การปรับเปลี ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมของคนไทยและแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน
Attitudes and Behaviors Changed for support Coexistence in the
Society and Foreign Workers in ASEAN Economic Communities
รัฐชาติ ทัศนัย*

บทคัดย่ อ
1

บทความวิชาการนีเป็ นการนํา เสนอแนวทาง
การปรั บ เปลี ยนทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมเพือส่งเสริ ม
การอยูร่ ่วมกันในสังคมของคนไทยและแรงงานต่างชาติ
ในประชาคมอาเซียน โดยนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เขียนมาประกอบเพือเป็ น
แนวทางในการอธิ บ าย การปรั บ เปลี ยนทัศ นคติ นัน
ประกอบด้ วย การปรั บ เปลี ยนทั ศ คติ ต ามแนวคิ ด
ประชาคมอาเซีย น และการพึงพาอาศัย กัน ในสัง คม
ส่วนการปรับพฤติกรรมนันประกอบไปด้ วย การสือสาร
ของคนต่ า งวัฒ นธรรม และดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสัง คมพหุ
วัฒนธรรม ซึงการปรับตัวดังกล่าวจะเป็ นการส่งเสริ มให้
ค น ไท ย แ ล ะ แ ร ง ง า น ต่า งชาติ อ ยู่ร วมกัน ในสัง คม
อย่างสงบสุขในภายใต้ แนวคิดของประชาคมอาเซียน
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Abstract
This academic article was recommended
the way to changing both with attitudes and
behaviors for support coexistence in the society
of Thai peoples also to worker foreigner in ASEAN
Economic Communities that applied with concepts,
theory, related research and the author’s opinion
for descriptive explanation. So that, Attitudes and
Behaviors Change consisted of Attitude Change
with ASEAN Economic Communities Concept and
Societies Interdependence. While Behaviors Change
consisted of pural culture communication and
living in the multicultural society. These adjustments
will support both with Thai peoples and foreign
workers to be peaceful coexistence in the society
under the ASEAN Economic Community Concept.
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บทนํา
จากการคาดการณ์ ขององค์การสหประชาชาติ
(UN) ในอีก 10 ปี ข้ างหน้ า ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
จะมีประชากรผู้สงู อายุทีมีอายุมากกว่า 65 ปี อยู่ที 8.9
ล้ านคน เพิมขึนกว่าสองเท่าตัวเทียบกับปี พ.ศ. 2543
อยูท่ ี 4.4 ล้ านคน และเมือพิจารณาอัตราส่วนพึงพิงวัยชรา
(Old Age Dependency Ratio) คือ จํานวนประชากร
ผู้สูงอายุที มี อายุมากกว่ า 65 ปี ขึ นไปต่ อประชากรวัย
ทํางานอายุ 15 - 64 ปี พบว่า สัดส่วนนีของประเทศไทย
เริ มปรับตัวสูงกว่าค่าเฉลียของภูมิภาคเอเชียในปี พ.ศ.
2543 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะอยู่ทีร้ อยละ 17
เพิมขึนจากร้ อยละ 13 และ 10 ในปี พ.ศ. 2553 และ
พ.ศ. 2543 ตามลําดับ ทําให้ ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลน
ประชากรวัย ทํางานอย่างหนัก และมีแนวโน้ มจะขาด
แคลนเพิมขึนเรื อย ๆ นอกจากนีการศึกษาทีสูงขึนและ
ทัศ นคติ ใ นทางลบของแรงงานไทยต่ อ การทํ า งาน
ประเภททีใช้ ทกั ษะตํา (non skill) ซึงเป็ นลักษณะงาน
ส่วนใหญ่ของการจ้ างงานในประเทศไทย ประกอบกับ
ความต้ องการของคนไทยในการสร้ างฐานะความมันคง
ของตนเองด้ วยการประกอบอาชีพอิสระในภาคเศรษฐกิจ
แบบไม่เป็ นทางการหรื อนอกระบบ และการทีราคาและ
รายได้ ในภาคเกษตรหลายประเภทยังอยู่ในเกณฑ์ดีจึง
จูงใจให้ แรงงานไทยยังทํางานในภาคเกษตรกรรมต่อไป
Bank of Thailand (2015) สถานการณ์ ด ั งกล่าวเป็ น
ปั จจัยทีสําคัญทําให้ ประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลียง
การนําเข้ าแรงงานทักษะตําจากประเทศเพือนบ้ านใน
อาเซียนได้

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจใหญ่ทีสุดเป็ นอันดับสอง
ในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นรองจากประเทศ
อินโดนีเซีย และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ต่อคนสูงกว่าประเทศเพือนบ้ านทีมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศไทย ได้ แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
หรื อประเทศพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศมาเลเชีย โดยพบว่า
ประเทศไทยมี ข นาดผลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ
(GDP) สูงกว่าประเทศพม่าเกือบห้ าเท่าตัว และสูงกว่า
ประเทศกัมพูชา และประเทศลาวเกือบสามสิบเท่าตัว
การทีมีประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิ จโตกว่าประเทศ
เพื อนบ้ านหลายเท่ า ตัว ประกอบกั บ การขาดแคลน
แรงงานของประเทศไทยจึงเป็ นสาเหตุทีทําให้ แรงงาน
ต่างชาติในประเทศเพือนบ้ านทีกล่าวมาเคลือนย้ ายมา
เข้ ามาทํางานในประเทศไทย ยกเว้ นมาเลเซียทีมีขนาน
จีดีพีใกล้ เคียงกับไทย นอกจากนีพบว่าสาเหตุสาํ คัญอีก
ประการหนึงทีทําให้ เกิดความต้ องการเข้ ามาทํางานใน
ประเทศไทยของแรงงานต่างชาติจากประเทศเพือนบ้ าน
เป็ นจํานวนมากคือ อัตราค่าแรงขันตําของประเทศไทย
ทีมี ค่ า จ้ างสู ง กว่ า ประเทศเพือนบ้ านหลายเท่าตัว
โดยประเทศไทยมี ค่า จ้ า งข้ น ตํ าสูง กว่า ประเทศพม่ า
เกือบสิบห้ าเท่า การทีประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติเข้ า
มาทํ า งานและอยู่อ าศัย เป็ นจํ า นวนมากก็ ทํ า ให้ เ กิ ด
ปั ญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ปั ญหาทีสําคัญอย่า ง
หนึงคือ การเข้ า มาอยู่อาศัย ในชุม ชนของคนไทยของ
แรงงานต่างชาติจํานวนมาก แม้ ว่าคนไทยในชุมชนจะ
ได้ ประโยชน์จากค่าเช่าต่าง ๆ หรื อการซือสินค้ าและใช้
บริ การจากกิ จ การร้ านค้ าของคนไทยแต่ก็เป็ นเพียง
การปฏิสมั พันธ์ กนั แบบผิวเผิน ในทางตรงกันข้ าม คนไทย
ในชุมชนหรื อทีอยูอ่ าศัยของคนไทยทีมีแรงงานต่างชาติ
จํ า นวนมากมาอาศัย อยู่ใ นละแวกใกล้ เ คี ย ง กลับ มี
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ความรู้สกึ หวาดกลัว (fear) ในด้ านความรู้สกึ ว่าไม่ปลอดภัย
ทังชีวิตและทรัพย์สนิ (Asian Study Institution 2003)
ในขณะเดียวกันแรงงานต่างชาติเองก็มีความกลัว
และหวาดระแวงคนไทย ซึงอาจจะมาจากหลายสาเหตุ
เช่ น การเป็ นแรงงานเข้ า เมื องผิด กฎหมายทํ าให้ เ กิ ด
ควา มห วาด กลั ว จะ ถูก ดําเนิน คดีจึ งต้ องหลบซ่อ น
ความกดดัน จากนายจ้ างหรื อทีทํ างาน การเข้ า ไปยุ่ง
เกียวกับสิงผิดกฎหมายอืน ๆ ความไม่เข้ าใจวัฒนธรรม
กฎหมายของไทย และการไม่สามารถสือสารให้ เข้ าใจ
กัน ได้ ก็ เ ป็ นสาเหตุข องความไม่ ไ ว้ ใ จซึ งกัน และกั น
ระหว่างคนไทยและแรงงานต่างชาติ
ความหวาดระแวง ความกลัว และไม่ไว้ ใจซึงกันและกัน
ของคนไทยและแรงงานต่างชาติทีต้ องอยู่อาศัยรวมกัน
ในชุมชน ทําให้ เกิดความเครี ยด และความกดดันกับทัง
สองฝ่ าย ส ภ า ว ะ ก า ร ดั ง ก ล่ า ว สุ ่ ม เ สี ย ง จ ะ เกิ ด
ความรุนแรงได้ ทกุ ขณะ โดยเฉพาะในจังหวัดหรื อชุมชน
ที มี แ รงงานต่ า งชาติ จํ า นวนมากอาศั ย อยู่ ปั ญหา
ดัง กล่า วหากเกิ ด ขึ นก็ อ าจลุก ลามไปในจัง หวัด หรื อ
ชุมชนอืนๆทีมีปัจจัยเสียงใกล้ เคียงกัน ซึงจะอาจส่งผล
ต่ อ ความมั นคงของประเทศในอนาคตหากไม่ ห า
แนวทางป้องกันปั ญหาไว้ (AdisorKordmolkon, 2007)
ดั ง นั นการที ประเทศไทยยังไม่อาจหลีกเลียง
การพึงพาแรงงานต่างชาติจํานวนมากทังในปั จจุบัน
และอนาคต การส่งเสริ มความเข้ าใจในวิถีชีวิตของการ
อยู่ร่วมกันในชุมชนเสียตังแต่เนิน ๆ จึงเป็ นสิงทีควรทํา
โดยอาศัย การศึก ษาหาข้ อ เท็ จ จริ ง และกระบวนการ
เรี ยนรู้เพือให้ แรงงานต่างชาติอยูร่ ่วมกับคนไทยในสังคม
อย่างสันติสขุ และปราศจากความหวาดระแวงซึงกันและกัน
แ ละ ยั ง เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า ย า เ สพ ติ ด
อาชญากรรม โรคระบาดและอืน ๆ ทีเกิดจากแรงงาน
ต่า งชาติ อี ก ทางหนึงด้ ว ย นอกจากนี ยัง เป็ นการช่ ว ย
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เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกอาเซียนทีจะร่ วมกันเป็ นประชาคม
อาเซียน ดังนันบทความวิชาการนีจะเน้ นประเด็นการ
ปรับตัวทังด้ านทัศนคติและพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน
ในสั ง คมอย่ า งสั น ติ สุ ข ภายใต้ กรอบของแนวคิ ด
ประชาคมอาเซี ย น โดยผู้ เขี ย นจะนํ า เสนอแนวคิ ด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้ องรวมถึงความคิดเห็นของ
ผู้เขียนมาโดยนําเสนอผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยมีเนือหาดังนี
1. ด้ านการปรั บเปลียนทัศนคติเพือส่งเสริ มอยู่
ร่ ว มกัน ในชุม ชนของคนไทยและแรงงานต่า งชาติ ใ น
ประชาคมชาคมอาเซียน
แนวคิ ด การอยู่ร่ ว มกัน ในสัง คมปั จ จุ บัน ที มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ รับการยอมรับทังนี
เนืองจากในโลกยุดปั จจุบนั มีการเคลือนย้ ายประชากร
ไปมาทังแบบชัวคราวและถาวรเป็ นจํานวนมากในทุกทวีป
ทัวโลก การไปศึกษาต่อในต่างประเทศ การท่องเทียว
เศรษฐกิจ การย้ ายถินเพราะการเมือง สงคราม หรื อการ
ขายแรงงานในต่างประเทศทังแบบมีทกั ษะเหล่านีทําให้
เกิ ด การเคลื อนย้ า ยของผู้ค นจากประเทศหนึงไปอี ก
ประเทศหนึ งซึ งเป็ นความต้ อ งการของทังสองฝ่ าย
(Chulacheep Chinwanno, 2014) สําหรับประเทศไทย
กลุม่ แรงงานต่างชาติซึงเป็ นกลุ่มทีมีจํานวนมากทีสุดที
เคลือนย้ ายมาอยู่ในประเทศไทยซึงการเคลือนย้ ายนี
แรงงานต่างชาติย้ายก็จะนําเอา วัฒนธรรม ประเพณี
ภาษา ศาสนา และความเชือ ติดตัวไปด้ วย ในขณะเดียวกัน
แรงงานต่ า งชาติ ก็ จ ะต้ องไปพบเจอกั บ วัฒ นธรรม
ประเพณี ภาษา ศาสนา และความเชื อ ทีต่างออกไป
ของคนไทย ดังนันการปรับทัศนคติในการทําให้ คนไทย
และแรงงานต่า งชาติอ ยู่รวมกันได้ จึง เป็ นเรื องสําคัญ
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ทังนีเมือมีการวิเคราะห์ประเด็นด้ านการปรั บทัศนคติ
เพือส่งเสริ มการอยูร่ ่วมกัน สามารถอธิบายได้ ดงั นี
1.1 ประเด็นด้ านการปรับเปลียนทัศคติตาม
แนวคิดประชาคมอาเซียน
กระแสโลกที มี ก ารเปลี ยนแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว ส่ง ผลให้ ประเทศทัวโลกต้ อ งเผชิ ญ กับ ความ
หลากหลายทังทางด้ านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ซึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตอย่างมากทําให้ หลายประเทศทัว
โลกต้ องเร่ งเตรี ยมพร้ อมให้ ชีวิตมีความสอดคล้ องกับ
การเปลียนแปลง โดยการสร้ างกลไกและพัฒนาคนให้ มี
ศัก ยภาพ สามารถปรั บ ตัว และรู้ เท่ า ทัน กระแสการ
เปลียนแปลง การเปลียนแปลงประการหนึงคือการร่ วม
ตัวกันเป็ นประชาคมของประเทศในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ ในการก้ าวสู่ประชาคมอาเซียน อาเซียนหรื อ
สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Association of Southeast Asian Nations) หรื อ ASEAN
เป็ นองค์ ก รระหว่า งประเทศระดับ ภูมิ ภ าคของเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ มีจุดเริ มต้ นมาจากแนวคิดของ
พ.อ. (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรี ต่างประเทศ
ของไทยในเวลานัน โดยมีตวั แทนจากประเทศสมาชิก
อีก 4 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศมาเลเซีย, สาธารณรั ฐ
ฟิ ลปิ ปิ นส์, สาธารณรัฐอินโดนีเชีย, และสาธารณรัฐสิงค์โปร์
เข้ าร่ วมกันแสวงหาแนวทางการจัดตังสมาคมอาเซียนขึน
โดยในที 8 สิงหาคม 2510 ตัวแทนจากทัง 5 ชาติได้ ร่วม
กันลงนามก่อตังขึนทีวังสราญรมณ์ กรุ งเทพฯ โดยได้
ประกาศปฏิญญากรุ งเทพ (The Bangkok Declaration)
ซึงเป็ นแนวทางในการดํา เนินการร่ วมกันของสมาชิ ก
และในปั จจุบนั อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ โดยอีก 5
ประเทศที เพิ มเข้ ามาคื อ รั ฐ บู ร ไน ดารุ ส ซาสลาม
สาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย มเวี ย ดนาม สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า (The Department of
ASEAN Affairs, 2016) ซึงพบว่าวัตถุประสงค์เริ มแรก
ของอาเซี ย นคื อ เพื อสร้ างสัน ติ ภ าพ ความมันคงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันนํามาซึงเสถียรภาพ
ทางการเมือง และความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรมให้ มีความแข็งแกร่งขึน และต่อมา
เมื อการค้ า ระหว่า งประเทศในโลกมี แ นวโน้ ม กี ด กัน
การค้ ารุ นแรงขึน ทํ าให้ อ าเซี ยนได้ หัน มากระชับและ
ขยายความร่ ว มมื อด้ า นเศรษฐกิ จการค้ าระหว่างกัน
มากขึน
ในปั จ จุ บัน แนวคิ ด การอยู่ร่ ว มกัน เป็ น
ประชาคมอาเซียน ได้ ถูกปลูกฝั งให้ กับคนรุ่ นใหม่ของ
อาเซียนทิศทางการพัฒนาด้ านต่าง ๆ ของอาเซียนก็
เกิดจากความร่วมมือกันในชาติสมาชิกทําให้ อาเซียนมี
ความแข็ง แกร่ งขึนมากเมื อมี การร่ ว มกัน ในประเด็ น
ดังกล่าว Narong Phoprueksanun (2015) ได้ กล่าวไว้ ว่า
ตลอดระยะเวลา 47 ปี นับแต่ก่อ ตังอาเซีย น ถื อได้ ว่า
ประสบความสํา เร็ จจนเป็ นทียอมรับจากหลายฝ่ าย
ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเมืองความมังคง ด้ านเศรษฐกิ จ
และการพัฒ นาสัง คมและวัฒ นธรรมซึงประเทศไทย
ได้ รับประโยชน์อย่างมากจากความร่ วมมือต่าง ๆ ของ
อาเซียนอย่างมากและนับจากนีไปคงเป็ นการยากทีจะ
พัฒ นาประเทศได้ โ ดยลํ า พัง ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เ ขี ย นเห็ น ว่ า การที ประเทศในสมาชิ ก อาเซี ย นเข้ า
มาร่ ว มตัว กัน เพื อช่ ว ยเหลื อ ซึ งกัน และกั น พัฒ นาไป
พร้ อม ๆ กัน นัน เป็ นการร่ วมมือทีทําให้ ภูมิภาคได้ รั บ
ความสนใจจากทัวโลกเพราะมีประชากรรวมกันกว่า
600 ล้ านคนซึงหากมองในมุมมองด้ านเศรษฐกิจนันคือ
ฐานการผลิตทีมีแรงงานจํานวนมากในขณะเดียวกันก็
เป็ นตลาดสํ า หรั บ ระบบสิ น ค้ าขนาดใหญ่ ซึ งทํ า ให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ รับเงินลงทุนจากทัวโลกทีเข้ า
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มาลงทุ น และได้ รั บ สิ น ค้ าทีดีและมีคณ
ุ ภาพมากขึน
จึ ง เกิ ด การเคลือนย้ า ยแรงงานจํ า นวนมหาศาลเพื อ
ตอบสนองการลงทุ น เหล่ า นั นในประเทศสมาชิ ก
อาเซียนด้ วยกันเองโดยเฉพาะประเทศไทยทีมีประชากร
ลดลงและขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้ ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นทุก ประเทศมี ก ารพัฒ นาอย่ า งก้ าว
กระโดดไปพร้ อมๆกัน ประเทศไทยจึงจําเป็ นอย่างยิงที
ต้ องเข้ าร่ ว มกั บ อาเซี ย น มิ ฉ ะนันประเทศไทยอาจ
พัฒนาการพัฒนาทีสําคัญในครังนีได้ นอกจากนีผู้เขียน
เห็นว่าประเด็นการปรับทัศนคติเพือการอยูร่ ่วมกันนีก็ยงั
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย 3 เ ส า ห ลั ก ข อ ง ก า ร เ ป็ น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตามทีผู้นํา
ชาติอาเซียนได้ คงลงนามและสร้ างความร่วมมือด้ วยกัน
เ พื อ ใ ห้ อ า เ ซี ย น เ ป็ น หนึ งเดี ย วโดยมี ส โลแกนว่ า
“สร้ างอาเซียนให้ เป็ นสังคมแห่งการเอืออาทร และแบ่งปั น
มี วิ ส ัย ทัศ น์ เ ดี ย วกั น มี อั ต ลัก ษณ์ เ ดี ย วกั น และเป็ น
ประชาคมเดียวกัน” “One Vision One Identity One
Community” เพือเป็ นเหตุ ผ ลสํา คั ญ ที ต้ องการให้
อาเซียนมีความเข้ มแข็ง โดยนโยบายของเสาทีส่งเสริ ม
การอยู่รวมกันคือ เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ASEAN Socio-Cultural Community หรื อ
ASCC มีวตั ถุประสงค์ทําให้ อาเซียนอยู่ร่วมกันในสังคม
ทีเอืออาทร ร่ วมมือกันในด้ านต่าง ๆ โดยมีการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ซึงครอบคลุมความร่ วมมือหลายด้ าน อาทิ การพัฒนา
สัง คม การศึ ก ษา การสาธารณสุข และการจัด การ
สิงแวดล้ อม เป็ นต้ น เพือมุ่งให้ เกิดผล 4 ด้ าน คือ การมี
สัง คมที เอื ออาทร การแก้ ไขผลกระทบต่ อ สัง คมอัน
เนืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การส่งเสริ มความ
ยังยืน ของสิงแวดล้ อ ม และการส่ง เสริ ม ความ เข้ า ใจ
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ระหว่างประชาชนผ่านการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม (Association of Southeast Asian Nations,
2016)
ดังนันเมือประเทศไทยต้ องอยูร่ ่วมกันเป็ น
สมาชิกอาเซียนคนไทยก็ไม่อาจปฏิเสธการเข้ ามาของ
แรงงานต่า งด้ า วในภูมิ ภาคอาเซีย นได้ การทํ า ความ
เข้ าใจและตระหนักถึงความจําเป็ นจึงเป็ นสิงทีสําคัญใน
การปรับทัศนคติของไทย โดยผู้เขียนเห็นว่าเราควรปรับ
ทั ศ คติ เ พื อแสวงหาโอกาสที ดี ใ นการทํ า งานและ
ประกอบธุ ร กิ จ เรี ย นรู้ ที จะเข้ าใจซึ งกั น และกั น ใน
สถานการณ์ ที มี แ รงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาอาศัย อยู่ใ น
ชุ ม ชน ยอมรั บ และเข้ า ใจ ใ น ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ของ
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาและศาสนา มากกว่าการ
ต่อต้ านหรื อหวาดระแวงซึงกันและกันซึง
1.2 แนวคิดการพึงพาอาศัยกันในสังคม
นอกจากการปรั บ เปลี ยนทั ศ คติ ต าม
แนวคิดประชาคมอาเซียนแล้ ว การทําความเข้ าใจใน
การพึงพาอาศัยในสังคมเพือปรับเปลียนทัศนคติในการ
พึงพาอาศัยกันให้ สอดคล้ องกับสภานะการณ์ปัจจุบนั ก็
มีบทบาทสําคัญ สําหรับนักทฤษฎีทีมีชือเสียงในแนวคิด
การพึงพาอาศัยกัน (Interdependency Theory) นี ได้ แก่
โรเบิร์ต โอ. เคียวเฮน และโจเซฟเอช. ไน (Robert O.
Keohane & Joseph S. Nye อ้ างถึงใน Pongratda Bootto,
2005) ได้ เสนอลักษณะของ แนวคิดเกียวกับการพึงพา
อาศัย กั น ซึ งให้ ค วามสํ า คัญ ในประเด็ น เศรษฐกิ จ ที
เกียวข้ องกับความมันคงและสวัสดิการ โดยถือว่าการ
พึงพาอาศัยกันจะเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว เมือสังคมนัน ๆ
กลายเป็ นสังคมอุตสาหกรรมและมีการทําให้ ทันสมัย
ยิงกว่านันเมือกระบวนการดังกล่าวเพิมขึน วิถีทางทีจะ
เข้ า สู่ต ลาดเป็ นสิงจํ า เป็ นเพื อให้ บ รรลุผ ลสํา เร็ จ และ
รั ก ษาความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ เอาไว้ โดยหาก
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อัตราส่วนของการค้ าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
(GDP) ขยายตัวขึนเท่าไร ย่อมหมายความว่ารัฐพึงพา
ระบบการค้ าระหว่างประเทศมากขึนเท่านัน นอกจากนี
“การพึงพาอาศัยกัน” ยังหมายรวมถึง ความรู้ สกึ ตอบ
แทนต่อกัน (Sensitivity) อย่างน้ อยในระยะใดระยะหนึง
และคําว่า “การพึงพาอาศัยกัน” ยังเป็ นไปในลักษณะ
การพึงพาซึงกันและกัน (Mutual Dependence) โดยมี
สาเหตุจากความจําเป็ นของสถานการณ์ทงภายในและ
ั
ภายนอกประเทศ ทีทําให้ แต่ละฝ่ ายต้ องแสวงหาความ
ร่ วมมื อ ความช่ วยเหลือพึงพาระหว่า งประเทศซึงกัน
และกั น ผู้ เขี ย นเห็ น ว่ า เมื อเกิ ด การพึ ง พากั น ใน
ระดับประเทศก็จะนํามาให้ เกิ ดการพึงพากันในระดับ
ประชาชนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะเมือพลเมือง
ของแต่ละประเทศต้ องมาทํางานและอยู่อาศัยร่ วมกัน
จึงทําให้ ต้องมีการปรับตัวทางสังคมเพือพึงพาอาศัยกัน
ซึงสอดคล้ องกับ Tripol Tangmangkang (2009) ทีได้
ศึก ษาเรื องแรงงานต่า งด้ า วชาวพม่ า : แนวทางการ
ดํา เนิ นชี วิ ต อย่า งสมานฉัน ท์ ของคนชายขอบจัง หวัด
สมุทรสาครพบว่า แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่ในจังหวัด
สมุ ท รสาครเป็ นแรงงานที ลั ก ลอบเข้ ามาโดยผิ ด
กฎหมาย สําหรับแนวทางในการดําเนินชีวิตอย่างสมา
ฉันท์ของแรงงานพม่าพบว่าเป็ นไปอย่างสมานฉันท์เมือ
แรงงานสํานึกว่าตนเองเป็ นแรงงานต่างด้ าว ทํางานเพือ
มีร ายได้ อยู่ร่ วมกับ สังคมและชุมชนอย่างสงบสุข ใน
ฐานะสมาชิ ก ของสัง คม ได้ รั บ ความเป็ นธรรมตาม
พืนฐานของสิทธิมนุษยชน ยึดมันในอาชีพแรงงานทีเป็ น
งานสุจริ ต ได้ รับสวัสดิการพืนฐานจากชุมชน และสังคม
ปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม ประเด็นนีผู้เขียนมี
ความคิดเห็นว่าแม้ ว่าแนวคิดของประชาคมอาเซียนจะ
ไม่เป็ นทียอมรับ หรื อไม่ได้ รับความสนใจจากทังภาครัฐ
และประชาชนแต่สภาวการณ์ของโลกในปั จจุบนั คนไทย

ก็ ไ ม่ อ าจหลีก เลี ยงกระแสของการเปลี ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ได้ โดยเฉพาะการเคลือนย้ ายแรงงานจากนานาประเทศ
เข้ าสู่ประเทศไทยได้ ดังนันการปรับเปลียนทัศนคติให้
ยอมรับการอยู่รวมกันจึงเป็ นเรื องในลําดับแรก ๆ ทีทัง
ภาครั ฐและประชาชนต้ องให้ ความสําคัญ เพราะเมือ
เกิ ด ความเข้ า ใจและยอมรั บ ในการอยู่ ร่ ว มกั น แล้ ว
แนวคิดและวิธีทางในการปรับเปลียนพฤติกรรมก็จะถูก
สร้ างขึนในบริ บทต่างๆของสังคมเพือนําไปใช้ ในการอยู่
ร่ ว มกัน สัง คมอย่างของคนไทยและแรงงานต่า งชาติ
อย่างสงบสุข
2. ด้ า นการปรั บ พฤติ กรรมเพื อส่ง เสริ ม การอยู่
รวมกัน ในชุม ชนของคนไทยและแรงงานต่า งชาติ ใ น
ประชาคมอาเซียน
ในด้ านการปรั บพฤติกรรมในการอยู่รวมกัน
นันเป็ นขันตอนในทางปฏิบัติทีทังคนไทยและแรงงาน
ต่า งชาติ จ ะต้ อ งปฏิ บัติ ร่ ว มกัน เพื อทํ า ให้ เ กิ ด การอยู่
รวมกันอย่างสงบสุข ซึงได้ มีแนวคิดและทฤษฎีตลอดจน
งานวิ จั ย ที เกี ยวข้ องกั บ พฤติ ก รรมที เหมาะสมและ
สอดคล้ อ งการอยู่ร่ ว มกัน ของคนต่ า งประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมทีน่าสนใจไว้ ดงั นี
2.1 การสือสารของคนต่างวัฒนธรรม
ตา ม ท ฤ ษ ฎี กา ร สื อ สา รกั บ ค น ต่ า ง
วัฒนธรรมของ John W. Berry และ Young Yun Kim
(อ้ างถึงใน Metta Wiwattanakul, 2005) ได้ กล่าวไว้ ว่า
การสื อสารเป นกระบวนการของการแสดงออกทาง
สัญลักษณ์ทีมีการเขารหัสและการถอดรหัสขาวสารเพือ
ใช ติ ด ต อกั บ บุ ค คลให เกิ ด การรั บ รู ตามที ผู้ ส่ ง สาร
คาดหวังไว การสือสารอาจเกิดขึนโดยไมตังใจก็ได และ
นอกจากสารทีไดรับจากกระบวนการสือสารแลวยังก่อ
ใหเกิดความสัมพันธ์ โดยมีโครงสรางทีเกิดจากการยึด
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ติดในวัฒ นธรรมเดิม ของผูสงสารครอบงํ าเอาไว จาก
ความหมายของการสือสารแสดงใหเห็นวา บุคคลเมือ
ต้ องมี ก ารติ ด ต อสัม พัน ธ กั บ บุ ค คลอื น มัก จะมี ก าร
คาดคะเนสถานการณ ที จะเกิ ด ขึ นจากการติ ด ต่ อ
สัม พัน ธ์ นันเสมอ โดยเฉพาะการติ ด ต อกั บ คนต าง
วัฒ นธรรมหรื อ คนต างถิ น การติ ด ต อจะเต็ ม ไปด วย
ความระมัด ระวัง ในสถานการณ และผลที จะเกิ ด ขึ น
ภายหลังมากกวาการติด ตอกับบุคคลที สนิท สนมกัน
ดังนัน การสงเสริ มใหเกิดการอยู่ ร่ วมกันในสังคมโดย
ปกติ สุ ข ระหว างคนทีตางถินฐาน ตางวัฒนธรรมกัน
การสือสารจึงเปนจุดเริ มตนทีสําคัญ ผู้เขียนเห็นด้ วยใน
แนวคิดดังกล่าวเนืองจากการจะเรี ยนรู้เพือจะอยูร่ วมกัน
การนันสือสารระหว่างบุคคลทีต่างวัฒนธรรมกันจะเป็ น
สิ งแรกที ทํ า ให้ ทังสองฝ่ ายเริ มเรี ย นรู้ ซึ งกั น และกั น
อย่างไรก็ตามการจะสือให้ เข้ าใจกันได้ อย่างถูกต้ องถ่อง
แท้ แ ละไม่ เ กิ ด ความเข้ าใจผิ ด อัน จะนํ า มาซึ งความ
ขัดแย้ งทักษะทางภาษาและความถี ในการสือสารจึ ง
เป็ นเรื องสําคัญทีควรนํามาพิจารณา ซึงสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Yongyuth Chalaemwong (2005) ทีได้
ศึกษาแนวทีเหมาะสมในการอยูร่ ่วมกันของแรงงานต่างด้ าว
และคนไทยในจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ ความเห็นวา
ระดับ ของความสามารถในการสือสารจะขึ นอยูกับ
ความถี ในการสื อสารหรื อ โอกาสที จะได สื อสารกั บ
บุคคลทีมี ความแตกตางทางภาษาในกรณี นี ยิงไดรั บ
โอกา สใน การสื อสา รมาก เท า ไรหรื อมี ค นต า ง
วัฒนธรรมตางภาษาทีสนิทสนมดวยโอกาสทีจะเรี ยนรู
และเขาใจภาษาของทองถินทีไปอยูอาศัยก็จะมีมากขึน
เรื อย ๆ ทังนี เมือระดับความสามารถในการสือสารเพิม
มากขึน โอกาสทีจะมีปฏิสมั พันธกับคนในทองถินก็จะ
เพิมมากตามไปดวย ซึงผู้เขียนเห็นว่าการสือสารตังแต
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ในระดับพืนฐาน เชน การทักทาย การซือขายสินคาหรื อ
บริ การ พัฒนาไปเป็ นปฏิสมั พันธทีมีความใกลชิดเพิม
มากขึนเรื อย ๆ เชน การเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณี และสันทนาการตาง ๆ และเมือบุคคลตางถิ น
ต่างวัฒนธรรมมีการปฏิสมั พันธ์ กับคนในทองถินมากขึน
เริ มทีจะเรี ยนรู และยอมรับซึงวัฒนธรรมของกันและกัน
ก็จะเกิดความคุนเคยกันอันจะนําไปสูการอยูอาศัยรวม
กั น อย างสัน ติ ม ากขึ น นอกจากนี การปรั บ ตั ว ที จะ
พยายามสือสารเพือให้ อยู่ร่วมกันสังคมก็เป็ นประเด็นที
สําคัญเพราะอย่างไรเสียระหว่างบุคคลทีมีความต่าง
ทางวัฒ นธรรมแต่มี ค วามสามารถทางภาษาในการ
สือสารระหว่ า งกัน ได้ แต่ ไ ม่ มี ค วามสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคมทีจะสือสารกันและกันการอยู่ร่วมกัน
อย่างเข้ าอกเข้ าใจก็ เกิ ดขึนได้ ยาก ดังนันการปรั บตัว
ทางสังคมก็เป็ นสิงจําเป็ นทีต้ องมีควบคูไ่ ปกับทักษะทาง
ภาษาและความถี ในการสื อสาร ซึ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจยั ของ Soontri Yeera (2009) ได้ ศึกษาการปรับตัว
ทางสังคมของแรงงานพม่าในเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
พบว่า แรงงานชาวพม่า มี ก ารปรั บ ตัว ทางสัง คมใน 2
ด้ า น คื อ ด้ า นการสื อสารและการยอมรั บ จากคนใน
ชุมชนโดยด้ านการสือสารพบว่าแรงงานพม่าสามารถ
สือสารภาษาไทยได้ โดยใช้ ระยะเวลาในการเรี ยนรู้ และ
สร้ างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนและความตังใจในการ
เรี ยนรู้ สําหรั บด้ านการยอมรั บจากคนในชุมชนพบว่า
แรงงานชาวพม่าได้ รับการยอมรับจากคนในชุมชนมีการ
เจ้ าร่ วมกิจกรรมตามประเพณีทีชุมชนจัดขึนนอกจากนี
พบว่าเมือผู้คนต่างวัฒนธรรมสามารถเข้ าใจภาษาของ
อี ก ฝ่ ายได้ บ้ างแล้ ว ก็ จ ะเกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย นรู้
เพิมเติมเพือให้ สือสารได้ มากยิงขึน ดังที Plida Koche,
(2005) ได้ ศึกษาเรื องการสือสารต่างวัฒนธรรมทีมีผล
ต่อ การปรั บ ตัว ของคนต่า งชาติ ก รณี ศึก ษาชาวพม่ า
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จังหวัดพรมแดนไทย พบว่าความสามารถในการสือสาร
ภาษาไทยเมือเข้ า มาอยู่ในประเทศไทยได้ ร ะยะเวลา
หนึ งจะเริ มมี ทั ก ษะในการฟั งและการพู ด หากมี
แรงจู ง ใจเพิ มมากขึนก็ จ ะมี ค วามพยายามไปเรี ย นรู้
เพิมเติมโดยจากการชมทางรายการโทรทัศน์แล้ วสังเกตว่า
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ คนไทยประพฤติปฏิบัติอย่างไร
แล้ วจึงทําตามเพือให้ เหมือนคนไทยเพราะต้ องการการ
ยอมรับจากคนไทยและเมือได้ รับการยอมรับแล้ วนันจะ
เป็ นแนวทางที ดี ใ นอาชี พ การทํ า งานอัน จะนํ า มาซึ ง
รายได้ ทีดีและความเป็ นอยูท่ ีดีขนึ ในการอาศัยในต่างแดน
แรงจูงใจเป็ นพืนฐานในการผลักดันให้ เกิดการสือสารใน
สังคมไทย อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าการปรับตัวทาง
สังคมเพือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนไทยและ
แรงงานต่างชาติควรเกิดขึนจากทังสองฝ่ าย กล่าวคือ
แรงงานต่างด้ าวควรปรับตัวในการใช้ ภาษาไทยเพือให้
สามารถสือสารได้ อย่างเข้ าใจและเมือเกิดความเข้ าใจก็
จะทําให้ กล้ าสือสารและมีความถีในการสือสารมากขึน
ในขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องทําความเข้ าใจประเพณี
วัฒนธรรม ความเชือของแรงงานต่างชาติและอย่างน้ อยก็
ควรเข้ าใจและสามารถใช้ คําทักทายและคําขอบคุณใน
ภาษาของแรงงานต่างชาติได้ ทงนี
ั ก็เพือเป็ นจุดเริ มต้ น
ในการสือสารนันเอง
2.2 แนวคิ ด การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม
การศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม (Multicultural
Education) ได้ รั บ ความสนใจมากขึ นจนเห็นได้ ชดั
ในช่วง พ.ศ. 2500 เป็ นต้ นมา โดยเฉพาะในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า และประเทศในยุ โ รปบางประเทศ
สืบเนืองจากการรับประชากรจํานวนมากจากประเทศ
อืนให้ สามารถย้ ายถินฐานอย่างถาวร ประชากรทีอพยพ
ย้ ายถิ นดังกล่าวต้ องเรี ยนรู้ ภาษา วัฒนธรรมและการ

ดําเนินชีวิตภายใต้ เงือนไขทางกฎหมาย และระเบียบ
ปฏิ บัติ ใ หม่ แต่ ป ระชากรกลุ่ม ดัง กล่า วก็ มิ ไ ด้ ท อดทิ ง
ภาษา วัฒนธรรม ความเชือ ศาสนาเดิม แม้ ระยะแรก ๆ
ประชากรเจ้ าของประเทศ จะไม่ยอมรั บเชือชาติ และ
วัฒนธรรมอืน แต่ต่อมาเมือมีการให้ การศึกษาในเรื อง
สิทธิของมนุษยชน (Human Rights) ของแต่ละบุคคล
มากขึน ประชากรผู้อพยพย้ ายถิ นก็ ได้ รับ การยอมรั บ
มากขึ น ทํ า ให้ เ รื องของพหุวัฒ นธรรมจึ ง เป็ นเรื องที
ยอมรั บ กั น โดยทั วไป ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรั ฐ อเมริ ก าและในทวี ป ยุโ รปเท่า นัน แต่ร วมไปถึ ง
ประเทศต่าง ๆ ทุกทวีปทัวโลก (Metta Wiwattanakul,
2005) ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าการจะปรับพฤติกรรม
การในการอยูร่ วมกันนันจําเป็ นต้ องให้ ความรู้ ในการอยู่
รวมกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม ดังนันการให้ การศึกษา
ด้ านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนทังในระบบและนอก
ระบบจึงเป็ นสิงสําคัญมาก Athipat Kleesoontorn (2012)
ได้ ให้ ความเห็นการจัดการศึกษาการศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
(Multicultural Education) เป็ นการจัดการศึกษาทีเน้ น
การยอมรั บความแตกต่า ง ทางภาษา ขนบประเพณี
ความเชื อ ศาสนา และวิ ถี ชี วิ ต บนพื นฐานของการ
ยอมรับสิทธิเสรี ภาพ และหน้ าทีของแต่ละบุคคล โดยให้
โอกาสชนกลุม่ น้ อยซึงมีชีวิตความเป็ นอยู่ทีแตกต่างกัน
ได้ รับการพัฒนาทุกด้ าน เพือนําไปสูค่ วามเท่าเทียมกัน
ของทุ ก คนในสัง คม ซึ งในท้ ายที สุ ด การศึ ก ษาพหุ
วัฒนธรรมจะเป็ นหนทางหนึงทีช่วยนําไปสู่ความเป็ น
สังคมทีมีความสมบูรณ์ มีคณ
ุ ค่าและความสวยงามบน
ความแตกต่าง หลากหลาย มีศกั ยภาพ และสามารถนํา
ความแตกต่างมาสร้ างความเจริ ญก้ าวหน้ า ได้ อย่า ง
ยังยืนแน่นอน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Brett J,
Behfar K, Kern MC. (2006) เรื องการจัดการความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม พบว่าการปรับตัวเข้ าหากันของคนต่าง
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วัฒ นธรรม การยอมรั บ ช่ อ งว่า งทางวัฒ นธรรมอย่า ง
เปิ ดเผย การสือสารโดยอ้ อมและ การยิมแย้ มแจ่มใส
หรื ออารมณ์ดีอยูเ่ สมอ จะช่วยจัดการความหลากหลาย
วัฒนธรรมของผู้คนเมือมาทํางานหรื อมาอยู่อาศัยใกล้ ๆ
กัน ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากประชาชนได้ รับการศึกษา
ในด้ านสังคมพหุวฒ
ั นธรรมแล้ วจะทําให้ มีความรู้ เข้ าใจ
ในการดําเนินชีวิตในสังคมดังกล่าวซึงก็จะนํามาซึงการ
ยอมรั บ ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม ภาษา และ
ประเพณี ตลอดจนค่านิยมต่าง ๆ เมือยอมรับและเข้ าใจ
ได้ เป็ นอย่างดีแล้ วการปรับปรับเปลียนพฤติกรรมในการ
ส่งเสริ มการอยูร่ วมกันของประชาชนก็จะเกิดขึนตามมา
นันเอง

บทสรุ ป
การเปลียนแปลงเพือการพัฒนาของมนุษย์ชาติ
เป็ นเรื องทีทุกคนไม่สามารถหลีกเลียงได้ การพัฒนาก็จะ
นํามาซึงการเปลียนแปลงชี วิตความเป็ นอยู่ของผู้ค น
การเคลือนย้ ายแรงงานทักษะตําจากประเทศเพือนบ้ าน
ที เข้ ามาทํ า งานในประเทศไทยก็ เ ป็ นหนึ งในการ
เปลียนแปลงนัน การอยู่ร่วมกันในสังคมของบุคคลทีมี

9

ความแตกต่างวัฒนธรรมในสังคมไทยนันเป็ นเรื องได้
เกิดขึนแล้ วและยากทีหลีกเลียง ดังนันการปรับเปลียน
ทัศ นคติ แ ละพฤติ กรรมของทังสองฝ่ ายให้ ส อดคล้ อ ง
และส่งเสริ มกับการเปลียนแปลงนันจึงเป็ นเรื องทีจะทํา
ให้ ทงคนไทยและแรงงานต่
ั
างด้ าวสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้ อย่างสงบสุขภายใต้ ประชาคมอาเซียน

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิช าการนีเป็ นส่ว นหนึงของงานวิ จัย
เรื องแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ การอยู่
ร่ ว มกัน ระหว่า งแรงงานต่า งด้ า วกับ คนไทยในชุม ชน
จังหวัดปทุมธานี ซึงได้ รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจยั
และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ในปี งบประมาณ 2559
ขอขอบพระคุณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ และ
สั ง ค มศ า สตร์ แ ล ะ ส ถ า บ ั น ว ิ จ ั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทีได้ อํานวยความสะดวกและให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
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