเศรษฐกิจถดถอยคือการ

เอารัดเอาเปรียบจากการใช้แรงงานหนัก ซึ่งในกรณีของปาแรงงานหนุ่มชาวพม่าเล่าให้ผู้วิจัยฟังถึงการ
ทนท างานหนักไม่ไหวตอนที่ท างานล้างเครื่องยนต์ร้านแรก แม้ตัวปาจะรู้ดีอยู่แล้วการท างานใน 
เซียงกงเป็นงานหนัก  

ปาเล่าว่าตอนแรกเข้ามาท างานล้างเครื่อง แต่ล้างได้ไม่นานก็ลาออก
เพราะทนท างานไม่ไหว เหนื่อย คนน้อยท างานไม่ไหว ถ้ามีคนช่วยเยอะก็พอไหว แต่
ตอนนั้นไม่มีเลย เหนื่อยมาก (ปา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 
ความจ าเป็นที่ต้องใช้แรงงานมีอยู่ แต่เพ่ือลดค่าใช้จ่ายร้านค้าหลายร้านเลือกที่จะจ้าง

ลูกจ้างน้อยลง ท าให้งานที่ต้องท ามีมากขึ้น หนักขึ้น แรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่งที่ท างานล้างเครื่องต้อง
ท างานอยู่แทบจะตลอด 8 ชั่วโมง (9.00-17.00 น.) แม้จะมีรายได้ที่ดีแต่ด้วยงานหนักเกินไปท าให้
แรงงานมักจะทนไม่ไหวต้องออกจากงานไปเอง นายจ้างมักจะให้เห็นผลว่างานไม่ได้มีหนักทุกวัน บาง
วันลูกค้าน้อยงานก็น้อย แต่บางวันลูกค้ามากก็เฉลี่ยกันไป การที่เป็นลูกจ้างรายวันที่ไม่มีสวัสดิการอื่น
ท าให้นายจ้างมองแรงงานไม่ใช่มนุษย์ที่ย่อมมีขีดความสามารถในการท างาน โดยเฉพาะแรงงานต่าง
ด้าวที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายใดคุ้มครอง นายจ้างไม่มีความจ าเป็นต้องห่วงสุขภาพของแรงงาน การ
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ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานเพราะไม่มีสถานะทางกฎหมายประกอบกับการไม่ได้ถูก
นับรวมว่าเป็นสมาชิกที่แท้จริงของพ้ืนที่โดยโครงการเมืองเซียงกงและสมาชิกอ่ืนในเซียงกงไม่ให้ความ
สนใจต่อความยากล าบากของพวกเขา อาจจะมีความเห็นใจต่อชะตากรรมของพวกเขาแต่ก็ไม่สามารถ
เข้าไปช่วยให้พวกเขาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ แรงงานต่างด้าวจึงเสมือนเป็นชีวิตที่ถูกฆ่าได้โดยที่คน
ฆ่าหรือนายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และไม่มีใครสามารถหรือจริงใจที่จะช่วยเหลือ นอกจากมองด้วย
ความสงสารและช่วยเหลือเป็นครั้งคราว แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรือท้วงติงกลไกที่ถูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ที่
ไม่นับแรงงานต่างด้าวเป็นสมาชิก การดึงดูดแรงงานเข้ามาในเซียงกงจึงเป็นการดึงเข้ามาเพ่ือลดทอน
ให้ชีวิตที่ปกติกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าเพ่ือให้คนในพ้ืนที่สามารถฆ่าได้ เพ่ือเอาผลประโยน์จากการ
ใช้แรงงานไร้ฝีมือราคาถูกเท่านั้น 

จากเรื่องราวของชีวิตแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนา ท าให้เห็นว่าการเลือกเข้ามาเป็น
แรงงานในเซียงกงบางนานั้น สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญคือ การที่พ้ืนที่และที่ตั้งของเซียงกงบางนา
ประกอบกับสถานะผิดกฎหมายที่พวกเขามีท าให้พวกเขามีสภาพเป็น “ชีวิตที่เปลือยเปล่า”2 ที่มี

                                           
2 ชีวิตที่เปลือยเปล่า หรือ bare life หรือ homo sacer หรือ sacred man ที่ จิออร์จิโอ 

อเกมเบน ใช้ในหนังสือ “Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life” (1995) นั้น  เป็นชีวิต
ที่ปรากฏในกฎหมายโรมันโบราณ ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นชีวิตที่สามารถถูกฆ่าได้ โดยไม่นับว่าเป็นรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์หรือเสียสละใดๆ โดยที่คนฆ่าไม่ต้องรับผิดจากการฆ่า ชีวิตที่เปลือยเปล่าเป็นลักษณะ
ของการไม่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายแต่ก็ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นรูปแบบการกีดกัน 
(exclusion) อย่างหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันแบบนับรวมเข้ามา ( inclusive exclusion) ชีวิตที่
เปลือยเปล่านั้นถูกดึงเข้ามาสู่อ านาจอย่างเต็มที่ โดยการที่กฎหมายอนุญาตให้ใครก็ได้สามารถฆ่าได้
โดยไม่มีความผิด คนที่ฆ่าไม่มีความผิด เช่น ผู้ก่อการร้าย คนจน ขอทาน แรงงานต่างด้าว ผู้ลี้ภัย 
ชาวยิวในค่ายนาซี ชีวิตที่เปลือยเปล่านั้นเป็นชีวิตที่อ านาจอธิปัตย์ฆ่าหรืออนุญาตให้ฆ่าได้โดยไม่มี
ความผิดหรือไม่ต้องรับผิดชอบ ชีวิตที่เปลือยเปล่าไม่ได้อยู่นอกกฎหมายแต่ถูกดึงเข้ามาในฐานะที่ เป็น 
“พิเศษ” หรือ “ข้อยกเว้น” (exception) ที่เสมือนอยู่ภายนอกกฎหมายแต่ก็อยู่ภายในกฎหมาย
พร้อมๆ กัน ซึ่งแตกต่างจากการฆ่าพลเมือง (citizen) ที่ถูกรับรองและปกป้องโดยอ านาจทางการเมือง
ของรัฐ ถือเป็นสมาชิกของรัฐ ถ้าใครละเมิดชีวิตของพลเมืองก็เท่ากับว่าละเมิดกฎหมายและต้องถูก
ลงโทษทางกฎหมาย ชีวิตที่เปลือยเปล่าจึงไม่ใช่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น เป็น
ผลผลิตของอ านาจชุดหนึ่งในสังคมและอยู่ภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์ “ความเปลือยเปล่า” ไม่ได้
เกิดขึ้นเองแต่ต้องได้รับการรับรองจากอ านาจที่ท างานผ่านกลไกหรือสถาบันบางอย่างเสมอ ซึ่งชีวิต
ที่เปลือเปล่าของ อเกมเบนอาจจะพอสรุปคุณสมบัติได้ดังนี้ 1) ถูกฆ่าได้โดยที่คนฆ่าไม่ต้องรับโทษ  
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ลักษณะถูกผลักให้ไปอยู่ในงานประเภทชั้นเลวที่คนไทยทั่วไปปฏิเสธที่จะท าเพราะได้ค่าแรงต่ า และ
ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ นอกจากค่าจ้างแรงงาน พวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีแก่นสารด้วยการที่ต้อง
ท างานต่อไปเรื่อยๆ หารายได้ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยหวังว่าจะท าให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น แต่
ด้วยค่าแรงต่ าที่ได้รับไม่สามารถท าให้ชีวิตที่เปลือยเปล่าเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือหลุดไปจากการ
เป็นคนอยากจน อนาคตของพวกเขาและลูกหลานรุ่นต่อไปไม่สามารถที่จะเป็นอนาคตที่ดีได้หากยังถูก
จ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่ที่เอาเปรียบพวกเขาจากค่าแรงงาน แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในเซียงกงบางนาแม้
จะสามารถพัฒนาตนเองได้ แต่ด้วยการจ ากัดเพดานอัตราค่าจ้างแรงงานเอาไว้ท าให้พวกเขาไม่
สามารถได้รับการตอบแทนจากการใช้สติปัญญาและศักยภาพในการท างานได้เหมือนแรงงานไทย ซึ่ง
เป็นลักษณะของการถูกกีดกันด้วยกฎของพ้ืนที่ที่ต้องการเอารัดเอาเปรียบและหาประโยชน์ของการ
เป็นแรงงานราคาถูกได้อย่างเต็มที่ ในฐานะชีวิตที่เปลือยเปล่าในเซียงกงบางนาและอาจจะรวมถึง
แรงงานต่างด้าวที่อยู่นอกเซียงกง พวกเขาต้องอยู่กับความกลัวในความไม่มั่นคงหน้าที่การงานที่ มีทั้ง
ปัจจัยที่เกิดจากสถานภาพของตัวเองและความถดถอยของสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ท าให้พวก
เขาอยู่ภาวะเสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงเนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงาน
ต่างด้าวในเซียงกงบางนาไม่ได้รับความสนใจหรือเห็นใจจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการท า งาน
หนักหรือไม่ยอมจ่ายค่าแรงงาน พวกเขากลายเป็นสิ่งที่ถูกมองไม่เห็นเมื่อเกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม
ในการท างาน ราวกับเป็นชีวิตที่ฆ่าได้โดยที่คนฆ่าไม่ต้องรับผิด  

ด้วยพ้ืนที่และที่ตั้ง ประกอบกับกฎต่างๆ และกลไกของเซียงกงบางนาที่ท าให้เซียงกง
บางนาแปลสภาพเป็นค่ายที่มีแรงงานงานต่างด้าวผิดกฎหมายรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมาก แรงงาน
ต่างด้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ถูกท าให้เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า ซึ่งชีวิตที่เปลือยเปล่าที่ถูกสร้างขึ้นนี้เกิดจาก
อ านาจของพ้ืนที่ที่ท าลงบนชีวิตคนเพ่ือที่จะเอารัดเอาเปรียบหาประโยชน์ในทางธุรกิจ โดยไม่สนใจว่า
ชีวิตที่เปลือยเปล่าเหล่านี้จะด าเนินชีวิตหรือมีสภาพชีวิตที่เลวร้ายอย่างไร  

 
 

                                           
(can be killed) 2) เป็นชีวิตที่ไม่มีรูปแบบหรือแก่นสาร (form-of-life) 3) เป็นชีวิตที่ไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ (incommunicability) 4) เป็นชีวิตที่อยู่ในความเงียบ (mute) และ 5) เป็นชีวิตที่ถูก
กีดกันไม่ให้สามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่ (non-intelligibility) ชีวิตที่เปลือยเปล่านั้นด้านหนึ่งถูก
ดึงเข้ามาสู่อ านาจทางการเมือง แต่ก็ไม่ให้สถานะความเป็นพลเมืองแก่ชีวิตเหล่านี้ ท าได้อย่างมากที่สุด
แค่กลายเป็นพลเมืองชั้นสองเท่านั้น  
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บทที่ 4 
กลไกที่สร้างชีวิตที่เปลือยเปล่า 

 
เพ่ือท าความเข้าใจความพิเศษหรือกลไกของเซียงกงบางนาและท าความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกท่ีถูกสร้างขึ้นของเซียงกงบางนากับแรงงานต่างด้าว ในบทที่ 4 นี้สิ่งที่ผู้วิจัย
ต้องการแสดงให้เห็นคือลักษณะกลไกที่ถูกสร้างขึ้นที่ส่งผลต่อชีวิตแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่และท า
ให้แรงงานต่างด้าวต้องกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า 

ในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้พยายามแสดงให้เห็นความส าคัญของการเป็นพ้ืนที่ สถานที่และที่ตั้ง
ของเซียงกงบางนา ที่เซียงกงบางนาเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นเสมือนค่ายตามแนวคิดของอเกมเบน ซึ่ง
การเป็นค่ายของเซียงกงบางนานอกจากจะเป็นความจงใจของธุรกิจเซียงกงเองแล้ว ยังเป็นผลที่เกิด
จากนโยบายรัฐที่ไม่ว่าจะเป็นทิศทางในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเมือง และความพยายามในการ
ควบคุมแรงงานต่างด้าว ส่วนในบทที่ 3 คือการแสดงให้เห็นว่าเมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในเซียงกง
บางนาพวกเขาถูกท าให้เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าอย่างไร ลักษณะของชีวิตที่เปลือยเปล่าของแรงงานต่าง
ด้าวในเซียงกงบางนาเป็นอย่างไรและต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ซึ่งจากบทที่ 2 และบทที่ 3 คือ การท า
ความเข้าใจพ้ืนที่และคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ส่วนในบทที่ 4 นี้คือการพยายามท าความเข้าใจลักษณะของ
กลไกของเซียงกงบางนาที่ท าให้เกิด “สภาวะยกเว้น”1 (state of exception) ซึ่งสภาวะยกเว้นนี้

                                           
1 อเกมเบนได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง “อ านาจอธิปัตย์” (sovereign power)  และ 

“สภาวะยกเว้น”  (state of exception) โดยอเกมเบน ได้นิยามค าว่า “อ านาจอธิปัตย์” ตาม คาร์ล 
ชมิตต์ (Carl Schmitt) นักทฤษฎีกฎหมายชาวเยอรมัน  ที่กล่าวว่า อ านาจสูงสุดหรืออ านาจอธิปัตย์ 
หมายถึง อ านาจผูกขาดส าหรับการตัดสินใจอันเด็ดขาด ส าหรับอเกมเบนองค์อธิปัตย์ได้ใช้อ านาจสร้าง
สภาวะยกเว้นขึ้น บนพ้ืนที่ที่เรียกว่า “ค่าย” ภายในค่ายที่เป็นสภาวะยกเว้นนี้ ไม่ได้แปลว่ากฎหมาย
อ่ืนไม่มีอยู่ เพียงแต่กฎหมายอ่ืน (กฎหมายปกติ) ได้ถูกยกเว้นเพ่ือที่จะให้กฎอ่ืนเข้ามาแทนที่  เป็นการ
งดบังคับใช้กฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่ายกเลิกกฎหมาย   อเกมเบนมองสภาวะยกเว้นในฐานะเป็น
กระบวนทัศน์ (paradigm) ของการปกครอง โดยเฉพาะในภาวะสมัยใหม่ สภาวะยกเว้นเป็นสภาวะที่
เกิดความไม่สมดุลระหว่างกฎหมายและความจริงทางการเมือง (political facts) เมื่อกฎหมายไม่
สามารถรับรองการเปลี่ยนแปลงหรือสภาพขัดแย้งทางการเมืองได้ เช่น ในสภาวะสงครามกลางเมือง 
การปฏิวัติ การก่อการร้าย หรือเกิดโรคระบาด อเกมเบนเห็นว่าสภาวะยกเว้นในภาวะสมัยใหม่นั้น มี
แนวโน้มที่จะกลายเป็นสภาพถาวรมากข้ึนเรื่อยๆ  
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สามารถรวบรวมแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และท าให้แรงงานเหล่านี้กลายเป็น
ชีวิตที่เปลือยเปล่า โดยผู้วิจัยแบ่งลักษณะและการท างานของกลไกที่เกิดขึ้นในเซียงกงบางนาออกเป็น
สองส่วนคือ 1) ส่วนที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในเซียงกงบางนา และ 2) คือส่วนที่เกิดจาก
สถานภาพของแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนา 
 
4.1 อ านาจและความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเซียงกงบางนา 
 

ด้วยเนื้อที่ทางกายภาพ 84 ไร่ ที่ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 1,200 ยูนิต ที่แบ่งย่อย
เป็นร้านค้าอะไหล่ยนต์เครื่องยนต์มือสองกว่า 400 ร้านค้า ร้านอาหารและร้านขายของช าจ านวนหนึ่ง 
ผู้คนที่อาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านค้าและครอบครัว แรงงาน หรือลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามา 
กิจกรรมการค้าขายที่เกิดขึ้นภายในเซียงกงบางนาที่เกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่และลูกค้าที่แวะเวียนเข้า
มา ลักษณะของการเป็นพ้ืนที่เอกชน ที่มีอาณาบริเวณที่แน่นอน มีรั้วรอบ การมีพร้อมส าหรับ
สาธารณูปโภค อุปโภคและบริโภค ท าให้ผู้คนบางส่วนสามารถอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เซียงกงบางนาได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องออกจากพ้ืนที่ การมีองค์กรบริหารพ้ืนที่อย่างชัดเจน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าดูแลรักษาความสะอาด ท าให้เซียงกงบางนา
สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ภายใต้การดูแลและควบคุมของ “โครงการเมืองเซียงกง” โดยไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงสังคมภายนอก แม้จะเป็นพ้ืนที่ที่ถูกบริหารและจัดการโดยเอกชน เซียงกงบางนายัง
อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ ที่อยู่ภายใต้กฏหมายและการปกครอง
ของรัฐ เซียงกงบางนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จดทะเบียนเมื่อปี 
พ.ศ. 2535 ร้านค้าที่อยู่ในพื้นท่ีล้วนได้รับการจดทะเบียนการค้าและใบอนุญาตค้าของเก่าโดยโครงการ
เมืองเซียงกงเป็นผู้อ านวยความสะดวกและดูแลในการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตให้ ด้วยอ านาจใน
การดูแลพ้ืนที่ทั้งหมดและการเป็นตัวกลางในการประสานงานกับองค์กรรัฐที่ดูแลพ้ืนที่โดยรวมของ
อ าเภอบางพลีอันเป็นที่ตั้งของเซียงกงบางนา โครงการเมืองเซียงกงจึงมีอ านาจสูงสุดในการจัดการ 
บริหารและควบคุมพ้ืนที่ แต่อ านาจสูงสุดของเซียงกงบางนาไม่ได้แปลว่าเป็นอ านาจเด็ดขาดเพราะ
ในเซียงกงบางนายังมีอีกอ านาจหนึ่งที่ส าคัญคือ “สมาคมผู้ค้าของเก่า” ที่มีส านักงานอยู่ภายในเซียงกง
และติดกับส านักงานของโครงการเมืองเซียงกง สมาคมผู้ค้าของเก่าเกิดจากการรวมตัวของเจ้าของ
ร้านค้าต่างๆ ในเซียงกงบางนา โดยมีการคัดเลือกกรรมการจากตัวแทนของร้านค้าแต่ละซอยเป็น
ตัวแทนในการประชุม ปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายพ้ืนที่และธุรกิจเซียงกง กรรมการที่ถูก
คัดเลือกส่วนใหญ่คือเจ้าของกิจการที่ท ารายได้มากเป็นล าดับต้นๆ ของเซียงกง เป็นร้านค้าท่ีมีอิทธิพล
ของพ้ืนที่ ดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่า แม้โครงการเมืองเซียงกงจะมีอ านาจสูงสุดในฐานะเจ้าของพ้ืนที่แต่
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ไม่ได้หมายความว่าจะมีอ านาจอย่างเด็ดขาดภายในพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ของโครงการเมืองเซียงกงและ
สมาคมผู้ค้าของเก่าเป็นลักษณะของผู้ให้เช่าและผู้เช่าพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ ในการค้า ทั้งสองส่วนมี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันโดยกิจกรรมการค้าและผลก าไรจากการค้าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้เซียงกงบางนาอยู่รอดได้ 

“โครงการเมืองเซียงกง” ในฐานะผู้ดูแลพ้ืนที่ โครงการเมืองเซียงกงมีโครงสร้างการ
บริหารอย่างชัดเจนที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่
และเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดที่สามารถแบ่งหน้าที่กันดูแลพื้นที่เซียงกงบางนาได้อย่างทั่วถึง อ านาจ
หลักของดครงการเมืองเซียงกงคือการดูแล บริหารและจัดการพ้ืนที่ เพ่ือให้กิจกรรมการค้าหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจด าเนินไปได้อย่างสะดวกภายใต้ความดูแลของตัวเอง ซึ่งอ านาจของโครงการ
เมืองเซียงกงสามารถเห็นได้เริ่มต้นตั้งแต่ผ่านเข้าประตูเซียงกงที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
อยู่ แม้จะไม่ได้มีการตรวจสอบการเข้าออกของผู้คนอย่างเคร่งครัดแต่รถและผู้คนที่ผ่านเข้าออกล้วน
ผ่านสายตาของโครงการเมืองเซียงกง อ านาจจากการเก็บผ่านค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภคที่
ร้านค้าต่างๆ ถูกเรียกเก็บตามจ านวนอาคารพาณิชย์ที่ครอบครอง จ านวน 700 บาทต่อเดือนต่อคูหา 
อ านาจผ่านการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารที่ส าคัญต่างๆ และอ านาจผ่านการให้ความช่วยเหลือ
ร้านค้าตา่งๆ ในการดูแลเรื่องทะเบียนการค้า ภาษีการค้า หรือการเป็นตัวกลางเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐ  

แม้จะเป็นพ้ืนที่เปิดให้ผู้คนเข้ามาซื้อขายสินค้ากันได้อย่างสะดวกและเข้าออกได้อย่าง
อิสระแต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในการเฝ้าระวัง (monitor) ของโครงการเมืองเซียงกงอยู่
ตลอด ทีมรักษาความปลอดภัยของโครงการเมืองเซียงกงที่มี 24 คน คอยสลับสับเปลี่ยนดูแลพ้ืนที่อยู่
ตลอด 24 ชั่วโมง 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 บอกว่า เราจะคอยดูแล ตรวจตราแทบ
จะทุกอย่างในพ้ืนที่เมืองเซียงกง รถที่เข้าออกจะมีเจ้าหน้าที่คอยจดทะเบียนแม้จะไม่ได้
แลกบัตรหรือตรวจรถเข้าออก คนที่อยู่ในพ้ืนที่ประจ าเราจะรู้หมด คนที่เข้ามาใหม่หรือ
เป็นขาจรเราก็จะคอยดู ที่ผ่านมาแทบจะไม่มีปัญหาอะไรในพ้ืนที่เลย แรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาในพ้ืนที่จะได้รับการสังเกตอยู่ห่างๆ แรงงานใหม่ที่เข้ามาจะมากับคนที่อยู่ในพื้นที่
อยู่แล้ว เราก็ปล่อยให้เข้าตามปกติ ไม่ได้มีการตรวจอะไร แรงงานที่อาศัยอยู่ในเซียงกง
เลยก็มี แถวรอบๆ ก็มีเยอะ ส่วนใหญ่เวลาแรงงานต่างด้าวจะไปไหนไม่ไปคนเดียว
จะต้องมีเพ่ือนไปด้วยตลอด เดินเข้าออกประตูอย่างน้อยก็จะเห็นสองคนมาเป็นเพ่ือน
กัน (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2560) 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2  บอกว่า เราต้องคอยระวังดูแลสินค้าที่
วางอยู่หน้าร้านให้กับร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะมีคนของเราขี่จักรยาน
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ตรวจพ้ืนที่ตลอดเวลา การทะเลาะวิวาทในพ้ืนที่มีบ้าง ต้องเฝ้าระวังช่วงเงินเดือนออก
และวันหยุด ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไทยที่ทะเลาะกัน แรงงานต่างด้าวก็เคยมีแต่น้อย
มาก (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2560) 
การดูแลรักษาความปลอดภัยนอกจากจะเป็นการดูแลทรัพย์สินของโครงการเมือง 

เซียงกงและร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่แล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนที่อยู่ภายในพ้ืนที่ว่า
จะสามารถอาศัยอยู่และท ากิจกรรมในพ้ืนที่ได้อย่างปลอดภัยและสะดวก ซึ่งทั้งนี้ก็รวมถึงแรงงานต่าง
ด้าวที่อาศัยและท างานอยู่ในพ้ืนที่ด้วย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ที่มีไม่บ่อยนักส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทของคนในพ้ืนที่ไม่ใช่ความขัดแย้งทางธุรกิจ เช่น ความขัดแย้งที่เกิดจาก
กลุ่มลูกจ้างด้วยกันเองหรือเหตุจากการดื่มสุรา เป็นต้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงมี
หน้าที่ส าคัญในการระงับเหตุ โดยส่วนใหญ่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถคลี่คลายได้อย่างรวดเร็ว แต่
หากเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้จะมีการเรียกเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้ามาจัดการ ซึ่ง
การเข้ามาของเจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเซียงกงเสมอ 
เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นอกจากจะได้รับการสอดส่องและเฝ้าระวังจาก
เจ้าของพ้ืนที่ผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้ว การกระจายข่าวสารจากการปฎิสัมพันธ์ของคน
ในพ้ืนที่ผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน เป็นอีกเครื่องมือทางสังคมหนึ่งที่เกิดขึ้นในเซียงกงบางนาที่
ช่วยเฝ้าระวังให้พ้ืนที่ของเซียงกงบางนาได้เป็นอย่างดี ด้วยลักษณะของการค้าที่ มีการเคลื่อนไหว
ภายในพ้ืนที่ตลอดเวลาผ่านการส่งสินค้า ค้นหาสินค้า  การมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทั้ง
ช่วงเวลาท างานและช่วงเวลาพักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ การทักทายเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ร้านค้าร้านอาหารที่มีกระจายอยู่ในพ้ืนที่ล้วนเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวในเซียงกงบางนาที่เกิด
ขึ้นกับผู้คนทุกกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่นับเป็นกลุ่มคนชั้นล่างสุดในพ้ืนที่ด้วย ซึ่ง
การรายงานความเคลื่อนไหวผ่านการปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนนี้เองเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ถูกใช้เพ่ือ
ตรวจสอบคนในพ้ืนที่ เช่น การรับลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าท างาน หรือการเลือกสมัครงานท างานใน
ร้านต่างๆ เป็นต้น 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเตือนภัยหรือแม้กระทั่งการพยายามจัดระบบของพ้ืนที่
ผ่านการประชาสัมพันธ์ที่มีทั้งการออกเอกสารแจ้งอย่างเป็นทางการหรือผ่านเสียงตามสายเป็นอีก
ลักษณะหนึ่ งที่ท าให้ เห็นว่าอ านาจของโครงการเมืองเซียงกงกระจายอยู่รอบพ้ืนที่  แม้การ
ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่างสารการเตือนภัยต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแจ้งเพ่ือทราบและ
บ่อยครั้งไม่ได้รับความสนใจจากร้านค้าหรือปฏิบัติตาม แต่ก็ถือเป็นการรับรู้ของทุกคนในพ้ืนที่ 
โครงการเมืองเซียงกงมีหน้าที่ดูแลพ้ืนที่เพ่ือให้สะดวกต่อการท าธุรกิจดังนั้นการพยายามจัดพ้ืนที่ให้
สะดวกและปลอดภัยแก่ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่และผู้คนที่เข้าออกอย่างเช่นลูกค้าเป็นความจ าเป็น เช่น การ



Ref. code: 25595424300100UTS

61 

 
 

เตือนภัยและจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ามาก าจัดยุงลาย การแจ้งขอความร่วมมือร้านค้าต่างๆ ก าจัดคราบ
น้ ามันและจัดสินค้าไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังหรือเพ่ือความปลอดภัยของคน
ในพ้ืนที่ การจราจรในเซียงกงบางนาเป็นปัญหาที่ส าคัญและกลายเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ที่ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะความแออัดของสินค้าและความไม่ใส่ใจของร้านค้าต่างๆ ในการขนย้ายสินค้าและการ
จัดวางสินค้า ความพยายามแก้ปัญหาและจัดระเบียบการเดินรถ จอดรถ แก้ปัญหารถติดเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นทุกวันผ่านการกระจายเสียง การขู่เตือนการจอดรถของลูกค้า การประกาศตามหาเจ้าของรถที่
จอดกีดขวางการจราจร อุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจร การขนย้ายสินค้าและการจัดวางสินค้าเกิดขึ้น
ทุกวันแม้โครงการเมืองเซียงกงจะพยายามจัดการผ่านอ านาจของตนที่มี ปัญหาจากการจราจรในพ้ืนที่
และความพยายามในการจัดการแก้ไขได้กลายเป็นลักษณะเฉพาะ ความวุ่นวายและชีวิตในแบบ 
เซียงกงบางนา กิจกรรมในพื้นที่ถูกจัดขึ้นอยู่เสมอในวันส าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการท าบุญ
ร่วมกันในวันพิเศษเช่นวันพ่อและวันแม่ การจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้า 
การจัดงานเลี้ยงสังสรรเพ่ือให้ลูกจ้างได้มีโอกาสได้สนุกรื่นเริงและพุดคุยกัน กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายจ้าง แม้ว่าการจ้างงานแบบลูกจ้างรายวันจะไม่มีสวัสดิการอ่ืนแต่
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนายจ้างส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพ่ือให้ลูกจ้างรู้สึกผ่อนคลายจากการ
ท างานหนัก 

ร้านค้าทุกร้านค้าในเซียงกงบางนาได้รับการดูแลเรื่องทะเบียนการค้า ขออนุญาตการค้า
ของเก่า และได้รับการดูแลแนะน าเรื่องภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ้ืนที่ผ่านโครงการเมือง  
เซียงกง ดังนั้นเมื่อเกิดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นการตรวจสอบจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องผ่าน
เจ้าของพ้ืนที่หรือโครงการเมืองเซียงกงก่อนและจะมีการแจ้งเตือนก่อนทุกครั้ง ร้านค้าที่อยู่ในพ้ืนที่จึง
ไม่กังวลต่อการท าธุรกิจของตน หากมีปัญหาเกิดขึ้นโครงการเมืองเซียงกงจะท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกับ
เจ้าหน้าที่ก่อนเพ่ือให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจภายในพ้ืนที่ให้น้อยที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นการรักษาชื่อเสียง
ของธุรกิจ แม้ว่าการให้โครงการเมืองเซียงกงดูแลในส่วนนี้จะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในแต่ละปีแต่ด้วย
ความสะดวกและเป็นการคุ้มครอง ร้านค้าต่างๆ จึงยอมรับในอ านาจของการจัดการของโครงการ
เมืองเซียงกงนี้ แม้จะเป็นลักษณะของการเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกแต่ก็มีลักษณะ
ของการจ่ายเพ่ือเป็นค่าคุ้มครองด้วยเช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้โครงการเซียงกงท าหน้าที่ได้ดีตลอดมา 

ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วส่วนหนึ่งในบทที่ 3 ที่ว่าด้วยความพิเศษหรือเฉพาะของ 
เซียงกงบางนาที่สามารถดึงดูดแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ได้ในส่วนของความสามารถในการ
ปกป้องแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่อยู่ในพ้ืนที่จากเจ้าหน้าที่รัฐ อันเกิดจากความเป็นพ้ืนที่สีเทา
ของเซียงกงบางนา เซียงกงบางนาด าเนินกิจการมากว่า 30 ปีแต่ตัวธุรกิจเซียงกงที่เป็นที่มาของเซีย
งกงบางนาเป็นธุรกิจที่มีมายาวนานตั้งแต่ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่  2 ที่มีอายุราว 80 ปี 
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ความสามารถในการบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐเพ่ือประโยชน์และผลก าไรของธุรกิจจึงเป็นความ
ผูกพันอันยาวนานและฝังราก ด้วยผลก าไรจากธุรกิจที่มหาศาลท าให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกับ
เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ปัญหาของธุรกิจเซียงกง เซียงกงบางนาไม่ใช้พ้ืนที่ผิดกฎหมายแต่เป็นพ้ืนที่กลุ่ มทุน
ท าให้เกิดเป็นสภาวะยกเว้นโดยใช้อ านาจทุนที่มีในการบริหารจัดการกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผ่านช่องทางที่
ส่วนหนึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายการน าเข้าสินค้าที่เป็นขยะและความหละหลวมและเพิกเฉยของ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับผลประโยชน์ การหลีกเลี่ยงภาษี การไม่แสดงรายการสินค้าน าเข้าอย่างครบถ้วน การ
ลักลอบน าเข้าสินค้าบางส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเซียงกง ซึ่งเป็นส่วนที่
ท าก าไรให้กับเซียงกงอย่างมหาศาล ดังนั้นการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เข้ามาในพ้ืนที่เซียงกงบางนา
สาเหตุหนึ่งคือมาจากการปกป้องธุรกิจสีเทาและเป็นการป้องกันแรงงานต่างด้าวจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่ง
กลไกในส่วนนี้ก็ได้ท าให้เซียงกงบางนาได้กลายเป็นแหล่งรวมของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเอาไว้  
โดยที่ไม่ต้องกังวลต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือสถานภาพผิดกฎหมายที่มี 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอ านาจของโครงการเมืองเซียงกงเป็นอ านาจที่อยู่บนฐานของการ
บริหารจัดการและดูแลพ้ืนที่ แม้เซียงกงบางนาหรือพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการจะไม่ใช่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐโดยตรง แต่ตัวธุรกิจหรือกลุ่มทุนได้สร้างลักษณะพิเศษภายในพ้ืนที่
เฉพาะของตนเพ่ือช่วยให้ธุรกิจของตนด าเนินไปได้อย่างสะดวกราวกับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการ
ที่เซียงกงบางนาสามารถสร้างลักษณะพิเศษขึ้นมาได้นี้ก็ด้วยสร้างและใช้ประโยชน์จาก พ้ืนที่หรือ
สถานที่ ที่ตั้งของตัวเอง การสอดแทรกตัวเองเข้ากับนโยบายรัฐ การหาผลประโยชน์จากผลกระทบ
ของนโยบายรัฐ ความหละหลวมของเจ้าหน้าที่รัฐ และความเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับ
ผลประโยชน์ 

“สมาคมผู้ค้าของเก่า” เกิดจากการรวมตัวของเจ้าของร้านค้าต่างๆ ในเซียงกงบางนา 
โดยมีการคัดเลือกกรรมการจากตัวแทนของร้านค้าแต่ละซอยเป็นตัวแทนในการประชุม ปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายพ้ืนที่และธุรกิจเซียงกง กรรมการที่ถูกคัดเลือกส่วนใหญ่คือเจ้าของกิจการที่
ท ารายได้มากเป็นล าดับต้นๆ ของเซียงกง เป็นร้านค้าท่ีมีอิทธิพลของพ้ืนที่ อ านาจของสมาคมผู้ค้าของ
เก่าหรือร้านค้าต่างๆ ในเซียงกงบางนาเป็นอ านาจผ่านการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และแสดงออก
เพ่ือต้องการสร้างผลก าไรสูงสุดให้กับธุรกิจ ได้แก่ ธรรมเนียมการซื้อขายระหว่างร้านค้า การโป๊หรือวิ่ง
ของระหว่างร้านค้า ราคาสินค้า ราคาค่าจ้างแรงงาน สิ่งเหล่านี้เป็นอ านาจของสมาคมพ่อค้าหรือ
ร้านค้าต่างๆ ในเซียงกงบางนาเป็นผู้ก าหนดและเห็นร่วมกันและได้กลายเป็นกฎ (regulations) ของ
พ้ืนที ่

การโป๊หรือการวิ่งของของระหว่างร้านค้าหรือเป็นลักษณะการค้าเฉพาะที่เกิดขึ้น
ภายในเซียงกงเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกันระหว่างร้านค้า เป็นลักษณะของการช่วยขายสินค้า
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และแบ่งส่วนต่างของก าไรให้ เพราะเซียงกงบางนาเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าอยู่รวมตัว
เป็นจ านวนมากดังนั้นหากเป็นลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยกับพ้ืนที่หรือไม่มีร้านค้าประจ าการค้นหาสินค้าที่ตน
ต้องการจะเป็นไปได้ยากมาก การบอกความต้องการแก่ร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งแล้วให้ช่วยหาสินค้าให้จึง
เป็นทางเลือกที่สะดวกของลูกค้าประเภทนี้ ซึ่งสิ่งที่ร้านค้าให้บริการแก่ลูกค้าประเภทนี้คือในกรณีที่
ร้านค้าของตนไม่มีสินค้าชิ้นนั้น ร้านค้าจะให้ลูกจ้างวิ่งของหรือไปโป๊ของร้านอ่ืนเพ่ือน าสินค้านั้นมาให้
ลูกค้า และได้ก าไรจากส่วนต่างราคาที่ต่ ากว่าราคาหน้าร้านปกติที่ร้านค้าทั่วไปขาย ราคาสินค้าโป๊จะ
ถูกกว่าราคาขายจริงหน้าร้านเป็นการตอบแทนการช่วยขายสินค้าให้ ซึ่งการโป๊ของไม่มีต้นทุนราคา
สินค้าแต่มีต้นทุนจากค่าจ้างแรงงาน ลูกจ้างที่สามารถวิ่งของหรือโป๊ของให้ร้านค้าได้จะได้รับการ
ยอมรับว่ามีความสามารถเนื่องจากสามารถหาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและรวดเร็ว ซึ่ง
งานประเภทโป๊ของหรือวิ่งของนี้เป็นงานที่แรงงานต่างด้าวต้องการที่จะมีโอกาสได้ท าเพ่ือจะได้รับ
ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นหรือมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษในแต่ละครั้งที่ช่วยหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ 
การโป๊ของหรือวิ่งของระหว่างร้านค้านอกจากจะเป็นลักษณะของการช่วยขายสินค้าให้กันแล้ว ยังเป็น
การควบคุมและตรวจสอบราคาสินค้าระหว่างร้านค้า เช่น การไม่สามารถโป๊สินค้าจากร้านบางร้านได้
เนื่องจากราคาสูงเกินไปท าให้ไม่มีส่วนต่างก าไร หรือสินค้าเกิดขาดตลาดราคาสูงขึ้นดังนั้นราคาท่ีลูกค้า
ต้องการไม่สามารถหาให้ได้ เป็นต้น โดยธรรมเนียมสินค้าที่โป๊มาไม่ต้องช าระค่าสินค้าโดยทันทีแม้จะ
ได้รับเงินค่าสินค้าจากลูกค้ามาแล้ว ร้านค้าที่โป๊สินค้ามาสามารถช าระสินค้าได้ในวันเสาร์ถัดไปถือว่า
เป็นการให้เครดิตระหว่างร้านค้า  

แม้สินค้าในเซียงกงจะเป็นสินค้ามือสองที่ขายตามสภาพ ไม่มีราคาขายที่ตายตัวเหมือน
สินค้าใหม่ แต่ก็มีช่วงของราคาสินค้าหรือที่เรียกกันว่าราคาตลาดที่ถูกก าหนดโดยราคาซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในเซียงกง ราคาขายมีหลายปัจจัยเป็นตัวก าหนด เช่น ความต้องการของสินค้าจากภายนอกเป็น
ตัวก าหนดราคาสินค้า ราคาที่จูงใจลูกค้า ต้นทุน สภาพของสินค้า เป็นต้น ราคาซื้อขายระหว่างร้านค้า
ในเซียงกงจะถูกกว่าราคาขายออกสู่ภายนอกหรือลูกค้าหน้าร้านเพ่ือเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน
คนในเซียงกงด้วยกันเอง แม้ว่าภายในเซียงกงมีร้านค้าอยู่เป็นจ านวนมากที่น่าจะต้องการภาวะการ
แข่งขันด้านราคา แต่ด้วยมีสมาคมพ่อค้าของเก่าและการติดต่อซื้อขายระหว่างร้านค้าท่ีมีอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้ในพ้ืนที่พยายามที่จะไม่แข่งขันกันด้านราคาเพราะต่างรู้ดีว่าจะไม่สามารถท าให้เซียงกงบางนา
สามารถอยู่รอดได้ อีกประการส าคัญที่ท าให้สามารถควบคุมราคาสินค้าได้คือ การที่ร้านค้าต่างๆ รู้ดีถึง
ราคาต้นทุนสินค้าที่เริ่มต้นตั้งแต่การน าเข้าที่ท าให้สามารถประเมินได้ว่าราคาซื้อราคาขายระหว่างกัน
ควรจะอยู่ที่ราคาเท่าใด แม้แต่ละร้านค้าจะมีกลยุทธ์ในการซื้อขายสินค้าที่แตกต่างกัน แต่กลยุทธ์ที่
แตกต่างกลับเป็นช่องทางให้เกิดการสร้างก าไรให้กับคนในพ้ืนที่มากขึ้น เช่น การขายสินค้าต่อเป็น
ทอดๆ เพ่ือท าก าไร ร้านค้าขายส่งพอใจกับก าไรจากการขายในปริมาณมากโดยส่งต่อสินค้าให้กับร้าน
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ขายปลีกไปท าก าไรจากการขายปลีกและส่งสินค้าออกสู่ต่างจังหวัด เป็นต้น กิจกรรมการค้าภายในเซีย
งกงจึงเป็นตัวก าหนดราคาสินค้า ธุรกิจในเซียงกงบงนามีลักษณะของการแข่งขันและความเอ้ือเฟ้ือ
และช่วยเหลือไปพร้อมกัน การแบ่งช่องทางการธุรกิจและท าก าไรให้แก่กันเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง
ของเซียงกงบางนาที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้าและภายในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและเกิด
ปัญหาภายในพ้ืนที่น้อยมาก พ้ืนที่เซียงกงบางนาจึงมีลักษณะของการรวมกลุ่มเพ่ือการค้าที่มีความ
เข้มแข็งและยังคงเอาตัวรอดมาได้กว่า 30 ปี  

อัตราค่าจ้างแรงงานในเซียงกงบางนาเป็นการอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ าของ
รัฐ ลักษณะของการจ้างงานในเซียงกงบางนาเป็นการจ้างแบบลูกจ้างรายวันดังนั้นจึงไม่มีสวัสดิการ
อ่ืนๆ นอกจากค่าจ้างแรงงาน การเป็นลูกจ้างรายวันในเซียงกงบางนาคือการท างานหนักที่เสี่ยง
อันตรายและสกปรก ซึ่งทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวต้องยอมรับลักษณะงานในพ้ืนที่ ดังนั้นแม้
อัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ าของรัฐจะอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน แต่ส าหรับแรงงานไทยที่อยู่ในพ้ืนที่ แล้ว
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าจะอยู่ 500 บาทต่อวันเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานที่หนัก ร้านค้าต่างๆ ใน
พ้ืนที่ต่างรู้ดีกว่างานในเซียงกงเป็นงานหนักและต้องการแรงงานที่ใช้ก าลังกายเป็นหลัก การที่ไม่มี
สวัสดิการอ่ืนท าให้อัตราค่าจ้างรายวันในเซียงกงบางนาต่ าเกินไปไม่ได้เพราะยังคงต้องการแรงงานเข้า
มาท างานในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก เซียงกงบางนาหยุดวันอาทิตย์เพียงแค่วันเดียวและมีวันหยุดให้
ในช่วงเทศกาลพิเศษน้อยมาก ดังนั้นแรงงานไทยส่วนใหญ่จึงปฏิเสธที่จะท างานในเซียงกง การจูงใจ
แรงงานต่างด้าวโดยรอบพ้ืนที่ด้วยค่าจ้างแรงงานที่ไม่ต่ าจนเกิดไปโดยอ้างอิงจากอัตราค่าแรงขั้นต่ าของ
รัฐจึงเป็นวิธีที่ร้านค้าต่างๆ ในพ้ืนที่เลือกใช้เพ่ือทดแทนแรงงานไทย  และได้กลายเป็นกฎอย่างหนึ่ง
ของพ้ืนที่ในการก าหนดค่าแรงขั้นต่ า แต่ด้วยการต้องตรึงราคาสินค้าไว้และสะสมทุนให้ได้มากที่สุดท า
ให้พ้ืนที่มีการก าหนดเพดานราคาค่าจ้างแรงงานได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเพดานราคาที่ก าหนดไว้เป็นเพดาน
ทั้งส าหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพียงแต่แรงงานต่างด้าวก าหนดไว้ที่ต่ ากว่าแรงงานไทย
มากเพ่ือให้แรงงานต่างด้าวยังคงเป็นแรงงานราคาถูกในพ้ืนที่ต่อไป และก็ยังคงเป็นระดับที่ท าให้
แรงงานต่างด้าวรู้สึกว่าพวกเขายังได้รับความเป็นธรรมและอดทนตั้งใจท างานในพ้ืนที่ได้อยู่ ไม่ เป็น
ค่าจ้างแรงงานที่ต่ าจนแรงงานรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปและปฎิเสธที่จะเข้ามาในพ้ืนที 
ตัวอย่างเช่นในกรณีของปาที่เข้ามาท างานล้างเครื่องในตอนแรกแล้วทนไม่ไหวจากการท างานหนัก แต่
เมื่อเปรียบเทียบค่าแรงที่ได้จากโรงงาน ปากลับเข้ามาท างานล้างเครื่องอีกครั้งด้วยค่าจ้างรายวันวันละ 
400 บาท ประกอบกับได้ท างานล่วงเวลาในวันอาทิตย์ที่ได้เงินเพ่ิมอีกเท่าตัว เป็น 800 บาท  และ
สามารถท าได้ทุกอาทิตย์ แม้ปาจะไม่มีวันหยุดเลยแต่ก็รู้สึกพอใจมากกับค่าแรงที่ได้ ในขณะที่ท างาน
ในโรงงานค่าล่วงเวลาที่ได้น้อยกว่านี้มานจึงคิดว่าการท างานในเซียงกงเป็นงานที่ดีและคุ้มที่จะท า แม้
จะเป็นค่าแรงงานต่ าแต่แรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่มองว่าค่าแรงที่พวกเขาได้รับเหมาะสม ไม่ได้คิดว่าถูก
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เอารัดเอาเปรียบจากพ้ืนที่ พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองหรือเปลี่ยนร้าน ย้ายร้านภายในพ้ืนที่ได้หากมี
ปัญหากับนายจ้างหรือเพ่ือนร่วมงาน จากการเก็บข้อมูลพบว่าพวกเขาพอใจกับค่าจ้างแรงงานที่ได้รับ 
เพียงแต่พวกเขาต้องขยันท างานและประหยัดให้มากขึ้นหากเกิดภาวะเงินไม่พอใช้หรือส่งกลับบ้านได้
น้อย ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศไทยแรงงานต่างรู้ดีเพราะบรรยากาศในเซียงกงสะท้อนภาพ
ได้ชัดเจนจากจ านวนคนที่เข้ามา การท างานมานานในพ้ืนที่จึงเป็นลักษณะของการเข้าใจสถานการณ์
ของกันและกัน ดังนั้นในพื้นที่จึงไม่มีปัญหาการเรียกร้องค่าจ้างแรงงานของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ 

ปัญหาการไล่ลูกจ้างออกจากงานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า หากลูกจ้างท าให้เกิด
ความเสียหายทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นไม่ท าตามค าสั่ง ขนส่งสินค้าเสียหาย หรือท างานล่าช้า แต่ด้วย
พ้ืนที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก จึงท าให้อ านาจของร้านค้าที่มีต่อแรงงานมีสูงกว่าที่แรงงานจะ
สามารถต่อรองได้ ดังนั้นการย้ายหรือสลับร้านค้าไปมาของลูกจ้างจึงเกิดอยู่เสมอโดยเฉพาะแรงงาต่าง
ด้าว อย่างในกรณีของจอนนี่ที่เข้ามาท างานกว่า 4 ปี ย้ายร้านมาครบทุกซอยแล้ว แม้จะเป็นค าพูดติด
ตลก แต่ก็เป็นสิ่งที่แรงงานต่างด้าวต้องเผชิญต่ออ านาจของร้านค้าในพ้ืนที่ การไม่สามารถต่อรองได้คือ
การแสดงออกด้วยการย้ายร้านไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอร้านที่ตนพอใจหรือคิดว่าจะท างานด้วยได้  

ส าหรับ “โครงการเมืองเซียงกง” และ “สมาคมผู้ค้าของเก่า” แม้จะมีผลประโยชน์
ร่วมกันจากความพยายามและพัฒนาให้เซียงกงบางนาเป็นแหล่งค้าอะไหล่ยนต์และเครื่องยนต์มือสอง
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและได้ร่วมกันสร้างกลไกท่ีปกป้องพ้ืนที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองส่วนจะประสานความร่วมมือกันอย่างลงรอยทุกเรื่องตัวอย่างเช่น การ
พัฒนาพ้ืนที่ ความขัดแย้งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการจัดการเรื่องการเดินรถและสถานที่จอดรถ แม้จะมี
พ้ืนที่ที่ใหญ่กว่าชุมชนเซียงกงอ่ืนๆ ในประเทศ แต่ลักษณะความเป็นชุมชนที่เป็นอาคารพาณิชย์ที่มี
สินค้าถูกจัดวางนอกร้านค้าล้ าถนนกีดขวางทางจราจร ท าให้การเดินรถภายในเซียงกงเป็นได้อย่าง
ล าบาก บริเวณท่ีจอดรถที่ไม่เพียงพอ การจอดรถขวางทางจราจร การค้นย้ายสินค้าที่ท าให้การจราจร
ติดขัดและเสี่ยงต่ออันตราย เหล่านี้เป็นสภาพปัญหาของชุมชนที่ท าให้เซียงกงบางนาแทบจะไม่
แตกต่างจากเซียงกงอ่ืนๆ  แม้โครงการเมืองเซียงกงจะพยายามแก้ไขปัญหาโดยความพยายามออกกฎ
การจัดวางสินค้าหน้าร้านไม่ให้ล้ าพ้ืนที่การจราจร การประกาศใช้การเดินรถทางเดียวเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาก็ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พ้ืนที่ที่เต็มและแออัดไปด้วยอะไหล่ยนต์ คราบ
น้ ามันเครื่อง ชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดน้อยใหญ่ หัวตัดรถยนต์ขนาดต่างๆ ทั้งหมดนี้ท าให้ภาพของ
ชุมชนเซียงกงคือ ความแออัด ความไม่เป็นระเบียบ ความสกปรก การจราจรที่ติดขัด และความไม่
ปลอดภัยของการขนย้ายสินค้า  ความต้องการจัดระเบียบพ้ืนที่ขัดแย้งกับความต้องการใช้สอยพ้ืนที่
ของร้านค้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ของภาพชุมชนเซียงกงที่เห็นว่าแม้จะเป็นแหล่งซื้อขายอะไหล่ที่เปิด
ให้คนเข้ามาซื้อขายสินค้าได้ตลอด แต่ก็ไม่ใช่ชุมชนปกติที่จะเข้ามาเดินเล่นเหมือนห้างสรรพสินค้า
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ทั่วไป ถ้าไม่มีธุรกิจหรือความจ าเป็น ไม่มีใครอยากจะเข้ามา ด้วยความสกปรก ไร้ระเบียบ เดินรถยาก 
หาที่จอดรถยาก  การไม่สามารถจัดการและจัดระเบียบพ้ืนที่ในส่วนของการเดินรถและจัดวางสินค้า
ของโครงการเมืองเซียงกงกับเจ้าของร้านค้าในพ้ืนที่ท าให้ชุมชนเซียงกงกลายเป็นพ้ืนที่พิเศษ ที่ได้
กลายเป็นกลไกที่ท าให้พ้ืนที่แห่งนี้กลายเป็นพ้ืนที่ของความจ าเป็นที่คนทั่วไปหากไม่จ าเป็นไม่เข้ามาที่
ท าให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่อาศัยและท างานได้อย่างสะดวก  

“โครงการเมืองเซียงกง” และ “สมาคมผู้ค้าของเก่า” เป็นอ านาจในพ้ืนที่ที่มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันทางธุรกิจ โครงการเมืองเซียงกงใช้อ านาจผ่านการ
ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่ ในขณะที่สมาคมผู้ค้าของเก่าหรือร้านค้าต่างๆ ใช้อ านาจผ่านกิจกรรม
การค้าขาย โครงการเมืองเซียงกงและร้านค้าต่างๆ เป็นผู้ก าหนดกฎ (regulations) ภายในพ้ืนที่
เพ่ือให้เซียงกงบางนาสามารถอยู่รอดได้ กฎถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจส่งผลต่อชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ กฎที่ถูกสร้างขึ้นเป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่สร้างให้เกิดสภาวะยกเว้นเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ คือ 
ดึงเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกและแม้จะเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายแต่ก็ยัง
อยู่อาศัยและท างานในพ้ืนที่ได้ แต่จากความสัมพันธ์เชิงอ านาที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ายังมีความไม่ตั้งใจที่
ถูกสร้างข้ึนและได้แปลสภาพเป็นกลไลหนึ่งที่ท าให้เกิดสภาวะยกเว้นด้วยเช่นกัน เช่นในกรณีของความ
ไม่ลงรอยในการบริการจัดการพื้นที่หรืออาจจะมองว่าเป็นความขัดแย้งของอ านาจในพ้ืนที่ ที่โครงการ
เมืองเซียงกงไม่สามารถบังคับให้ร้านค้าต่างๆ รักษาระเบียบการจราจรภายในพ้ืนที่และส่งผลให้ 
เซียงกงบางนากลายเป็นพื้นที่ของความจ าเป็นที่ท าให้แรงงานต่างดาวผิดกฎหมายไม่ได้เปิดเผยตัวเอง
อย่างขัดเจนและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่เกิดขึ้น
ไม่สามารถที่จะท าให้เกิดสภาวะยกเว้นในพ้ืนที่ได้อย่างสมบูรณ์หากปราศจากเงื่อนไขที่มาจากตัว
แรงงานต่างด้าวเอง ในพ้ืนที่ที่เปรียบเสมือนค่ายของเซียงกงบางนานั้นไม่ได้มีเฉพาะแรงงานต่างด้าว 
ยังมีผู้คนอีกมากมายที่อาศัยอยู่ กฎต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจถูกใช้กับทุกคนใน
พ้ืนแต่ไม่ใช่ทุกคนในพ้ืนที่จะมีสภาพเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าดังนั้นเพียงแค่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่มี
อยู่ในพืน้ที่ไม่เพียงพอต่อการสร้างสภาวะยกเว้นและท าให้แรงงานต่างด้าวกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า 
หากปราศจากเงื่อนไขที่เกิดจากตัวแรงงานต่างด้วเองหรือสถานภาพของแรงงานต่างด้าวที่ท าให้
แรงงานเลือกที่จะเข้ามาและอยู่ในเซียงกงบางนาต่อไป 
 
4.2 สถานภาพของแรงงานต่างด้าว 
 

สถานภาพของแรงงานต่างด้าวกลายเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้เกิดสภาวะยกเว้นขึ้นใน
พ้ืนที่เซียงกงบางนา เซียงกงบางนาไม่ได้มีลักษณะของการเป็นค่ายปิดที่กักกันหรือรวบรวมคนในพ้ืนที่
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เอาไว้  เซียงกงบางนาเป็นพ้ืนที่พาณิชกรรมที่เปิดให้ผู้คนเข้าออกเพ่ือท าการค้าขายได้อย่างเสรี  ซึ่งใน
ส่วนของแรงงานที่เข้ามาในพ้ืนที่ก็เช่นกัน ด้วยการเป็นพ้ืนที่เปิด ผู้คนเข้าออกได้อย่างสะดวกเพ่ือท า
กิจกรรมการค้าขายดังนั้นเซียงกงบางนาจึงไม่ได้มีลักษณะของค่ายผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยหรือค่ายกักกัน
ของนาซีที่มีลักษณะของการบังคับให้อยู่ด้วยก าลังหรือมีกฎเกณฑ์ในการเข้าออกอย่างชัดเจน  หากแต่
การเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ได้นั้นเกิดจากตัวแรงงานต่างด้าวเองที่มีเงื่อนไขของสถานภาพทางกฎหมายและ
สถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นตัวก ากับให้พวกเขาเลือกที่จะเข้ามาท างานและอาศัยอยู่ การเลือกที่เข้า
มาอยู่ด้วยสถานภาพดังกล่าวกลายเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้เกิดสภาวะยกเว้น และท าให้แรงงานต่างด้าว
กลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า 

จากการเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่พบว่าสถานภาพทางกฎหมาย (เป็น
แรงงานผิดกฎหมาย) และสถานภาพทางเศรษฐกิจ (เป็นคนยากจน) คือปัจจัยหลักท่ีท าให้แรงงานต่าง
ด้าวเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในเซียงกงบางนา 

“สถานภาพผิดกฎหมาย” รัฐสมัยใหม่ที่มีแนวคิดการปกครองอยู่บนการบริหารจัดการ 
อาณาเขต (territory)  และ ทรัพยาการ (resource) ท าให้เกิดความพยายามควบคุม จัดการและกีด
กันคนเหล่านี้ เริ่มต้นตั้งแต่การคัดกรองที่ด่านหรือพรมแดน ผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า 
แรงงานต่างด้าวเป็นคนยากจนที่ต้องการเข้ามาหางานท าในประเทศที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า 
แสวงหาโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเนื่องจากบ้านเกิดที่ไม่สามารถหางานท าหรือมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ า
มากจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ แต่ด้วยระบบการคัดกรองคนที่เลือกรับแต่คนที่เป็นที่ต้องการ เช่น 
แรงงานที่มีฝีมือ นักธุรกิจ นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ส่วนคนที่ไม่ต้องการ เช่น แรงงานไร้ฝีมือและคน
ยากจน  จึงท าให้แรงงานไร้ฝีมือและคนยากจนจากประเทศที่มีอัตราค่าแรงต่ าและต้องการค่าจ้าง
แรงงานที่สูงกว่าบ้านเกิดตนไม่สามารถเข้าประเทศได้ง่าย คนยากจนเหล่านี้จึงต้องเลือกที่จะลักลอบ
เข้าสู่ประเทศที่มีอัตราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าอย่างผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมายนั้นถูกกีดกันด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ประกอบกับการเป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสถานะเป็น
พลเมืองรัฐท าให้คนกลุ่มนี้ถูกเพิกเฉยในสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายจากรัฐ เมื่อไม่
มีสิทธิพลเมืองการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรืออยู่อย่างผิดกฎหมายนั้น นอกจากที่จะไม่ได้รับความ
คุ้มครองแล้วยังเป็นสิ่งที่รัฐไม่ต้องการและต้องการจะผลักดันให้ออกนอกประเทศหรือไม่รับผิดชอบ 
เมื่อประเทศที่อพยพไปไม่ใช่บ้านเกิดและต้องอยู่แบบผิดกฎหมายพวกเข้าจึงเหมือนเป็นคนชั้นสอง 
ส าหรับประเทศไทยแล้วแรงงานที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเป็นแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เมียนมา ลาวและกัมพูชา ด้วยจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก
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และเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ2 (สืบค้นจาก http://www.mol.go.th/academician/content 
/Reportstatic_labour, วันที่ 20 เมษายน 2560)  ความหวาดกลัวต่อคนต่างถิ่น (aliens) และบน
ฐานคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐจึงน ามาซึ่งความกังวลของรัฐต่อแรงงานต่างด้าวใน
ประเด็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ สังคมและวัฒนธรรม สาธารณสุข เศรษฐกิจและแรงงานใน
ประเทศเอง ซึ่งหนึ่งในข้อถกเถียงที่ส าคัญ คือ ประเด็นเรื่องแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาแย่งงานคนใน
ประเทศ ผลกระทบขอบแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือราคาถูกที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานในประเทศ ดังนั้น
สถานภาพที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับในประเทศที่เข้ามาท างานคือชนชั้นสองที่อยู่เพ่ือขายแรงงาน
ราคาถูก ไม่มีสถานะเป็นพลเมือง และต้องถูกควบคุมด้วยสถานะผิดกฎหมายหรือด้วยบัตรเอกสาร
ชนิดต่างๆ3 ที่จ ากัดและควบคุมแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไว้ในพ้ืนที่ที่จ ากัดและไม่สามารถเคลื่อนย้าย
ตนเองได้สะดวกเหมือนพลเมืองหรือแรงงานในประเทศ จึงเป็นการควบคุมและกีดกันอย่างหนึ่งต่อคน
ต่างถิ่นกลุ่มนี้ แต่อย่างไรก็ดีในกรณีของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาในประเทศในฐานะ
แรงงานไร้ฝีมือราคาถูกกลับเป็นที่ต้องการภาคธุรกิจในประเทศ จากงานศึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่าง
ด้าวในประเทศไทยพบว่าแรงงานต่างด้าวมีความจ าเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยค่าแรงต่ าและ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามามักจะอยู่ในช่วงวัยท างานที่แข็งแรง แรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางเลือกของตลาด
งานทั้งในระบบและนอกระบบ (อานันท์ กาญจนพันธุ์และชัยพงษ์ ส าเนียง, 2558) แม้จะเป็นที่
ต้องการแต่ด้วยสถานะผิดกฎหมายที่นอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองและยังต้องรับโทษจากการท า

                                           
2 จากสถิติแรงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่าแรงงาน

ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วมี จ านวน 908,625 คน คือเป็นแรงงานที่มีบัตรสีชมพู (ได้รับการผ่อนผัน
ให้ท างานและอยู่ในประเทศได้) และยังมีแรงงานต่างด้าวอีกเป็นจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์
สัญชาติ. 

3 ชนิดของเอกสาร บัตรสีชมพู พาสปอร์ต บัตรชมพู (บัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) 
คือ ใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าว ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ (ไม่มีพาสปอร์ต)  บัตรเขียว (work 
permit) คือ ใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวที่ พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว (มีพาสปอร์ตแล้ว)  

การขอบัตร บัตรชมพู : นายจ้างต้องติดต่อกรมการจัดหางานเขต (ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ) / 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด บัตรเขียว : นายจ้างต้องติดต่อกระทรวงแรงงาน (ส าหรับพ้ืนที่กรุงเทพฯ) 
/ ส านักงานจัดหางานจังหวัด ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด : บัตรชมพู = 1 ปีบัตรเขียว = 2 ปี สิทธิ์ที่
ได้รับ: บัตรชมพู –ลูกจ้างต้องอาศัย/ท างานกับจ้านาย และสถานที่ ที่ขออนุญาตไว้เท่านั้น ห้ามออก
นอกเขตเด็ดขาด บัตรเขียว – ลูกจ้างสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ทั่วประเทศไทย แต่จะท างานได้
เฉพาะกับเจ้านายและสถานที่ท างานที่มีระบุไว้ในใบอนุญาตท างานเท่านั้น 
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ผิดกฎหมาย ความจ าเป็นที่พวกเขาต้องการมีงานท าและมีรายได้ท าให้คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับลักษณะ
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) การถูกขูดรีดจากนายหน้าในระหว่างการ
ขนย้ายแรงงานข้ามประเทศ 2) ต้องเผชิญกับสภาพการท างานที่เลวร้าย เพราะลักษณะงานที่แรงงาน
ข้ามชาติเข้ามารับจ้างท างานส่วนใหญ่ ถูกจัดให้อยู่ในประเภท 3 ส คือ สุดเสี่ยง แสนล าบาก และ
สกปรก ในขณะเดียวกันต้องท างานหนักและได้รับค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม 3) การถูกท าร้ายร่างกายและ
ล่วงละเมิดทางเพศ 4) ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นคนเข้า
เมืองผิดกฎหมาย ไม่มีบัตรอนุญาตท างานจึงหวาดกลัวต่อการถูกจับกุม ท าให้แรงงานส่วนใหญ่ใช้วิธี
จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น "ค่าคุ้มครอง" เพ่ือไม่ให้ตนเองถูกจับกุม ประกอบกับที่ผ่านมา แม้
รัฐบาลมีนโยบายให้แรงงานข้ามชาติจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตท างานแต่นายจ้างมักจะยึดบัตร
อนุญาตของแรงงานเอาไว้ ท าให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่รอดพ้นจากการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ 
และ 5) ความรุนแรงเชิงอคติทางชาติพันธุ์ ซึ่งปัญหาอคติทางชาติพันธุ์ที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ  มีการ
สร้างและผลิตซ้ าผ่านสื่อหรือกลไกต่างๆ ในสังคมเพ่ือตอกย้ าให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เป็น
อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐต้องท าการควบคุมอย่างจริงจัง (อดิสร เกิดมงคล, 2007) 

ทาแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับความพยายามที่จะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายในช่วงแรกที่ลักลอบเข้ามาว่า  

เข้ามาครั้งแรกเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ไม่มีบัตรอะไรเลย ล าบากมากต้องหลบๆ 
ซ่อนๆ ท างานในพ้ืนที่ก่อสร้างที่เชียงใหม่ซึ่งล าบากมาก ได้ค่าแรงวันละ 50 บาท กว่าจะ
ท าบัตรได้ก็ใช้เวลาหลายปี ต้องท าบัตรผ่านนายหน้าเพราะท าเองไม่เป็น บัตรหมดอายุ
บ้าง ตอนแรกๆ ไม่มีเงินค่าท าบัตรก็ต้องหลบบ้าง เคยโดนจับบ้าง ถูกส่งไปที่ชายแดน
แล้วก็เข้ามาใหม่ เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้ง จนได้มาท างานที่เซียงกงเจ้านายท าบัตรให้ มี
พาสปอตก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว แต่ถ้าพาสปอร์ตหมดอายุก็ไปไหนไม่ได้ เดินทางไม่ได้ 
ถ้ามีพาสปอตไปได้หมดทั่วประเทศ แต่ตอนนี้ค่าใช้จ่ายแพง ค่าบัตรสีชมพูกับค่า 
พาสปอตสองอันนี้ก็ราคา 12,000 บาท สองปีต้องท าใหม่แพงมาก (ทา, สัมภาษณ์, 23 
มีนาคม 2560) 
ประสบการณ์ในอดีตของทาท าให้เราเห็นว่าการที่ต้องเป็นคนผิดกฎหมายจากการ

ลักลอบเข้าประเทศมานั้น แรงงานต่างด้าวไม่ได้นิ่งนอนใจ พวกเขาอยากเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย
และท างานในประเทศได้อย่างสะดวกไม่ต้องโดนจับ แต่ด้วยค่าจ้างแรงงานที่ต่ ามากในช่วงแรกของ
การเข้ามาท างานท าให้พวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะท าให้ตัวเองเป็นคนถูกกฎหมาย ประกอบกับ
ขั้นตอนในการท าให้ถูกกฎหมายนั้นซับซ้อนและยุ่งยากท าให้ต้องยอมจ่ายค่านายหน้าในการช่วยท าให้
ถูกกฎหมายท าให้แรงงานต่างด้าวต้องยอมเป็นเหยื่อของธุรกิจนายหน้าจัดท าบัตร ส าหรับแรงงานต่าง
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ด้าวที่ได้ค่าจ้างแรงงานต่ านั้นการที่จะท าตัวเองให้เป็นคนถูกกฎหมายมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
ในขณะที่ซอแรงงานชาวพม่าและจอนนี่แรงงานชาวกระเหรี่ยงแม้จะอยากเป็นคนถูกกฎหมายแต่ไม่
สามารถท าได้เพราะค่าใช้จ่ายที่สูงและนายจ้างไม่เห็นความส าคัญของการเป็นคนถูกกฎหมายของพวก
เขา สิ่งที่พวกเขาแก้ปัญหาของการเป็นคนผิดกฎหมายคือ การเข้ามาท างานในเซียงกงบางนาและอยู่
ในที่ๆ คิดว่าปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

ซอไม่มีเคยไม่พาสปอร์ตและตอนนี้บัตรสีชมพูจากโรงงานเก่าหมดอายุไป
แล้ว เอ็ดเล่าว่าถึงไม่มีบัตรก็ไปไหนได้ตามปกติ ไปเที่ยวกับเพ่ือนได้ แต่ต้องไปเป็นกลุ่ม
ใหญ่ กลัวเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่คิดว่าไม่เป็นไรไปกับเพ่ือนคิดว่าปลอดภัย ก็อยู่แถวๆ นี้ 
ไม่ไปไหนไกล ซื้อของที่โลตัส แมคโครได้ตามปกติ (ซอ, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2560) 
เหมือนกันกับจอนนี่ที่ไม่เคยมีพาสปอตและบัตรสีชมพูหมดอายุไปนานแล้ว อยากท า
เหมือนกันแต่เจ้านายไม่พูดอะไร แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไร ไม่กลัวต ารวจเพราะไม่ได้ไปไหน 
ท างานเสร็จก็กลับห้อง ไปซื้อของที่โลตัสกับแมคโครบ้าง (จอนนี่, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 
2560)  
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเซียงกงแก้ปัญหาการไม่มีบัตรด้วยการไม่ไปไหน ไม่ออก

จากพ้ืนที่ หรืออาศัยการอยู่ในกลุ่มในชุมชนใกล้เคียงที่มีแรงงานต่างด้าวจ านวนมากอยู่โดยใช้การ
ป้องกันทางสังคมเป็นด่านป้องกันตัวเองจากเจ้าหน้าที่รัฐและอยู่ในชุมชนที่คุ้ยเคยแหล่งที่อยู่อาศัย
เฉพาะของเขาเอง ตัวอย่างเช่น หลงแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่อยู่มานานกว่า 17 ปี และสามารถพูด
ภาษาไทยได้คล่องแคล่ว ได้แนะน าการใช้ชีวิตของแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตรและการเอาตัวรอดจาก
เจ้าหน้าที่รัฐว่า 

บัตรสีชมพูถ้าหมดอายุแล้วไม่ต่อมีความผิดมากกว่าไปขอท าบัตรใหม่เสีย
อีก เราจะโดนข้อหาไม่รักษาบัตร ทั้งๆ ที่ความจริงค่าต่อไม่ได้แพงมาก แต่แค่เราพูดและ
อ่านภาษาไทยไม่ได้ ศูนย์ที่จะไปบัตรหรือต่ออายุบัตรก็ไกล ต้องมีนายจ้างพาไปท าด้วย 
ไม่มีนายจ้างก็ท าไม่ได้ แค่มีบัตรสีชมพูก็คือได้ท างานแต่ไปไหนไกลก็ไม่ได้ต้องอยู่กับ
นายจ้าง ถ้าอยากจะเดินทางต้องมีพาสปอร์ต ถ้าไม่มีทั้งบัตรสีชมพูและพาสปอร์ตก็ต้อง
หลบๆ นิดนึง แต่ถ้าไม่ได้ท าผิดกฎหมายอะไรก็ไม่ต้องกลัว อยู่รวมกลุ่มไว้ ก็อยู่แค่ที่
ท างานที่ห้องพัก ซื้อของแถวๆ นี้ไม่ไปไหนไกล แต่ปกติก็ไม่ไปไหนอยู่แล้ว หลงอยู่บาง
แก้ว มา 15 ปีแล้ว ที่บางแก้วมีคนพม่า คนกัมพูชา และคนลาวเยอะ อยู่รวมกันก็ไม่เห็น
จะมีอะไร ขอแค่ไม่ท าผิดกฎหมายร้ายแรง (หลง, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2560) 
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สถานะทางกฎหมายที่อ้างอิงกับระบบบัตรจึงกลายเป็นการจ ากัดเคลื่อนย้ายของ
แรงงานต่างด้าวให้อยู่ในพ้ืนที่เฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายพวกเขาถูก
จ ากัดพ้ืนที่ด้วยระบบดังกล่าว 

การคัดกรองคนต่างถิ่นของรัฐ ผ่านระบบตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่าที่กลายเป็นนโยบาย
ของรัฐสมัยใหม่ ท าให้แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมามีสถานะเป็นคนผิดกฎหมาย และถึงแม้ว่า
รัฐจะไม่สามารถควบคุมการลับลอบเข้ามาของแรงงานเหล่านี้ได้ เอกสารหรือบัตรประเภทต่างๆ (บัตร
สีชมพู ใบอนุญาตท างานและพาสปอร์ต) คือมาตรการที่รัฐใช้ควบคุมและจัดการคนเหล่านี้ในประเทศ 
จัดการและควบคุมผ่านระบบบัตรท าให้แรงงานต้องอยู่ในความดูแลของนายจ้างเท่านั้น หรือไม่ก็คือไม่
สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างสะดวก ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในย่านที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่รวมตัว
กันและเป็นแหล่งงานที่ต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก จะมีบัตรหรือไม่มีบัตรภายใต้นโยบายควบคุม
และจัดการแรงงานต่างด้าวด้วยเอกสาร (บัตร) ได้ท าให้แรงงานต่างด้าวกลายเป็นคนชนชั้นสองที่ไม่มี
อ านาจต่อรองกับนายจ้าง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างอิสระภายในประเทศ ต้องอยู่รวมตัวกัน
ในพ้ืนที่เฉพาะที่แรงงานคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยส าหรับตัวเอง นโยบายควบคุมแรงงานผ่านบัตรจึงเป็น
การกีดกันอย่างหนึ่งของรัฐที่ใช้จัดการกับคนยากจนจากต่างถิ่น เป็นการกีดกันในลักษณะกีดกันแบบ
นับรวมเข้ามา (inclusive exclusion) ซึ่งการกีดกันจากสถานภาพผิดกฎหมายนี้ส่งผลต่อทางเลือกใน
การท างานของแรงงาน งานในระบบปฏิเสธที่จะรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าท างาน เนื่องจาก
ไร้สถานะพลเมืองไทยจึงท าให้แรงงานเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยเพียงประมาณ 4 ,000 บาทต่อเดือน 
แรงงานต่างด้าวในฐานะแรงงานนอกระบบจึงมักต้องเผชิญกับ 3 ปัญหา คือ ปัญหาค่าตอบแทนต่ า ไม่
มีความมั่นคงในการท างาน และต้องท างานหนัก ซึ่งยังไม่นับรวมปัญหาอ่ืนๆ อีก เช่น การไม่มี
สวัสดิการ ไม่มีวันลา ไม่มีวันหยุดพักผ่อนและไม่ปลอดภัยในการท างาน (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ 
ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2558) ดังนั้นด้วยสถานภาพผิดกฎหมายที่มีการเลือกเข้ามาท างานในเซียงกงบางนา
หรือในพ้ืนที่ยืดหยุ่นต่อสถานะทางกฎหมาย ประกอบกับรายได้ที่ไม่ต่ าจนเกินไปนัก นับเป็นทางเลือก
ที่ดีกว่าของพวกเขา ดังนั้นสถานภาพทางกฎหมายจึงเป็นกลไกหนึ่งรวบรวมให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา
ในเซียงกงบางนาจ านวนมาก กลายเป็นพ้ืนที่เปรียบเสมือนค่ายที่รวบรวมชีวิตที่ อยู่อย่างผิดกฎหมาย
เอาไว้    

นอกจากการถูกกีดกันจากนโยบายรัฐด้วยการมีสถานะผิดกฎหมายแล้วและสถานผิด
กฎหมายได้กลายมาเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าในเซียงกง  
บางนา นอกจากการเป็นคนผิดกฎหมายเรื่องราวชีวิตแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนาได้สะท้อนให้
เห็นว่าสถานภาพทางเศรษฐกิจที่เป็นคนยากจนจากการถูกกีดกันหรือลงโทษทางเศรษฐกิจ เป็นอีก
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ปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้แรงงานต่างด้าวต้องเข้ามาอยู่ในเซียงกงบางนาและถูกท าให้เป็นชีวิตที่เปลือย
เปล่า  

 “คนยากจน” สถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าวที่เป็นคนยากจนเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่ท าให้แรงงานต่างด้าวเลือกไม่ได้และต้องเข้ามาอยู่ในเซียงกงบางนา  

แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในเซียงกงบางนาส่วนใหญ่เป็นคนยากจนที่เป็นชนชั้นระดับล่างสุด
ในประเทศบ้านเกิด  ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพวกเขามีต้นทุนจากการที่ต้องหยิบยืมเงิน
หรือกู้หนี้ยืมสินมาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เรื่องเล่าเรื่องราวชีวิตการเดินทางลักลอบเข้ามาใน
ประเทศไทยของพวกเขาจึงมีเรื่องการกู้หนี้ยืมสินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้นายหน้าพาเข้ามาในประเทศ
ไทยดังในกรณขีองอ้อยแรงงานสาวชาวกระเหรี่ยง หรือด าและเชามิแรงงานชายชาวพม่า 

หลังจากที่แม่เสียไปและไม่เหลือใครในครอบครัวแล้ว อ้อยต้องอยู่ด้วย
ตัวเอง อ้อยเล่าว่าขายสมบัติทุกอย่างที่มีแล้วก็ไปท าไร่กับญาติแต่การท าไร่ไม่ได้ช่วยให้น
อ้อยอยู่รอดได้ เงินจากขายสมบัติหมดไปในเวลาไม่นานนัก พอได้ยินว่าที่กรุงเทพฯ มี
งานท า อ้อยจึงตัดสินใจมาด้วยการยืมเงินของคนรู้จัก และเดินทางลักลอบเข้าประเทศ
ไทยโดยไม่มีเงินติดตัว (อ้อย, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2560) 

ในขณะที่ด าต้องกู้เงินจากนายหน้าที่พามา เริ่มท างานก่อสร้างในเช้าวัน
ใหม่หลังจากท่ีเดือนทางมาถึงเพ่ือเริ่มใช้หนี้สินที่หยิบยืมมา (ด า, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 
2560) 

ทาเล่าว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว คนที่เข้ามาต้องเป็นหนี้ทุกคน มาถึงก็ต้อง
ท างานเลย งานอะไรก็ได้ให้มีเงินใช้หนี้กับเงินที่ต้องใช้กินและก็สามารถส่งกลับบ้าน 
สมัยก่อนล าบากมาก แต่ก็ยังดีกว่าอยู่ท่ีพม่า (ทา, สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2560) 
กรณีของอ้อย ด าและทานั้นเป็นเรื่องราวของแรงงานที่เข้ามารุ่นแรก พวกเขาไม่มีญาติพ่ี

น้องที่อยู่ในเมืองไทยมาก่อนที่พอจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือค่าครองชีพของการเข้ามา
อยู่อาศัยหรือหางานท าในช่วงแรก ดังนั้นสถานการณ์ของแรงงานรุ่นแรกจึงยากล าบากกว่าแรงงานรุ่น
ถัดมา แต่อย่างไรก็ตามแม้แรงงานรุ่นถัดมาบางส่วนได้รับการช่วยเหลือค่าเดินทางจากพ่อแม่หรือญาติ
พ่ีน้องที่ท างานในเมืองไทยอยู่ก่อนแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายการเดินทางยังคงเป็นต้นทุนในการเดินทางเข้ามา
เป็นแรงงานต่างด้าวอยู่ดี เมื่อมาถึงพวกเขาต้องท างานเพ่ือให้ได้รายได้ที่เพียงพอและส่งกลับประเทศ
บ้านเกิด ด้วยต้นทุนการเดินทางเข้ามาท าให้พวกเขาไม่รอช้าที่จะท างานและในหลายกรณีพวกเขาไม่
สามารถเลือกงานได้หรือปฏิเสธงานที่มีตรงหน้าได้ แม้ว่าจะเป็นงานที่ได้ค่าจ้างแรงงานที่ต่ ามาก 

มองอย่างผิวเผิน การจากบ้านมาของพวกเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายในการตัดสินใจมา
เมื่อรู้ว่าประเทศเพ่ือนบ้านมีเศรษฐกิจที่ดีกว่า สามารถหารายได้ดีกว่าและเป็นรายได้ที่ได้สามารถช่วย
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ในคนที่อยู่รอที่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่เรื่องเล่าชีวิตแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนาบางส่วนการจากมา
ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าพวกเขามีต้นทุนค่าเดินทางที่ต้องจ่ายเป็นค่านายหน้าเพ่ือลักลอบ 
ไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับคนยากจนอย่างพวกเขาในการหาเงินจ านวนนี้ นอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ที่เขาต้องเสียไปแล้ว แรงงานหลายคนต้องทิ้งครอบครัวเพ่ือมาตายเอาดาบหน้า ต้องทิ้งให้ครอบครัว
ดูแลตัวเองโดยที่เขาเองก็ไม่มั่นใจว่าจะต้องเผชิญอะไรที่ในถิ่นที่ไม่ใช่บ้านสร้างความกังวลและทรมาน
ใจให้แรงงานไม่น้อย ตาชัยต้องทิ้งให้ลูกชายสองคนอยู่กันเองที่บ้านเพ่ือทั้งสองคนจะได้เรียนหนังสือ 
ในขณะที่เดชต้องท้ิงแม่ น้องเล็กๆ สองคน และตากับยายที่อายุมากแล้วไว้เมื่อนายหน้าเสนอโอกาสใน
การท างานที่กรุงเทพให้ ไม่ต่างกันกับหลงที่เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่ต้องทิ้งพ่อแม่มาเพ่ือมา
หางานท าในเชียงใหม่ อ้อยก็ต้องฝากลูกชายวัยห้าขวบไว้กับคนรู้จักที่เมียวดีและลูกชายคนเล็กขวบ
กว่าไว้ที่แม่สอดซึ่งตั้งแต่จากมาอ้อยยังไม่เคยได้กลับไปหาลูกเลย ม่องเองก็ต้องทิ้งพ่อที่ก าลังป่วยให้
ญาติช่วยดูแลและคอยส่งเงินกลับไปรักษาอาการของพ่อเหมือนกัน การจากมาของพวกขาไม่ได้มีแค่
ต้นทุนของค่าเดินทางเท่านั้นแต่ยังมีต้นทุนทางสังคมที่ต้องจ่ายไป ลูกที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อกับแม่ พ่อ
แม่ที่ไม่มีโอกาสดูแลลูก คนป่วยที่ต้องการการดูแล การที่เลือกมาเป็นแรงงานต่างด้าวพวกเขาต้องทิ้ง
คนที่รักและผูกพันมาและพวกเขาก็รู้ดีว่าในระยะเวลาอันสั้นพวกเขาไม่สามารถกลับไปได้ หลงบอกว่า
อยู่เมืองไทยมาสิบกว่าปีเพ่ิงกับไปปีที่แล้ว แค่ครั้งเดียว ทาบอกว่า 20 ปี ที่อยู่มากลับไปแค่ 2 ครั้ง 
ทั้งๆ ที่ก็บอกกับผู้วิจัยว่าถ้าอยากจะกลับก็นั่งรถไปที่หมอชิตแปบเดียวก็ถึงบ้านแล้ว แรงงานมักจะ
บอกกับผู้วิจัยว่าถ้าอยากจะกลับบ้านก็ง่ายนิดเดียว แต่พวกเขาบางคนตั้งแต่เข้ามาแทบจะไม่ได้กลับไป 
หรือใช้เวลาหลายปีกว่าจะกลับไปได้ พวกเขาถูกขับไล่และผลักด้วยฐานทางเศรษฐกิจจากบ้านเกิด 
และเป็นเพราะฐานะทางเศรษฐกิจเดียวกันนี้เองที่ท าให้พวกเขาไม่สามารถกลับไปบ้านได้ด้วยเช่นกัน 
ไม่ว่าจะเป็นเงินที่มีอยู่ไม่มากพอ การกลัวที่จะตกงาน หรือสถานภาพทางกฎหมายของพวกเขา 

จากการพูดคุยกับแรงงานต่างด้าวในเซียงกงพบว่า นอกจากเหตุผลของการส่งเงินกลับ
เพ่ือดูแลครอบครัวที่บ้านเกิดแล้ว แรงงานหนุ่มสาวจ านวนหนึ่งตั้งใจจะมาเริ่มต้นครอบครัวของพวก
เขาที่นี่ อย่างในกรณีของซอ ซอเล่าว่า ตอนที่เข้ามาๆ กับแฟนสาว ตั้งใจมาหางานท าด้วยกันอยู่
ด้วยกัน แต่สุดท้ายก็เลิกรากันไป ซอเลยเข้ามาท างานในเซียงกง (ซอ, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2560) 
แรงงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่แบบเอ็ดมีเป้าหมายเพ่ือดูแลครอบครัวของตัวเองและเพ่ือสร้างครอบครัวใหม่
ของพวกเขา มาช่วยกันท ามาหากิน ในขณะที่แรงงานส่วนหนึ่งมีครอบครัวที่ประเทศไทยภายหลังจาก
เข้ามา พวกเขาได้สร้างครอบครัวที่นี่และต้องดูแลครอบครัวที่ตัวเองสร้างข้ึนมา 

อ้อยอยู่ เมืองไทยได้หนึ่งปีกว่าก็มีสามี สามีอ้อยเป็นคนกระเหรี่ยง
เหมือนกัน น้องท้องลูกชายคนแรกเป็นช่วงที่น้ าท่วมใหญ่กรุงเทพพอดี ตอนนั้นแรงงาน
พม่ากลับบ้านเยอะมาก อ้อยกลับบ้านไปคลอดลูกชายคนแรกและฝากลูกชายคนแรกไว้
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กับคนที่บ้าน ส่วนลูกชายคนเล็กน้อยฝากไว้ที่แม่สอด (อ้อย, สัมภาษณ์, 8 เมษษยน 
2560) 

ปังมาเจอภรรยาที่เซียงกงบางนา ภรรยาปังเป็นคนไทยใหญ่ แต่ตอนนี้
ภรรยาปังออกไปท างานโรงงานข้างนอกแล้ว ปังฝากลูกชายไว้ที่บ้านให้ญาติช่วยเลี้ยง 
(ปัง, สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) 

ทาอยู่ประเทศไทยมานานมีภรรยาเป็นคนพม่าเหมือนกัน มีลูกสาว 2 คน 
ลูกสาวทั้งสองคนของทาเกิดที่นี่ ตอนนี้ทามีบ้านเล็กๆ อยู่แถวราม 2 (ทา, สัมภาษณ์, 23 
มีนาคม 2560) 
ชีวิตแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนาท าให้เราเห็นว่านอกจากความต้องการที่จะให้

ตัวเองและครอบครัวที่รอคอยอยู่ที่บ้านเกิดมีชีวิตที่ดีขึ้นท าให้พวกเขายอมที่จะเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า
ในเซียงกง เมื่อพวกเขามีครอบครัวที่นี่พวกเขาก็ต้องการเงินมากยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะดูแลครอบครัวที่อยู่ที่นี่
ด้วย หลายครอบครัวเลือกที่จะอยู่ที่ประเทศไทยเพ่ือโอกาสที่ดีของลูกหรือรุ่นต่อไปที่มีสัญชาติไทย
และได้เรียนภาษาไทย อย่างเช่นครอบครัวของเชามิ และครอบครัวของหลงซึ่งหลงภูมิใจมากว่าลูกสาว
สองขวบของเขามีสัญชาติไทยเชื้อชาติพม่า ทั้งเชามิและหลงจะอยู่ที่นี่ต่อไป แม้บ้านและครอบครัวที่
บ้านเกิดจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว พวกเขายังต้องรับผิดชอบและดูแลครอบครัวที่อยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกัน แม้
จะต้องอยู่เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าพวกเขาเลือกที่จะยอมเป็น เพราะการกลับไปบ้านเกิดไม่สามารถ
สร้างความม่ันใจว่าสมาชิกในครอบครัวที่พวกเขาต้องดูแลจะมีชีวิตที่ดีได้ 

ด้วยสถานภาพทางกฎหมายและสถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าวที่มี จึงท า
ให้แรงงานต่างด้าวที่เลือกเข้ามาท างานในเซียงกงบางนามีทางเลือกจ ากัดในการหางานท า และ
สถานภาพของแรงงานต่างด้าวนี้เองที่ได้กลายเป็นกลไกหนึ่งดึงเอาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและมี
สถานยากจนเข้ามาอยู่ใยเซียงกงบางนาแตรึงให้พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถปฏิเสธงานหรือรายได้ที่
ร้านค้าต่างๆ ในเซียงกงบางนาเสนอให้ 

ความเฉพาะหรือความพิเศษของเซียงกงบางนาที่สามารถรวมรวมแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และท าให้แรงงานต่างด้าวกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าด้วยการเป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือราคาถูกเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเซียงกงบางนาเองนั้น เกิดจากการที่เซียงกงท าให้แรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมายสามารถเข้ามาอาศัยและท างานในพ้ืนที่ได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการมีอยู่ของแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายคือความผิดที่จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายรัฐ สภาวะยกเว้นที่เกิดข้ึนนอกจากจะ
งดเว้นกฎหมายที่มีอยู่ของรัฐแล้ว ยังสามารถกีดกันแรงงานต่างด้าวแบบนับรวมเข้ามาเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวเองจากการท างานของกลไกสองส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่  ซึ่งกลไกทั้งสองส่วนที่ว่านี้ คือ 
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเซียงกงบางนาและสถานภาพของแรงงานต่างด้าวเอง กฎต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพ้ืนที่แม้จะสามารถงดเว้นกฎหมายรัฐที่มีอยู่ได้จากการบริหารจัดการ
แต่ไม่สามารถดึงเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพ่ือจะเอารัดเอาเปรียบจากการเป็นแรงงานราคาถูกได้หาก
ปราศจากสถานภาพของแรงงานต่างด้าวเองที่ท าให้พวกเขาไม่มีทางเลือก และยอมที่จะเข้ามาขาย
แรงงานในเซียงกงบางนา ดังนั้นสภาวะยกเว้นที่เกิดขึ้นในเซียงกงบางนาจึงแตกต่างจากสภาวะยกเว้น
ที่เกิดขึ้นในค่ายกักกันนาซีหรือค่ายอพยพผู้ลี้ภัยต่างๆ ที่มีลักษณะปิด ที่ชีวิตที่เปลือยเปล่าในค่าย
เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองถูกจ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่จากสภาวะยกเว้นที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือควบคุม
คนที่อยู่ในค่าย แต่สภาวะยกเว้นที่เกิดขึ้นในเซียงกงบางนาไม่ได้ถูกบังคับด้วยก าลัง เป็นการถูกบังคับ
ด้วยเงื่อนไขที่อยู่บนฐานของเศรษฐกิจ ที่ท าให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพ้ืนที่เลือกที่จะยอมเป็นชีวิตที่
เปลือยเปล่าและอยู่ในพ้ืนที่ตลอดไป ในพ้ืนที่เซียงกงบางนานั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยังคง
สามารถใช้ชีวิตได้อิสระภายใต้ข้อจ ากัดของกฎที่ถูกสร้างขึ้นจากอ านาจในพ้ืนที่ ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวก็
คือการต้องอยู่โดยเป็นแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือราคาถูกตลอดไป  
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บทที่ 5 
การด ารงชีวิตและการปรับตัว 

 
จากบทท่ี 2 คือการท าความเข้าใจเซียงกงบางนาในฐานะพ้ืนที่ทางธุรกิจที่ถูกจัดตั้งขึ้นมา

เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ที่มีความสามารถในการสอดแทรกตัวเองเข้ากับนโยบายรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมือง และการควบคุมแรงงานต่างด้าว ซึ่งการการสอดแทรก
ตัวเองเข้ากับนโยบายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์คือ การท าให้ตัวเองมีสภาพเป็น
เหมือนค่ายหรือแหล่งรวมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเอาไว้เพ่ือเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าวกลุ่ม
นี้จากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูก บทที่ 3 คือการท าให้เห็นว่าชีวิตแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือราคาถูก
ในเซียงบางนานั้นมีลักษณะอย่างไรและต้องเผชิญกับอะไรบ้าง บทที่ 4 คือการท าความเข้าใจกลไกที่
เกิดขึ้นเฉพาะในเซียงกงบางนาที่สามารถรวมรวมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไว้ในพ้ืนที่และสามารถ
ดึงดูดและตรึงแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ให้เป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกเพ่ือประโยชน์ของพ้ืนที่ได้ตลอดไป 
ส่วนในบทที่ 5 นี้ คือการท าให้เห็นว่าแม้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกลุ่มนี้จะต้องมีสภาพเป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือราคาถูกท่ีไม่สามารถออกจากพ้ืนที่หรือเซียงกงบางนาได้ ภายในเซียงกงบางนานี้พวกเขาด าเนิน
และมีชีวิตอยู่อย่างไร  

แม้การอยู่ในเซียงกงบางนานี้ แรงงานต่างด้าวจะถูกกีดกันให้เป็นเพียงแรงงานไร้ฝีมือ
ราคาถูกโดยไม่มีอ านาจต่อรองใดๆ แต่พวกเขายังคงต้องมีชีวิตต่อไปเพ่ือที่จะมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวที่รอคอยอยู่ที่บ้านเกิด พวกเขายังคงใช้ชีวิตและมีชีวิตประจ าวันอยู่ในเซียงกงบางนา ซึ่ง
ชีวิตประจ าวันที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และผู้คนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้ได้ท าให้เห็นว่าแม้จะต้องมีชีวิต
เป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกส าหรับพ้ืนที่นี้อย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่พวกเขาก็สามารถปรับตัวและ
ด าเนินชีวิตต่อไปได้ 

แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของเซียงกงบางนา แม้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกีดกันให้เป็น
เพียงแค่แรงงานไร้ฝีมือราคาถูกก็ตามที แรงงานต่างด้าวใช้ชีวิตและมีชีวิตประจ าวันร่วมกับผู้คนอื่นๆ ที่
อยู่ในเซียงกงบางนาด้วย ไม่ว่าจะเป็นกับนายจ้าง แรงงานไทยในพ้ืนที่ ลูกค้า ผู้คนอ่ืนๆ และแรงงาน
ต่างด้าวด้วยกันเอง ซึ่งชีวิตที่สัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ในพ้ืนที่หรือแม้แต่กับตัวพ้ืนที่เองนั้นท าให้ชีวิตที่
เปลือยเปล่าสามารถด ารงอยู่ได้ผ่านโอกาสและช่องทางต่างๆ  

การท างานในเซียงกงแรงงานต่างด้าวสามารถได้รับค่าตอบแทนพิเศษเ พ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากค่าแรงรายวันที่ได้รับจากนายจ้าง เช่น เงินพิเศษจากลูกค้าจากการช่วยยกของ ขนย้าย
สินค้า หรือ เงินพิเศษจากการช่วยชี้ช่องทางการซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ซึ่งเงินพิเศษที่ได้เกิดจาก
ความโชคดีและความสามารถในการพัฒนาตนเองนี้มากกว่าค่าจ้างรายวันที่ได้รับตามปกติ  
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แรงงานต่าวด้าวที่สามารถพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาและเรียนรู้งานของตน รู้จักชนิด ประเภท รุ่น
ของอะไหล่ ประกอบกับรู้จักพ้ืนที่ ร้านค้าต่างๆ ว่าร้านค้าใดมีสินค้าอะไรที่ต้องการ ก็สามารถหา
รายได้พิเศษเพ่ิมขึ้นได้ไม่ยากนัก แรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่มานานเช่น อ๊อด ด า อูและหวัง เรียนรู้ที่จะหา
ช่องทางที่จะมีรายได้เพ่ิม จากการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนกลุ่มอ่ืน  

อ๊อดเล่าว่า ก็เริ่มจากยกของ จัดเก็บสินค้าแล้วก็ช่วยเฝ้าหน้าร้าน ท าให้
เริ่มเรียนรู้สินค้าภายในร้าน ความต้องการของลูกค้า เมื่อเรียนรู้มากขึ้นก็ได้ท าหน้าที่วิ่ง
โป๊ของตามร้านค้าต่างๆ ตามค าสั่งเจ้านาย ท าให้รู้ว่าร้านไหนมีอะไรบ้าง การชี้ช่องทาง
ให้ลูกค้าหาของสะดวกขึ้น หาสินค้าตามที่ต้องการได้ในราคาถูกก็ได้รับรางวัลพิเศษจาก
ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะได้มากกว่าค่าจ้างรายวัน ในช่วงที่เศรษฐกิจดีหรือโชคเข้าข้าง มี
รายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท มากกว่าค่าจ้างรายวันที่รับ (อ๊อด, สัมภาษณ์, 21 
เมษายน 2560)  

ด าบอกว่าบางทีได้เงินพิเศษจากลูกค้าที่ให้ช่วยยกของได้ครั้งละ 50-100 
บาท วันนึงลูกค้าหลายเจ้าก็ได้เงินมาก เป็นรายได้ที่ช่วยเสริมที่มากกว่าค่าจ้างรายวันที่
ได้รับเสียอีก (ด า, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2560) 

ปังเล่าเมื่อเรียนรู้สินค้าและพ้ืนที่มากขึ้นก็จะรู้ว่าร้านไหนเปิดตู้วันไหน
เมื่อไหร่ ปกติวิ่งโป๊ของให้นายจ้างอยู่แล้ว ก็จะรู้ข่าวสารในพื้นท่ี พอมีของมาใหม่ เรารู้ว่า
เฮียร้านไหนต้องการของแบบไหน เราก็แค่ไปบอกเฮียร้านนั้นว่ามีของที่ร้านอีกซอยที่
เฮียต้องการ เราก็ได้ค่าตอบแทนจากการช่วยบอกของบางครั้งได้ครั้งละ 500-1000 
บาท เป็นรายได้เสริมที่ดีมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้ง แต่ก็ท าให้เฉลี่ยแล้วในแต่ละ
เดือนมีรายได้พอมากพอที่จะส่งกลับบ้านและใช้จ่ายได้อย่างสบาย (ปัง, สัมภาษณ์,  22 
มีนาคม 2560) 

อูเล่าว่า ช่วงที่เศรษฐกิจดี มีคนเข้ามาเยอะ ลูกค้าเข้ามาเยอะ พวกเงิน
พิเศษที่ลูกค้าให้จะดีมากๆ มากกว่าค่าแรงรายวัน แต่พอเศรษฐกิจไม่ดี คนน้อยลง 
โอกาสที่จะได้ก็น้อยลงด้วย (อู, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2560) 
เงินหรือรายได้พิเศษที่ขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันขันแข็งนี้ นอกจากจะช่วย

ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นยังกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถ “เก่ง” ของแรงงานต่างด้าว เป็นความ
ภาคภูมิใจในการท างานและท าให้รู้สึกผูกพันกับพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน  

เทคโนโลยีอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ หรือโปรแกรมการพูดคุยผ่านเครือข่ายทางสังคม
ต่างๆ ช่วยให้แรงงานต่างด้าวมีช่องทางในเรหารายได้เพ่ิมมากขึ้น อย่างเช่นในกรณีของอ๊อดที่ติดต่อ
กับลูกค้าโดยตรงผ่านโปรแกรมไลน์ โดยที่ไม่ต้องผ่านนายจ้าง  
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อ๊อดบอกว่าบางทีลูกค้าก็ฝากรูปสินค้าไว้ ถ้าเจอก็ให้เรียก ก็ส่งข้อมูลผ่าน
ทางไลน์ เฟสบุ๊ค ถ้าลูกค้าพอใจ ก็จะให้รางวัลที่กลายเป็นรายได้พิเศษของเรา (อ๊อด, 
สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2560) 
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นในพ้ืนที่ท าให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขา

แปลกแยกมากนักและมีความสุขกับการท างานได้แม้ว่าจะต้องเป็นแรงงานราคาถูกที่อยู่ระดับล่างสุด
ของพ้ืนที่ การมีเพ่ือนหรือมีกิจกรรมท านอกเวลาท างาน การได้ช่วยเหลือคนอ่ืน ท าให้แรงงานปรับตัว
เองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในเซียงกงได้ การด าเนินชีวิตในเซียงกงบางนาแม้แรงงานต่างด้ าวจะรู้ตัวว่า
จะต้องเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกและต้องเป็นตลอดไป แต่พวกเขายังสามารถสร้างความภูมิใจ สร้าง
เกราะป้องกันทางสังคมให้กับตัวเองได้อย่างเช่นในกรณีของหลงที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมานานและ
สามารถใช้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีช่วยให้แรงงานต่างด้าวด้วยกัน เอง และสามารถสร้าง
สายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

ปากับคินรู้จักกันและพักชุมชุนเดียวกันที่บางปลา เวลามาท างานก็จะมา
ด้วยกันด้วยการหารค่า taxi กับเพ่ือน ไปกลับพร้อมกัน ปาเล่าว่าเพ่ือนที่มาจากบางปลา
เยอะ รู้จักหลายคน รวมเป็นกลุ่มที่มาจากบางปลา มีอะไรก็จะบอกกัน ส่วนใหญ่จะ
ท างานล้างเครื่องเพราะได้เงินดี เวลาไปกินข้าวไปเที่ยวก็จะไปด้วยกันเป็นกลุ่มไม่ไปไหน
คนเดียว การไปเป็นกลุ่มท าให้รู้สึกปลอดภัยและสนุก คินที่บ้านพ่อแม่อยู่ที่รังสิตบอกว่า
อยู่กับพ่อแม่ไม่สนุก ท าอะไรไม่ค่อยได้ มาอยู่ที่นี่ได้เงินส่งให้พ่อแม่ แล้วก็รู้สึกสนุกด้วยที่
ได้อยู่กับเพ่ือน (ปา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2560) 

หลงเล่าว่าอยู่ที่บางแก้วมานานมาก รู้จักคนเยอะทั้งคนพม่า ลาว เขมร
และคนไทยที่อยุ่ในชุมชน เป็นเพ่ือนที่ดีต่อเค้าช่วยเหลือเค้า ปกติไม่มีเรื่องทะเลาะกัน 
เพราะทุกคนก็อยากท างานหาเงินมีความสุข ปกติก็จะช่วยดูแลกันมากกว่า หลงบอกว่า
เพราะหลงอยู่เมืองไทยมากว่า 15 ปี ท าให้พูดภาษาไทยได้ เวลาคนพม่าไปโรงพักก็จ้าง
หลงไปช่วยแปล ท าให้หลงมีคนรู้จักมาก ต ารวจที่โรงพักรู้จัก ท าให้หลงรู้จักคนเยอะและ
ไม่กลัวต ารวจ หลงบอกว่าเราต้องรู้จักคนเยอะ การรู้จักคนเยอะดี เราก็ช่วยเค้า เค้ าก็
ช่วยเรา ต ารวจขอให้ช่วยเราก็ช่วย เลยท าให้หลงไม่ค่อยกลัวถึงไม่มีบัตรก็ไปไหนมาไหน
ได้ไม่กลัว (หลง, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2560) 
กิจกรรมกคลายเครียดนอกเวลางาน เช่น การเล่นกีฬา ออกก าลังกาย ด้วยการเตะ

ฟุตบอล เตะตระกร้อกับแรงงานต่างด้าวด้วยกันเอง หรือแรงงานไทยหรือแม้กระทั่งเจ้าของร้านค้า ท า
ให้แรงงานต่างด้าวรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเซียงกงบางนา การได้พูดคุยกับกลุ่มนายจ้างนอก
เวลางานในช่วงที่เล่นกีฬานอกจจากจะเป็นการออกก าลังกายและคลายเครียดแล้วส่วนหนึ่งยังเป็น
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ช่องทางที่ท าให้แรงงานต่างด้าวท าความรู้จัก สนิทสนมกับเจ้าของร้านค้าและหากต้องมีเหตุต้องการ
ความช่วยเหลือ ความสนิทสนมจากการเล่นกีฬาและท ากิจกรรมร่วมกันเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้
แรงงานเอาตัวรอดได้ในเซียงกงบางนา 

วันชอบเตะฟุตบอลมาก มีทีมประจ าที่ไปเตะฟุตบอลกสนามเช่า อาทิตย์
ละสองวัน ออกเงินกันคนละ 100 บาทต่อครั้ง เราถามวันว่าไม่แพงไปหรือค่าเตะครั้งละ 
100 บาท จ่อบอกว่าก็เอาทิปที่ลูกค้าให้ไปจ่าย ปกติก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้ว การไป
แตะฟุตบอลก็เหมือนไปเที่ยว พักผ่อน ไปเจอเพ่ือนที่ทั้งในเซียงกงและนอกเซียงกงจะมี
หลายทีม บางครั้งก็มีไปเตะเดิมพัน สนุกดี ได้คุย ได้เพ่ือนใหม่จากการเตะฟุตบอลเยอะ 
บางทีก็ไปเตะกับเฮียที่ร้านอยู่ซอย 4 (วัน, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2560) 
แรงงานที่เข้าท างานในเซียงกงบางนาส่วนใหญ่เกิดจากการชักชวนของ เพ่ือน ญาติ คน

ในครอบครัว ดังนั้นการเข้ามาท างานในเซียงกงบางนาพวกเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว มีแรงงานจ านวนไม่
น้อยที่อยู่ในเซียงกงเป็นเวลานานพอที่จะรู้จักผู้คนในพื้นที่และพ้ืนที่รอบๆ ใกล้เคียงเซียงกง แรงงานมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้าง กับแรงงานไทย และมีแรงงานจ านวนหนึ่งที่แต่งงานและมีคู่รักเป็นคน
ไทย   

วันเล่าว่าพ่อและน้าสองคนท างานกับเถ้าแก่มานาน หลังจากที่วันตามเข้า
มาภายหลัง การมาท างานที่เมืองไทยส าหรับวันไม่ได้น่ากลัวเพราะมีพ่อและญาติท างาน
อยู่ที่นี่อยู่แล้ว วันบอกว่ามีกลัวบ้างตอนที่ลักลอบเข้ามาครั้งแรก ตื่นเต้น แต่พ่อก็บอกว่า
ไม่มีอะไร ไม่ต้องกลัว ตอนแรกที่เข้ามาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ก็กลัว แต่เพราะช่วยกัน
อยู่กับเป็นครอบครัวก็ท าให้รู้สึกปลอดภัยไม่กังวลอะไรท างานไป (วัน, สัมภาษณ์, 5 
เมษายน 2560) 

ทาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยมีความสุขดี มีครอบครัวมีบ้านหลังเล็กๆ 
และเพ่ิงจะผ่อนรถมอตอไซค์หมด ญาติก็มาอยู่ที่นี่กันเยอะท าให้รู้สึกปลอดภัยเหมือนกับ
อยู่ที่พม่า ตั้งแต่มากลับบ้านไปครั้งเดียว แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะอยู่ที่นี่ก็รู้สึกเหมือนบ้าน
แล้วกลับไปก็ไม่มีงานท า ลูกของทาก็ได้เรียนหนังสือที่นี่แล้ว ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วก็คิดว่า
จะอยู่เมืองไทยไปเรื่อยๆ แต่ถ้าต้องกลับไปบ้านที่โน่นก็มีแล้ว ส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านมี
บ้านมีที่ดิน แต่ให้กลับตอนนี้ไม่กลับ พอเราถามว่าถ้ามีประเทศที่รายได้ดีกว่าจะไปรึ
เปล่า เชามิบอกว่าชอบที่ประเทศไทย ชอบที่นี่อยู่ใกล้บ้าน อยากจะกลับก็แค่ไปหมอชิต
นั่งรถกลับไปก็ได้เพราะเชามิมีบัตรมีพาสปอต ไปไหนก็ได้ เดินทางได้สะดวก (ทา, 
สัมภาษณ์, 23 มีนาคม 2560) 
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รอนที่เป็นหลายชายของทาก็บอกว่าตอนนี้พ่อกลับไปอยู่ที่พม่าแล้ว 
เพราะป่วยเป็นโรคเบาหวาน แต่อยู่ที่นี่ไม่มีพ่อก็ไม่เหงาเพราะมีเพ่ือนมีญาติๆ อยู่เยอะ 
ได้เงินใช้ ส่งเงินกลับบ้านได้ ถ้าโรตีกลับมาขายดีก็จะกลับมาขายโรตีอีก ที่ตอนนี้ไม่ขาย
โรตีเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดี รายได้จากโรตีเริ่มน้อยลง เลยให้ญาติคนอ่ืนเข้ามาขาย
แทน แล้วรอนก็มาท างานซื้อขาอะไหล่ในเซียงกงแทนซึ่งรายได้ดีกว่า (รอน, สัมภาษณ์, 
23 มีนาคม 2560) 
ความสามารถในการใช้ภาษา พัฒนาตนเองในการท างาน รู้จักคนในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าของร้านหรือแรงงานด้วยกันเอง สามารถเป็นช่องทางและโอกาสที่ท าให้แรงงานต่างด้าวสามารถ
ขยับสถานะของตนเองได้แม้จะมีแรงงานไม่กี่คนในพ้ืนที่ที่จะสามารถท าได้ แต่อย่างไรก็ดีแรงงานที่
สามารถขยับสถานะของตนเองได้ท าให้แรงงานในพ้ืนที่รู้สึกถึงการมีโอกาสและความหวัง เช่น จาก
แรงงานธรรมดาสามารถเป็นพ่อค้ารายย่อยขายสินค้าในชุมชนออนไลน์ที่ต้องการอะไหล่เครื่องยนต์มือ
สอง ในกรณีของอ๊อดแรงงานชายชาวกัมพูชา  

อ๊อดท างานในเซียงกงมานานกว่า 7 ปีแล้ว แต่อยู่เมืองไทยมา 10 กว่าปี 
พูดไทยชัดเหมือนคนไทย ต้อมมีโอกาสดีกว่าคนอ่ืน ต้อมได้ค่าแรงวันละ 500 บาท 
เพราะสามารถเรียกลูกค้และวิ่งของได้ ลูกค้าในเซียงกงที่หาง่ายที่สุดดก็คือพ่อค้า 
เจ้าของร้านต่างๆ ในพ้ืนที่ เวลาที่ร้านเถ้าแก่เปิดตู้ อ๊อดจะรู้ได้ว่าสินค้าชินไหนควรจะ
ขายให้กับใคร ขายให้ใครราคาดี ท าให้นายจ้างพอใจต้อมมาก แต่ช่วงหลังเนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ค่อยดี หน้าที่อ๊อดที่ต้องวิงของให้ร้าน แต่ต้อมกลับวิ่งให้กับตัวเองจึงโดน
นายจ้างไล่ออก เพราะไม่อยู่ร้านไปวิ่งของที่ไม่เข้าร้าน ถือว่าเอา เวลางานไปท าเรื่อง
ส่วนตัว แต่อ๊อดที่เพ่ือนที่รู้จักในเซียงกง และนอกเซียงกง การโดนไล่ออกจึงไม่มีผลกับอ๊
อดมากนัก แต่สิ่งที่ต้อมต้องท าคือการลงทุนซื้อมาขายไปเอง ซึ่งหากขายได้ก็ได้ก าไร
ดีกว่าค่าจ้างรายวันที่อ๊อดได้รับ อ๊อดบอกว่า รายได้ส่วนใหญ่ของอ๊อดคือก าไรที่ได้แบ่ง
จากการวิ่งของให้นายจ้าง และแอบท าให้ตัวเองบ้าง ที่มากกว่าค่าจ้างตามปกติที่ได้รับ 
อ๊อดสามารถมีรถเก่งคันเล็กใช้ส่วนตัว โดยให้ใช้ชื่อพ่ีที่รู้จักซื้อให้ อ๊อดถือว่าเป็นแรงงาน
อีกคนหนึ่งที่เก่งและประสบความส าเร็จในเซียงกง อ๊อดบอกว่าถ้าขยันก็ไม่อดตายเพราะ
รู้จักคนในนี้และลูกค้าขางนอกเยอะ ขายในเว๊ปก็ได้ อย่างน้อยก็มีรายได้เข้ามา แต่ก็ต้อง
ลงทุนเอง ซื้อมาขายไปทีละไม่กี่ชิ้น แต่ต้องมั่นใจว่าจะขายได้ในเวลาไม่นาน เพราะไม่ดี
มีทุนมาก อ๊อดหวังว่าวันหนึ่งจะมีร้านค้าในเซียงกงเป็นของตนเองเหมือนแอ๊ด (อ๊อด, 
สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2560) 
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นอกจากกรณีของอ๊อดแล้ว ยังมีกรณีของแอ๊ดแรงงานชาวลาวที่ท างานเป็นลูกจ้างอยู่
ในเซียงกงมาเป็นเวลานานกว่า 13 ปีและสามารถหาช่องทางโอกาสที่มีอยู่น้อยนิดในเซียงกงบางนา
สามารถมรี้านค้าในพ้ืนที่เป็นของตนเองได้ และกลายเป็นต านานหนึ่งของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ในเซียงกงบางนา การขยับฐานะของแอ๊ดได้นั้นเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมที่สร้างขึ้นในพ้ืนที่ที่ช่วย
ให้แอ๊ดกลายเป็นเถ้าแก่ได ้

แอ๊ดได้กลายเป็นเถ้าแก่ร้านใหญ่และสามารถท าตู้มาจากญี่ปุ่นเองได้ โดย
เริ่มจากการเป็นลูกจ้าง แอ๊ดเล่าว่าอยู่ในเซียงกงมากว่า 13 ปี เป็นลูกจ้างเกือบ 10 ปี 
ก่อนหน้านี้ท าอยู่ที่ปทุมวันกับเฮียแล้วย้ายมา น้องสาวแอ๊ดก็ท างานด้วยกัน ตอนที่อยู่
ปทุมวันก็รู้จักกับเฮียนัทเจ้าของร้านอะไหล่น าเขาเครื่องยนต์รายใหญ่ ด้วยความขยัน
และสนิทสนมท าให้เฮียนัทช่วยสนับสนุนให้แอ๊ดมีทุนเปิดร้านอะไหล่เป็นของตัวเองได้
ช่วยกันกับน้องสาว น้องสาวแอ๊ดแต่งงานกับคนไทย ท าให้การเปิดร้านในเซียงกงไม่ใช่
เรื่องยาก แอ๊ดบอกว่าท าแบบธุรกิจในครอบครัว ตอนนี้ก็สบายขึ้นมาก แต่ก็ยังต้องดิ้น
รนกับสภาพเศรษฐกิจ แอ๊ดมีบ้านมีรถ และกลายเป็นลูกจ้างต่างด้าวเพียงคนเดียวที่มี
ร้านเป็นของตัวเองในเซียงกงบางนา แอ๊ดก็แต่งงานกับคนไทยมีลูกขวบกว่า ตอนนี้ก็
ขยายกิจการไปเปิดร้านอะไหล่เซียงกงที่หนองคายด้วย มีพ่อแม่คอยดูอยู่ ย้ายกันเข้ามา
อยู่ที่เมืองไทย แอ๊ดบอกว่าช่วงนี้หาเงินยาก ค้าขายเซียงกงไม่ค่อยดี ก็คิดจะท าธุรกิจเพ่ิม 
เปิดร้านส้มต า ร้านกาแฟ หารายได้เพ่ิมเพราะยังมีภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แอ๊ดบอกว่า
ตัวเองโชคมีเฮียนัทคอยช่วยเหลืออยู่ เป็นเพ่ือนที่ดีต่อกัน เราก็ดูแลเฮียด้วย (แอ๊ด, 
สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2560) 
ความแร้นแค้นจากประเทศบ้านเกิดท าให้แรงงานต่างด้าวไม่มีทางเลือกที่จะต้องลักลอบ

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ต้องกลายมาเป็นแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือราคาถูกเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า
ในเซียงกงบางนา แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะเป็นแรงงานต่าวด้าวต้องกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าที่ถูกเอา
รัดเอาเปรียบ ชีวิตที่เปลือยเปล่านี้ยังคงต้องด าเนินชีวิตต่อไป การท างานและมีชีวิตอยู่ในเซียงกงท าให้
แรงงานต่างด้าวปรับตัวเข้ากับทั้งผู้คนและพ้ืนที่ แม้จะเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าแต่พวกเขาก็ยังคงมีชีวิต
อยู่ เรื่องเล่าเรื่องราวที่เป็นเรื่องของการท างาน การเข้ามาท างาน การมีสังคม การรวมกลุ่ม การท า
กิจกรรม ล้วนท าให้เห็นว่าชีวิตเปลือยเปล่าก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวและด าเนินชีวิตต่อไป
ได้แม้เง่ือนไขการใช้ชีวิตของพวกเขาจะอยากล าบากจากการมีสถานะเป็นคนผิดกฎหมาย 
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บทที่ 6 
บทสรุป 

 
เซียงกงบางนาเป็นกลุ่มทุน (capitalist unit) ที่สร้างตัวเองจากการมองเห็นช่องทางใน

การท าธุรกิจหรือสะสมทุน เซียงกงบางนาไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกิดขึ้นจากมาตรการ
พิเศษของรัฐหรือได้รับการสนับสนุนจากรับโดยตรง แต่เซียงกงบางนาสามารถสอดแทรกตัวเองเข้ากับ
การนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เซียงกงบางนา
เลือกแหล่งที่ตั้งเพ่ือสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับตนเองจากความสามารถในการสอดแทรกตัวเองเข้า
กับนโยบายรัฐ ผลพวงที่เกิดจากนโยบายรัฐที่ท าให้พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นเมืองที่มี
ศักยภาพและมีแรงงานจ านวนมากเข้ามาในพ้ืนที่ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่มีจ านวนมากในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรปราการ ระบบบัตรที่ใช้ควบคุมแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมายจ านวนมากในพ้ืนที่ และความต้องการแรงงานไร้ฝีมือราคา ท าให้เซียงกงบางนา
สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เปรียบเสมือนเป็น “ค่าย” ตามแนวคิดของอเกมเบน ที่ได้รวบรวมแรงงาน
ต่างด้าวผิดกฎหมายให้เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ได้โดยการสร้างสภาวะยกเว้นขึ้นในพ้ืนที่ และเปลี่ยนให้
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามากลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่า เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไร้
ฝีมือราคาถูก ที่ไม่ต้องให้สวัสดิการ และไม่มีอ านาจต่อรองเพ่ือผลประโยชน์ของเซียงกงเอง  

ความเป็นคนยากจนท าให้แรงงานต่างด้าวต้องเลือกที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศเพ่ือ
แสวงหาโอกาสและช่องทางที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าให้กับตนเองและครอบครัว การมีสถานะผิดกฎหมาย
จากการลักลอบเข้าประเทศ เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และไม่สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ท าให้
คนกลุ่มนี้มีทางเลือกในการท างานน้อยมากและถูกจ ากัดหรือถูกผลักให้ไปอยู่ในงานชั้นเลว คือเป็นงาน
ประเภท 3 ส (เสี่ยงอันตราย สุดล าบากและสกปรก) และยังเป็นงานที่ได้ค่าแรงต่ ามากและไม่มี
สวัสดิการใดๆ การถูกผลักหรือถูกจ ากัดด้วยเงื่อนไขของสถานภาพที่มีอยู่ท าให้พวกเขาไม่มีทางเลือกที่
จะต้องเข้ามาท างานภายใต้ความคุ้มครองของกลุ่มธุรกิจ (เซียงกงบางนา) ที่หาผลประโยชน์จากการ
เป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกของพวกเขา การถูกท าให้เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าและยอมเป็นชีวิตที่เปลือย
เปล่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายกลุ่มนี้ 

จากเรื่องราวของชีวิตแรงงานต่างด้าวในเซียงกงบางนาท าให้เห็นว่าการเลือกเข้ามาเป็น
แรงงานในเซียงกงบางนานั้นสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญคือ การถูกท าให้เป็น“ชีวิตที่เปลือยเปล่า”  ที่มี
ลักษณะเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกให้กับพ้ืนที่นี้ตลอดไป เป็นแรงงานที่ ไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ 
นอกจากค่าจ้างแรงงาน พวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างไม่มีแก่นสารด้วยการที่ต้องท างานต่อไปเรื่อยๆ หา
รายได้ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยหวังว่าจะท าให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวดีขึ้น แต่ด้วยค่าแรงต่ าที่ได้รับไ ม่
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สามารถท าให้ชีวิตที่เปลือยเปล่าเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือหลุดไปจากการเป็นคนอยากจนหรือหลุด
ออกไปจากเซียงกงบางนาได้ แม้เซียงกงบางนามีกลไกพิเศษที่ท าให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัย
และท างานได้ แต่ก็ถูกกีดกันหรือจ ากัดด้วยกฎของพ้ืนที่ที่ต้องการเอารัดเอาเปรียบและหาประโยชน์
จากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือราคาถูกได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากชีวิตที่เปลือยเปล่านี้ถูกสร้างจากสถานภาพ
ผิดกฎหมายและสถานภาพทางแศรษฐกิจที่เป็นคนยากจน ด้วยสถานภาพที่มีพวกเขาจึงไม่ได้ได้รับ
ความคุ้มครองใดๆ กลายเป็นสิ่งที่ถูกมองไม่เห็น ราวกับเป็นชีวิตที่ฆ่าได้โดยที่คนฆ่าไม่ต้องรับผิด  

ความเฉพาะหรือความพิเศษของเซียงกงบางนาที่สามารถรวมรวมแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่และท าให้แรงงานต่างด้าวกลายเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าด้วยการเป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือราคาถูกเพ่ือผลประโยชน์ของตัวเซียงกงบางนาเองนั้น เกิดกลไกที่อยู่ภายในเซียงกงบางนาสอง
ส่วนคือ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในเซียงกงบางนาและสถานภาพของแรงงานต่างด้าวเอง กฎต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจในพ้ืนที่แม้จะสามารถงดเว้นกฎหมายรัฐที่มีอยู่ได้จากการบริหาร
จัดการแต่ไม่สามารถดึงเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเพ่ือจะเอารัดเอาเปรียบจากการเป็นแรงงานราคาถูก
ได้หากปราศจากสถานภาพของแรงงานต่างด้าวเองที่ท าให้พวกเขาไม่มีทางเลือก และยอมที่จะเข้ามา
ขายแรงงานในเซียงกงบางนา ดังนั้นสภาวะยกเว้นที่เกิดขึ้นในเซียงกงบางนาจึงแตกต่างจากสภาวะ
ยกเว้นที่เกิดขึ้นในค่ายกักกันนาซีหรือค่ายอพยพผู้ลี้ภัยต่างๆ ที่มีลักษณะปิด ที่ชีวิตที่เปลือยเปล่าใน
ค่ายเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองถูกจ ากัดให้อยู่ในพ้ืนที่จากสภาวะยกเว้นที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ
ควบคุมคนที่อยู่ในค่าย แต่สภาวะยกเว้นที่เกิดข้ึนในเซียงกงบางนาไม่ได้ถูกบังคับด้วยก าลัง ในพ้ืนที่เซีย
งกงบางนานั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อิสระภายใต้ข้อจ ากัดของกฎที่ถูก
สร้างขึ้นจากอ านาจในพ้ืนที่ ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวก็คือการต้องอยู่โดยเป็นแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือราคา
ถูกตลอดไปเป็นการถูกบังคับด้วยเงื่อนไขที่อยู่บนฐานของเศรษฐกิจและสถานภาพทางกฎหมาย ที่ท า
ให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นท่ีเลือกที่จะยอมเป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าและอยู่ในพ้ืนที่ตลอดไป  
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางข้อมูลสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว 

 
ชื่อ  

(นามสมมต)ิ 
เพศ อาย ุ

สัญชาติ/ 

ชาติพันธุ ์
ประเภทบัตร 

จ านวนปีที่อยู่

ในเซียงกงบางนา 

1 หลง ชาย 34 พม่า (อิสลาม) ไม่ม ี 3 

2 ซอ ชาย 25 พม่า (พุทธ) ไม่ม ี 1 

3 จอนนี ่ ชาย 24 กระเหรี่ยง ไม่ม ี 4 

4 ตาชัย ชาย 45 ลาว หนังสือเดินทาง 4 
5 อ้อย หญิง 29 กระเหรี่ยง บัตรสีชมพ ู 3 

6 พี่ลูกช้ิน ชาย 48 มอญ ไม่ม ี 15 

7 ปัง ชาย 37 กระเหรี่ยง หนังสือเดินทาง 6 

8 รอน ชาย 22 พม่า (อิสลาม) หนังสือเดินทาง+
ใบอนุญาตท างาน 

9 

9 ทา ชาย 40 พม่า (อิสลาม) หนังสือเดินทาง+
ใบอนุญาตท างาน 

18 

10 วัน ชาย 22 กระเหรี่ยง บัตรสีชมพ ู 7 

11 ปา ชาย 20 พม่า (อิสลาม) ไม่ม ี 2 

12 คิน ชาย 18 พม่า (อิสลาม) บัตรสีชมพ ู 1 

13 ยู หญิง  มอญ หนังสือเดินทาง+
ใบอนุญาตท างาน 

2 

14 อ๊อด ชาย 32 กัมพูชา ไม่มีบตัร 5 

15 แอ๊ด ชาย 36 ลาว หนังสือเดินทาง 13 
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ตารางข้อมูลสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว (ต่อ) 

 
ชื่อ  

(นามสมมต)ิ 
เพศ อาย ุ

สัญชาติ/ 

ชาติพันธุ ์
ประเภทบัตร 

จ านวนปีที่อยู่

ในเซียงกงบางนา 

16 อู๊ด ชาย 27 ลาว หนังสือเดินทาง 5 

17 อิ๊ด หญิง 34 ลาว หนังสือเดินทาง 13 
18 ลา ชาย 25 กระเหรี่ยง ไม่ม ี 3 

19 เดช ชาย 27 กัมพูชา ไม่ม ี 5 
20 ด า ชาย 38 พม่า (อิสลาม) หนังสือเดินทาง 15 

21 อู ชาย 21 กระเหรี่ยง ไม่ม ี 2 
22 มิน ชาย 25 กระเหรี่ยง ไม่ม ี 5 

23 ม่อง ชาย 20 กระเหรี่ยง ไม่ม ี 3 

 

ตารางข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 

หมายเลขผู้ให้
ข้อมูล 

อาย ุ
จ านวนปีที่อยู่ในเซียงกง

บางนา 
ความเกี่ยวข้องกับเซียงกงบางนา 

1 40 10 เจ้าหน้าท่ีเซยีงกง 

2 55 15 เจ้าของร้านค้า 

3 45 14 เจ้าของร้านค้า 

4 40 8 เจ้าหน้าท่ีเซยีงกง 

5 27 3 เจ้าหน้าท่ีเซยีงกง 

6 42 10 แรงงานไทย 

7 30 5 แรงงานไทย 

8 62 25 อดีตลูกจ้าง ผู้อวโุสในพื้นที ่
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวปาวดี สีหาราช 
วันเดือนปีเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2521 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2553: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

  
 
 

  
 

  

 


