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บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการส ารวจมูลเหตุปัจจัยในทางวัฒนธรรมที่ส่งผลการอพยพย้ายถิ่นของ
แรงงาน ซึ่งเป็นงานศึกษาในแนวมานุษยวิทยาโดยข้อมูลในบทความนี้ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นข้อมูล
ภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามาท างานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง 
โดยบทความนี้พยายามเสนอปัจจัยทางวัฒนธรรมของการอพยพย้ายถิ่นจากมุมมองและประสบการณ์ของกลุ่ม
แรงงานข้ามเพศที่มักไม่ค่อยได้รับความสนใจในกลุ่มงานศึกษาการย้ายถิ่นของแรงงานภาคการเกษตรในชนบท ใน
บทความเสนอว่านอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทางวัฒนธรรมอันส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน
นั้นมีอย่างน้อย 4 ประการ คือ 1) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 2) การบริโภคความหมายของงานเพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ใหม่ 3) ความต้องการบริโภคความทันสมัย และ 4) ความต้องการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตทางเพศ 
นอกจากนี้ บทความยังกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคมในฐานะปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยให้คนงานสามารถย้ายถิ่นและ
ปรับตัวในสังคมที่พวกเขาย้ายถิ่นมาได้    
ค าส าคัญ: การอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน / อัตลักษณ์ข้ามเพศ  / ปัจจัยทางวัฒนธรรม  / เครือข่ายทางสังคม 
 

Abstract 
 The purpose of this academic paper is to explore the cultural factors which effect to 
labor migration. The study use anthropological approach and qualitative data collecting by in-
depth interview a number of migrant transgender persons who work in factory in Rayong 
Province. The paper try to presents cultural factors of labor migration from transgender worker’s 
perspective and experience who missed from labor migration studies. The paper suggests that 
there are at least 4 cultural factors effect to the labor migration decision 1) need to be 
successful, 2) consuming the meaning of work to construct new identity, 3) modernity 
consumption and 4) need the sexual freedom. Moreover the paper also presents social network 
in which important to labor’s migrating and adaptation in new circumstance.      
Keywords: labor migration / transgender identity / cultural factor / social network 
 
บทน า 
 อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เคลื่อนย้ายของคนและสินค้าเข้มข้นมากขึ้น 
นอกจากน้ียังเกิดการเคลื่อนย้ายของทุนนิยมเพื่อแสวงหาทรัพยากรและแรงงานราคาถูกในประเทศโลกที่สาม  ดังจะ
เห็นว่าในช่วงปี ค.ศ. 1960 ประเทศก าลังพัฒนาจ านวนมากได้เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านอุตสาหกรรมจากการผลิต
เพื่อทดแทนการน าเข้ามาเป็นการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าโดยอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก  ดังนั้น เพื่อจะ
ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ รัฐบาลของประเทศก าลังพัฒนาเหล่านั้นได้มีมาตรการต่างๆ เช่น การให้
สิทธิพิเศษในการลงทุนกับนักลงทุนชาวต่างชาติโดยใช้สิ่งจูงใจทางด้านภาษีอากร การก าหนดเขตการค้าเสรี (Free 
Trade Zones) นอกจากนี้ ยังน าเสนอจุดขายในแง่ของการมีแรงงานราคาถูก และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนอีกด้วย ประกอบกับในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและมีการแข่งขันกันสูงใน
ตลาดโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1970 รูปแบบใหม่ของการสะสมทุนท่ีใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นได้ถูกน ามาใช้ ระบบการผลิตแบบ
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ผสม (mixed production) สามารถเกิดขึ้นได้ทุกแห่งหนบนโลกหากในที่แห่งนั้นมีเง่ือนไขเรื่องการผลิต โครงสร้าง
พื้นฐาน การตลาด และเรื่องการเมืองเหมาะสม โดยการผลิตที่ยืดหยุ่นจะผสมผสานระหว่างการผลิตแบบ mass 
assembly และ subcontracting system (Ong, 1991, pp.281-282) 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) และ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ในประเทศเพื่อทดแทนการน าเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นลักษณะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยทั่วไปของประเทศก าลังพัฒนาที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเข้า ผล
พวงที่เกิดจากแผนพัฒนาท้ังสองฉบับน้ีน าไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมในไทย ทั้งสัดส่วนในจีดีพีที่เพิ่มขึ้น การ
เพิ่มจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม และการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม (ธรรมวิทย์, พีระ และวราวดี, 2554 อ้างใน 
นฤมล กล้าทุกวัน, 2556, หน้า 44) ปรากฏการณ์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมืองจึงกลายเป็นประเด็น
ที่นักวิชาการจ านวนมากให้ความสนใจ ซึ่งที่ผ่านมามักอธิบายมูลเหตุปัจจัยของการอพยพย้ายถิ่นว่ามีสาเหตุมาจาก
เรื่องเศรษฐกิจ แต่บทความเรื่องนี้ต้องการชี้ชวนให้มองมูลเหตุปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่น โดยที่
พยายามเสนอปัจจัยทางวัฒนธรรมของการอพยพย้ายถิ่นจากมุมมองและประสบการณ์ของกลุ่มแรงงานข้ามเพศท่ีมัก
ไม่ค่อยได้รับความสนใจในกลุ่มงานศึกษาการย้ายถิ่นของแรงงานภาคเกษตรกรรมในชนบท บทความเสนอว่า
นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทางวัฒนธรรมอันส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานนั้นมีอย่างน้อย 4 
ประการ คือ 1) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 2) การบริโภคความหมายของงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ 
3) ความต้องการบริโภคความทันสมัย และ 4) ความต้องการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตทางเพศ นอกจากนี้ บทความ
ยังกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคมในฐานะปัจจัยส าคัญที่เอื้ออ านวยให้คนงานสามารถย้ายถิ่นและปรับตัวในสังคมที่พวก
เขาย้ายถิ่นมาได้ 

อิสเทิร์นซีบอร์ด การขยายตัวของอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและความต้องการแรงงาน 
 ราว 3 ทศวรรษนับเนื่องตั้งแต่เกิดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์นซีบอร์ดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2524 อันเป็นผลจากนโยบายการขยายความเจริญสู่ภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 โดยในภาคตะวันออกมีการระบุไว้ในแผนฯ ว่าจะพัฒนา 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนั่นก็คือ 
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราให้เป็น “แหล่งอุตสาหกรรมหลัก” ของประเทศ ซึ่งในระยะแรก รัฐได้ก าหนดพื้นที่ใน
โครงการฯ ไว้ 3 พื้นที่ คือ มาบตาพุด จังหวัดระยอง แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมา
เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็วก็ได้มีการขยายพื้นท่ี ไปตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีใกล้เคียง  ส าหรับ
ระยอง ได้ขยายจากมาบตาพุด ไป สู่อ าเภอปลวกแดง ดังจะสังเกตเห็นได้ว่า ในระยะเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2532-2535 
นิคมอุตสาหกรรมจะตั้งอยู่ในเขตมาบตาพุด อย่างเช่น  1) นิคมมาบตาพุด 2) นิคมเหมราชตะวันออก 3) นิคมผาแดง 
4) นิคมเอเชีย และ 5) นิคมไอ อาร์ แอล ต่อมาในช่วงปี 2539 เป็นต้นมา นิคมอุตสาหกรรมได้เริ่มขยายไปตั้งในเขต
อ าเภอปลวกแดง อย่าง 6) นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด 7) นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด และ 8) นิคมอมตะซิตี้ 
 การส่งเสริมการลงทุนโดยรัฐทั้งในรูปแบบของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการผลิต และการ
ส่งเสริมในรูปแบบของสิทธิพิเศษในด้านการค้าการลงทุน อย่างเช่น การยกเว้นภาษีอากรต่างๆ ได้ส่งผลให้เกิดการ
โยกย้ายฐานการผลิตเข้ามายังพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นจ านวนมาก ผลที่ตามมาก็คือ เกิดการอพยพของ
แรงงานจากชนบทเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากข้อมูลตัวเลขของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าอ าเภอปลวกแดง ในปี พ.ศ. 2541 มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 97 
แห่ง มาถึงปี พ.ศ. 2554 มีโรงงานท้ังสิ้น 393 แห่ง  (เฉพาะในนิคมอมตะซิตี้มี 113 โรงงาน) ส่วนจ านวนคนงานในปี 
พ.ศ. 2541 มีคนงานทั้งสิ้นรวม 12,146 คน มาถึง ปี พ.ศ. 2554 มีคนงานทั้งสิ้นรวม 41,749 คน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2554)  
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ตารางที่ 1 จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมและจ านวนคนงาน 

อ าเภอ 
จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

(โรงงาน) 
จ านวนคนงาน 

(คน) 
2541 2554 2541 2554 

1. เมืองระยอง 473 550 22,804 34,291 
2. ปลวกแดง 97 393 12,146 41,749 
3. นิคมพัฒนา 102 235 16,382 24,972 
4. แกลง 255 229 10,509 13,908 
5. บ้านค่าย 139 178 5,764 15,120 
6. บ้านฉาง 51 64 1,117 2,940 
7. วังจันทร์ 14 22 450 1,211 
8. เขาชะเมา 8 11 489 1,242 
รวมยอด 1,139 1,682 69,661 135,433 

 
จนกระทั่งในปี 2551 มีข่าวว่าจังหวัดระยองขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ถึงขั้นวิกฤต จน

ผู้ประกอบการหลายรายออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในบริบทเช่นนี้ ส าหรับ
โรงงานบางแห่ง โดยเฉพาะโรงงานสัญชาติอเมริกัน ยุโรป (และญี่ปุ่นบางแห่ง) ความเป็นเพศในแบบที่ไม่เป็นไปตาม
บรรทัดฐานของสังคม (non-normative gender) ไม่เป็นปัญหาส าหรับการท างาน แต่กลับเป็นผลดีต่อระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมด้วยซ้ าไป 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาทุนนิยมปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของตลาดโลกด้วยการ
จ้างงานแบบยืดหยุ่น โดยส่วนใหญ่จะใช้การจ้างงานในรูปแบบผสมผสานระหว่างการจ้างแบบประจ าและการจ้าง
งานแบบช่ัวคราว โดยการจ้างงานประจ านั้นคนงานจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ า (ทั้งแบบรายเดือนและ
รายวัน) และจ้างแบบช่ัวคราว ท้ังในรูปของการจ้างตรงโดยให้คนงานเซ็นสัญญาจ้างเป็นช่วงเวลาและจะพิจารณาต่อ
สัญญาเป็นรายกรณีไป และการจ้างผ่านบริษัทจัดหาแรงงานแบบจ้างเหมาค่าแรงหรือบริษัทซับคอนแทรค  

จากการสัมภาษณ์คนงานในพื้นที่ท าให้ทราบว่าระบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่นซึ่งในที่นี้จะหมายถึงการจ้าง
งานแบบจ้างเหมาค่าแรงหรือที่คนงานมักเรียกว่า ซับคอนแทรค (sub-contract) ในด้านหนึ่งระบบการจ้างเหมา
ค่าแรงนี้จะเอารัดเอาเปรียบคนงาน แต่อีกด้านหนึ่งมันได้ท าให้เง่ือนไขของการสรรหาคนงานลดหย่อนลงด้วยซึ่งมี
ส่วนที่เอื้อให้กลุ่มแรงงานข้ามเพศใช้โอกาสนี้สามารถเข้าท างานโรงงานได้ด้วยเช่นกัน  ดังที่ “ฟ้า” จากจังหวัด
นครพนมที่เข้าท างานโรงงานโดยผ่านระบบจ้างเหมาค่าแรง ระบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นจึงท าให้ข้อจ ากัดในการเข้า
ท างานในโรงงานลดลงไปด้วย เธอบอกว่า “ไปสมัครซับฯ แบบเหมือนเค้าไม่เลือกมั้ง แบบว่ามันสามารถปลดตอน
ไหนก็ได้ มันไม่เหมือนเป็นพนักงาน (ประจ า) มันต้องจ้างออก เอาออกมันก็ยาก แต่เป็นซับฯ นี่เขาจะปลดเราออก
ตอนไหนก็ได้ พอไม่มีงานปุ๊ปเขาจะไล่เราออกตอนไหนก็ได้ มันก็เลยเข้าง่าย” (ฟ้า, 2556, พฤษภาคม 6)  

นอกจากน้ี ยังพบว่าในมุมมองของโรงงานมองอัตลักษณ์ข้ามเพศเช่นนี้ในแง่ดี นั่นคือ มีทัศนคติที่มองว่าคน
กลุ่มนี้ “แข็งแรงแบบผู้ชาย แต่ละเอียดเหมือนผู้หญิง” หัวหน้าคนงานชายท่านหนึ่งบอกกับผู้เขียนว่า “กะเทยก็คือ
ผู้ชาย ยังไงร่างกายเขาก็เป็นผู้ชาย ถึงจะไม่แข็งแรงหรือท างานได้หนักเท่าผู้ชาย แต่กะเทยจะท างานละเอียด
รอบคอบกว่าผู้ชาย  และท างานได้หนักกว่าผู้หญิง ถึงจะไม่ละเอียดเท่าผู้หญิงก็ตาม กะเทยท างานได้ 2 ระบบ คือ
งานที่ต้องใช้ความแข็งแรงด้วย และใช้ความละเอียดด้วย คือได้ทั้งความแข็งแรงและความละเอียด” (นึง-หัวหน้า
คนงานชาย, 2556, มิถุนายน 2) หรือ อย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหญิงของโรงงานก็พูดในท านองเดียวกันว่า “ที่ชอบ
เพราะน้องท างานหนักแบบผู้ชายได้ ละเอียดแบบผู้หญิงได้ เป็นสีสันคลายเครียดให้สมาชิกในทีม” (ก้อย-เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบุคคลหญิง, 2556, มิถุนายน 12)  
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ทบทวนแนวคิดเร่ืองเหตุปัจจัยแห่งการย้ายถิ่นของแรงงาน 
 ในงานเขียนช่วงทศวรรษ 2000 ของคายส์ให้ข้อสรุปว่า ผลของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยในรอบ 4 
ทศวรรษ ให้ทั้งผลที่พึงปรารถนาและผลด้านลบ รวมทั้งเกิดปรากฏการณ์เด่นๆ 2 เรื่องด้วยกันคือ 1) ผู้คนอพยพ 
(migrants) และ 2) ผู้ประท้วง (protestors) (Keyes, 1992; Keyes, 2002a; Keyes, 2006a อ้างใน รัตนา โตสกุล, 
2550)  งานศึกษาถึงแรงผลักที่ท าให้คนอีสานย้ายถิ่นไปท างานต่างจังหวัดกันจ านวนมากมักอธิบายจากมิติทาง
เศรษฐกิจ (economic factors) เช่นว่าเป็นเพราะสภาพความแห้งแล้งของผืนดินที่ท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรได้
เต็มที่ ส่งผลให้ชาวอีสานท าการเกษตรได้ไม่เต็มที่ มีฐานะยากจน และอยู่ในสภาพที่ยากล าบาก ความล าเค็ญทาง
เศรษฐกิจจึงเป็นแรงผลักให้ชาวอีสานอพยพไปหางานท าต่างที่ต่างถิ่น ซึ่ง Mills (1999) เห็นว่าอาจไม่เพียงพอหาก
จะอธิบายแรงผลักที่ท าให้คนอีสานย้ายถิ่นด้วยการมองแค่เรื่องของการตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือมองแค่ปริมณฑลทางเศรษฐกิจเท่านั้น เธอจึงพยายามชี้ให้มองในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเธอให้
ความส าคัญกับปฏิบัติการทางสังคมและการผลิตทางวัฒนธรรม (social practice and cultural production) เธอ
พบว่าแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้หญิงสาวชาวอีสานอพยพย้ายถิ่นเข้าไปท างานในเมืองคือความปรารถนาที่จะบริโภค
ความทันสมัย และความต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณในฐานะที่พวกเธอไม่สามารถจะบวชเพื่อ
ทดแทนคุณได้เหมือนกับลูกผู้ชาย 
 Brody (2006) แย้งว่าค าอธิบายของ Mills สะท้อนให้เห็นว่ายังคงติดกับดักคู่ตรงข้ามระหว่าง Modernity 
(desire) กับ Traditional (duty) นอกจากนี้ กรณีศึกษาของ Mills ยังเป็นผู้หญิงวัยหนุ่มสาวที่ยังมีแรงปรารถนาที่
จะบริโภคความทันสมัย หากแต่อาจไม่สามารถใช้อธิบายกับผู้หญิงบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่ค่อนข้างมีอายุ
มากแล้วได้ เธอเสนอให้ก้าวข้ามการมองแบบข้ัวตรงข้ามโดยงานศึกษาของเธออธิบายเหตุแห่งการย้ายถิ่นว่าเกิดจาก
ความคิดเรื่อง ความส าเร็จ บทความช้ินนี้ถกเถียงว่าการตัดสินใจย้ายถิ่นและการยังคงท างานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
นั้นมีปัจจัยจากเรื่องของ perception of success ซึ่งค าว่า ความส าเร็จ (success) ก็เป็นสิ่งท่ีต้องท าความเข้าใจใน
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเฉพาะหนึ่งๆ ด้วย เธอยกตัวอย่าง perception of success ในความเข้าใจของหญิง
ชาวอีสานท่ีอพยพเข้ามาท างานในกรุงเทพและยังคงท าอย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่างความเข้าใจในเรื่องความส าเร็จ 
เช่น การเป็นผู้ผลิตและผู้ให้ที่ประสบความส าเร็จ (successful producer and provider) การเป็นผู้ที่ดูแล
ครอบครัวได้และการได้รับอิสรภาพในการเลือกที่จะกลับบ้านเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการและสามารถที่จะต่อรองชีวิตและ
การท างานในกรุงเทพได ้    
 จะเห็นว่าข้อสรุปของ Mills น าเอาปัจจัยทางวัฒนธรรมในแง่ความเป็นเพศเข้ามาพิจารณาถึงมูลเหตุแห่ง
การย้ายถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หญิง-ชายและสถานภาพบทบาทหน้าที่ในครอบครัว นอกจากนี้ ชุด
ค าอธิบายที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจย้ายถิ่นซึ่งสะท้อนจากมุมมองของเพศที่สาม คือ เกย์ชาวเม็กซิกัน 
(gay Mexican men) โดยที่ Lionel Cantu พิจารณาเรื่องของการก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในบริบทของการ
ข้ามวัฒนธรรม (transcultural setting) และความเชื่อมโยงระหว่างเพศวิถีของมนุษย์ (human sexuality) สถาบัน
ของรัฐ (state institutions) และกระบวนการทางเศรษฐกิจระดับโลก (global economic process) โดย Cantu 
พบว่า เกย์ชาวเม็กซิกัน ย้ายถิ่นด้วยเหตุผลของการถูกแบ่งแยกกีดกัน (discrimination) การถูกท าให้เป็นชายขอบ
ทางเศรษฐกิจ (economic marginalization) และ เรื่องความสัมพันธ์แบบข้ามชาติของชาวเกย์ (transnational 
gay social relations)  
 Queer migration หรือแนวคิดเกี่ยวกับการอพยพของเพศที่สามมุ่งเน้นว่า การอพยพย้ายถิ่นไม่ได้มีแต่
ชายและหญิง แต่ยังมีบุคคลที่ระบุตนเองว่าเป็นเพศอื่นเข้าร่วมอยู่ในกระแสการอพยพด้วย ทฤษฎีเควียร์แนะ
แนวทางในการน าเพศวิถี เข้ามาประกอบการวิจัย การพิจารณา และการอธิบายปรากฏการณ์การอพยพย้ายถิ่น เช่น
แนวคิดเรื่องการอพยพเพื่อหนทางแห่งเพศวิถีของตนเอง (sexual migration) (Carrillo, 2004 อ้างใน ชีรา ทอง
กระจาย, 2557) กล่าวคือ การอพยพย้ายถิ่นน้ันอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว กลุ่มคน
ที่รักเพศเดียวกัน อาจจะต้องการไปอยู่อาศัยในประเทศที่พวกเขาได้รับการยอมรับมากกว่า ในดินแดนที่พวกเขาจะ
สามารถมีอิสระทางเพศ ที่จะแสดงออกความเป็นตัวตนของตนเองได้ อย่างเช่น ในประเทศยุโรปบางประเทศ เช่น 
ฝรั่งเศส ได้เปิดรับผู้ลี้ภัยทางเพศ (sexual refugees) ซึ่งส่วนใหญ่มากจากประเทศแอฟริกาในประเทศเหล่านี้การรัก
เพศเดียวกันเป็นเรื่องผิดกฎหมายและผู้รักเพศเดียวกันได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง (Awondo, 2011 อ้างใน ชีรา 
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ทองกระจาย, 2557) ดังนั้น บทความช้ินนี้น าเอาแนวคิดที่ได้กล่าวไปข้างต้นมาใช้ในการพิจารณาส ารวจมูลเหตปุัจจัย
ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่น โดยเน้นพิจารณาจากมุมมองและประสบการณ์ของแรงงานข้ามเพศ 
 
หลากหลายปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน 
 จากข้อมูลในพื้นที่ผู้เขียนเสนอว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมอันส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานนั้นมีอย่าง
น้อย 4 ประการ คือ 1) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 2) การบริโภคความหมายของงานเพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ใหม่ 3) ความต้องการบริโภคความทันสมัย และ 4) ความต้องการมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตทางเพศ โดยจะใช้
ข้อมูลภาคสนามดังท่ีจะกล่าวต่อไปนี้สนับสนุนข้อเสนอ  
 
 “ปีโป้” กับความปรารถนาท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต 
 โดยตัวของมันเองค าว่า ความส าเร็จ มิได้เป็นสากลที่มีความหมายเหมือนกันไปหมดทุกท่ี หมายความว่าจะ
ท าความเข้าใจกับการรับรู้ความคิดเรื่องความส าเร็จได้นั้นต้องพิจารณาและจัดวางมันลงไปในบริบททางการเมือง 
สังคมและวัฒนธรรมเฉพาะแห่ง ดังนั้น ความส าเร็จจึงขึ้นอยู่กับว่าเป็นความส าเร็จของใคร ของชนช้ันไหน หรือของ
คนในสังคมและวัฒนธรรมแบบไหน “ปีโป้” อายุ 22 ปี มาจากจังหวัดขอนแก่น จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภู
เวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ที่บ้านประกอบอาชีพการเกษตร พ่อแม่ท าสวน ท านา ปีโป้มีพี่น้องรวมกันทั้งหมด 3 
คน ปีโป้เป็นคนสุดท้อง พี่สาวและพี่ชายทั้งสองคนท างานโรงงาน พี่สาวท างานบัญชีอยู่ในโรงงาน ส่วนพี่ชายท างาน
เป็นคนงานฝ่ายผลิตอยู่บริษัทดัลลอพ  เมื่อหมดฤดูกาลท านาแม่ก็จะไปรับจ้างท างานโรงงานแถวนครปฐม ส่วนพ่อ
จะขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ส่งปีโป้เรียนจนจบ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากนั้น เมื่อพ่ีสาวเรียนจบ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แล้วไป
ท างานโรงงาน พี่สาวจึงแบ่งเบาภาระพ่อแม่ส่งเสียเธอเรียนจนจบ มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากนั้น เมื่อเรียนจบปีโป้ก็
พยายามหางานโรงงานท า ส่วนหนึ่งที่เลือกมาท างานโรงงานก็เพราะ “เราเห็นพี่เราท า เราก็อยากท า เราเห็น (พี่) 
เขามีบ้านมีรถ เราก็อยากมีเขามีรถ 2 คัน เราก็อยากมีอย่างเขาบ้าง”  
 พ่อและแม่ของปีโป้ ยังไม่ค่อยยอมรับในตัวตนข้ามเพศของเธอซักเท่าไร โดยเฉพาะพ่อที่เกลียดมาก 
เนื่องจากญาติตระกูลของเธอไม่มีเคยมีใครเป็นกะเทยมาก่อน มีแต่ที่เป็นเกย์ แต่ไม่แต่งหญิง ไม่แสดงออกมาก  สมัย
เรียนตอนอยู่บ้าน เธอยังต้องอาศัยขอเงินจากพ่อแม่ใช้ พอเรียนจบเธอก็เริ่มก่อร่างสร้างอัตลักษณ์ข้ามเพศโดยการไว้
ผมยาว แต่ก็ไว้ผมยาวได้ประมาณ 2 ปีกว่า เมื่ออายุ 18 ปี เธอก็ลงมาอยู่กรุงเทพฯ เพื่อหางานโรงงานท าเธอก็ต้องตัด
ผมสั้น เนื่องจากโรงงานแถวกรุงเทพฯ ไม่ค่อยรับกลุ่มคนข้ามเพศ ท างานโรงงานแถวกรุงเทพได้ปีกว่า ก็ย้ายมาอยู่กับ
พี่สาวเพื่อท างานโรงงานในภาคตะวันออก ตอนนั้นเธอได้งานที่โรงงานนิวโมเทค คราวนี้เธอไว้ผมยาวอีกรอบ แล้ว
เริ่มกินฮอร์โมนเพื่อให้หน้าอกใหญ่ขึ้นได้ เนื่องจากบางโรงงานในแถวนี้เปิดรับกลุ่มแรงงานข้ามเพศท าให้เธอไม่ต้อง
หลบๆ ซ่อนๆ ตัวตนข้ามเพศของเธอ ล่าสุดเธอย้ายจากโรงงานเฟอร์ชิส ไปท างานอีกโรงงานหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานญี่ปุ่น 
เนื่องจากเธอมีปัญหากับหัวหน้างานซึ่งมีอัตลักษณ์ข้ามเพศเช่นกัน แต่เป็นต าแหน่งวิศวกรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ 
(QC engineer)  
 ปีโป้ได้รับแรงกดดันจากญาติพี่น้อง ปีโป้ไม่ได้รับการยอมรับจากเครือญาติในตัวตนข้ามเพศของเธอ ลุงของ
เธอเกลียดกะเทยถึงขั้นไม่รับไหว้ และไม่ทักทายเธอเวลาเจอกัน ส่วนป้าของเธอก็เคยพูดใส่เธอแรงๆ ในท านองว่าใน
ตระกูลไม่เคยมีใครเป็นกะเทย แต่ก็ถูกสวนกลับด้วยข้อความที่ว่า “อย่างน้อยฉันก็ไม่เคยเล่นยาบ้า ไม่เคยติดคุก 
เลี้ยงหลานตัวเองให้ดีกว่าฉันแล้วกัน”  นอกจากนี้ ปีโป้ยังอ้างตัวเองถึง ความเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ เธอกล่าวว่า 
“ตอนแรกหนูเป็นเด็ก หนูก็ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้ การแต่งตัวก็ขอพ่อแม่ใช่มั้ย แต่ในเมื่อหนูเลือกที่จะยืน (ด้วยตัวเอง)
หนูไม่เลือกที่จะใช้เงินพ่อแม่ ก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าเนียอยู่ได้นะ ไม่จ าเป็นต้องมีเงินพ่อแม่นะ หนูเป็นกะเทย หนูก็ส่งเงิน
ให้แม่ใช้ได้ตลอดอ่ะ แล้วพ่ีชายละ เค้าเคยส่งเงินให้ใช้มั้ย” 
 แรงกดดันจากญาติท าให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองว่าถึงเป็นกะเทยก็ประสบความส าเร็จในชีวิตได้ เธอบอกกับ
ผู้เขียนว่า “ก็เหมือนนกที่หัดบิน ถ้าบินไม่รอดก็ตาย” เธอหมายถึง เมื่อเธอตัดสินใจออกมาอยู่ข้างนอกแล้ว ต้องดิ้น
รนอยู่ให้ได้ และจะกลับไปเมื่อประสบความส าเร็จเท่านั้น ค าว่า ประสบความส าเร็จ ในความหมายของเธอคือ ต้อง
ปลูกบ้านให้เสร็จ มีรถยนต์ขับ และมีเงินซักก้อนเพื่อไปลงทุนเปิดร้านขายรองเท้าที่ขอนแก่น เธอบอกว่าถ้ายังไม่มีสิ่ง
เหล่านี้เธอก็ยังไม่กลับ  
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 ตอนนี้ปีโป้และพี่สาวจึงช่วยกันเก็บเงินเพื่อทยอยสร้างไปเรื่อยๆ เนื่องจากไม่มีเงินก้อนที่จะทุ่มสร้างครั้ง
เดียวเสร็จ ดังนั้น โบนัสปีนี้ปีโป้จะน าเงินไปรวมกับพี่สาว เพื่อลองน าไปสร้างดูว่าจะได้มากน้อยเพียงไร  เธอบอกว่า 
“ถมที่เสร็จแล้วเหลือแต่รื้อหลังเก่าออก  เพิ่งจะสร้างเอง (อีก) นานอ่ะกว่าจะเสร็จ ทุ่มหมดไม่ได้หรอก เพราะว่าไม่มี
เงินด้วย ว่าปีใหม่จะให้เค้าลองท า มันจะได้ขนาดไหน คนละครึ่งกับพี่สาว  โบนัสนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะ... อยากได้
บ้านปูน สองช้ัน แล้วก็ท าที่จอดรถอะไรไว้  เป็นบ้านเดี่ยว ลูก (ของ) ป้ามาแต่ละที รถจะเต็มหมดเลย หน้าบ้าน ลูก
แกสี่ห้าคน มีหมดเลย  ท างานโรงงาน (มีทั้ง) รถกะบะ  ฟอร์จูนเนอร์, รถกะบะ (มี) สี่ (คัน)” 
 ค าปรามาสจากญาติที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าครอบครัวของเธอ เป็นแรงผลักดันที่ท าให้เธอมุ
มานะพยายามที่จะประสบความส าเร็จ เพื่อไม่ให้น้อยหน้าลูกพี่ลูกน้องของเธอที่ประสบความส าเร็จจากการท างาน
โรงงาน มีบ้านและมีรถยนต์ขับกลับบ้าน เธอบอกว่าเธอเองมาท างานโรงงานก็เพราะต้องการจะมีบ้าน มีรถแบบ
ญาติๆ เธอบ้าง “จะได้ไม่น้อยหน้าเค้า ที่เค้าดูถูกเอาไว้  ว่าจะมีอะไร ประมาณนี้ พี่สาวก็บอกว่ามึงต้องข้ามไปให้ได้ 
เพราะพี่สาวก็ข้ามได้แล้วไง ท าให้เค้ารู้ว่า มีอะไรเยอะกว่าลูกเค้า มีอะไรดีกว่าลูกเค้า มึงก็พิสูจน์เอาแล้วกัน” ดังนั้น 
ส าหรับปีโป้แล้ว การออกจากบ้านมาท างานโรงงาน ก็เพื่อที่จะแสวงหาโอกาสและความส าเร็จในชีวิต พิสูจน์ตัวเอง
ให้คนในครอบครัวและเครือญาติของเธอได้รู้ว่า แม้ว่าเธอจะเป็นกะเทย แต่เธอก็ไปสู่ความส าเร็จได้เช่นกัน  
 ปีโป้เลือกท างานโรงงานเพราะเธอเห็นว่าได้เงินเยอะ มีโอทีและสวัสดิการดีกว่างานด้านบริการ  อย่างเด็ก
เสิร์ฟหรือพนักงานขาย เธอบอกว่า “หนูเป็นคนใจร้อน เป็นเด็กเสิร์ฟไม่ได้หรอก เป็นเด็กเสิร์ฟหนูไม่ชอบ หนูไม่ชอบ
งานบริการอ่ะ มันต้องไปเทคแคร์เค้า ไม่ชอบ หนูไม่ชอบเทคแคร์ใครมากมาย (ส่วน) เป็นพนักงานขาย ความคิดหนู
นะ หนูว่าได้เงินน้อยอ่ะ หนูไม่คิดว่าเค้าจะได้เงินเยอะ ท างานโรงงานหนูว่าโอเคนะ พอใช้นะ ก็ได้ประมาณ 16,000 
– 17,000 ถ้าเราขยัน (ท าโอที) เราก็ได้อ่ะ. (ส่วน) เสริมสวย ถามว่าหนูเรียนได้ไหม หนูเรียนได้ พ่อแม่ก็เคยส่งเรียน
นะ แต่ใจไม่รัก หนูไม่ชอบอ่ะ ไม่ชอบท่ีจะไปท าให้คนอื่นอ่ะ ไม่ชอบท่ีจะบริการใคร” 
 เมื่อโรงงานเปิดที่ทางให้กับกลุ่มคนข้ามเพศ ก็ท าให้พวกเธอมีทางเลือกในการประกอบอาชีพในเมืองมาก
ขึ้น สิ่งที่ปีโป้พูดนั้น น่าสนใจตรงที่ว่า นอกจากงานด้านบริการจะเป็นงานที่รายได้น้อยและไม่มั่นคงแล้ว  เธอยังมี
ทัศนะคติและมีการให้ความหมายกับงานแต่ละประเภทต่างกันไป งานบริการส าหรับเธออาจดูเป็นงานที่มี
ภาพลักษณ์ด้อยกว่างานโรงงานเนื่องจากเป็นงานที่ต้องไปคอยรับใช้ ดูแล เทคแคร์ลูกค้า  ซึ่งในเรื่องการให้
ความส าคัญกับ ความหมายของงาน จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป  
 
 การบริโภคความหมายของงานเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ใหม่ 

นอกจากเหตุผลทางเศรษฐกิจแล้ว ในหัวข้อนี้ผู้เขียนต้องการเสนอว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่
ท าให้แรงงานในชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร อพยพย้ายถิ่นเข้ามาท างานในเมืองก็คือ แรงงานมี
การบริโภคความหมายของงานเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่ อย่างในบทความเรื่อง Linking women’s labor with the 
global economy : Factory workers and their families in rural Java ของ Wolf (1990) ได้ช้ีให้เห็นว่าสาวโรงงาน
มิได้ออกไปท างานเพียงเพราะรายได้และเข้าถึงการบริโภคสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่งานโรงงานเป็นงานที่ดูมีสถานะ
สูงกว่างานในภาคการเกษตร เพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่พวกเธอคิดว่ามันสะอาดและเย็นสบายก ว่าซึ่งท าให้
ผิวพรรณผ่องใสกว่าการท างานตากแดดในภาคการเกษตร และเมื่อคนงานหญิงที่ท างานในโรงงานเมื่อกลับไปเยี่ยม
บ้าน พวกเธอก็จะน าเสนอความเป็นตัวตนที่ทันสมัยที่แตกต่างจากเพื่อนในละแวกหมู่บ้านที่ไม่ได้ท างานในโรงงาน 
อย่างเช่นพวกเธอจะแต่งหน้า ทาเล็บ  สวมเสื้อผ้า รองเท้าที่บ่งบอกถึงความทันสมัย Wolf (1990) พบว่าถึงแม้
ค่าจ้างจากงานโรงงานจะต่ ากว่าค่าครองชีพในชีวิตประจ าวันจนแทบจะไม่พอใช้ แต่พวกเธอก็ยังคงเข้าไปท างานใน
โรงงานกันอยู่ เพราะงานโรงงานท าให้พวกเธอรู้สึกมีเกียรติ (privilege) และพวกเธอก็ให้ความหมายกับงานโรงงาน
ว่า เป็นสิ่งที่น ามาซึ่ง sense of privilege มากกว่า ที่จะมองว่าเป็นการกดขี่ ขูดรีด พวกเธอได้รับ privilege situation  
ความมั่นคงในรายได้ และเป็นงานท่ีได้รับรายได้ นั่นคืองานโรงงานจึงให้พวกเธอท้ังเงินและสถานภาพ ท าให้เข้าใจได้
ไม่ยากเลยว่า เหตุใดผู้หญิงท่ีนั่นจึงอยากจะเข้าไปท างานในโรงงานกันนัก (ภูริณัฐร์ โชติวรรณ, 2558)  

ในงานศึกษาของธีร์วน ีวงศ์ทองสรรค์ (2551) กล่าวถึงหนุ่มโรงงานในนิคมล าพูน โดยมองว่าในสายตาของ
คนชนช้ันกลางยังมองงานโรงงานอุตสาหกรรมว่าเป็นงานของชนช้ันล่างต้อยต่ าและมีการศึกษาน้อย แต่ถึงแม้ว่าชน
ช้ันกลางจะมองว่างานโรงงานต้อยต่ าเป็นงานของชนช้ันล่างแต่มันกลับดูดีในสายตาของคนในหมู่บ้าน ดังนั้น พวก
เขาจึงเลือกที่จะบริโภคเชิงสัญลักษณ์ที่มาพร้อมกับงาน และบริโภคสินค้าสมัยใหม่ผ่านรายได้จากการท างานเพื่อ
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สร้างอัตลักษณ์ของหนุ่มในเมือง หรือหนุ่มสมัยใหม่ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน การอดทนท างานโรงงาน
ภายใต้สภาพการท างานท่ีเคร่งครัดไปด้วยกฎระเบียบและมีความไม่มั่นคง อีกทั้งยังถูกนิยามให้เป็น แรงงานไร้ฝีมือ 
และ แรงงานราคาถูก แม้อาจท าให้คนภายนอกเข้าใจว่าคนหนุ่มเหล่านี้ยอมจ านนกับสภาพดังกล่าวแต่ความเป็นจริง
แล้วแม้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการที่ท าให้คนหนุ่มเหล่านี้ไม่สามารถขยับขยายเปลี่ยนงานได้ แต่พวกเขาก็พยายาม
แสวงหาความหมายให้กับงานและชีวิต โดยการพยายามให้ได้รับการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆ ในสังคม พวกเขาหยิบ
ยืมสัญลักษณ์ต่างๆ ของงานและภาพลักษณ์ของความเป็นชายแบบชนช้ันกลางจากเมือง แทนที่ภาพลักษณ์ แรงงาน
ไร้ฝีมือหรือแรงงานราคาถูก เพื่อมาสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายที่ประสบความส าเร็จและเท่าทันโลก เพื่อน าเสนอ
ต่อชุมชนและครัวเรือน และต่อรองกับต าแหน่งแห่งที่ในชุมชนที่พวกเขาเป็นสมาชิก 
 “บัวลา” อายุ 28 ปี จบการศึกษามัธยมปีที่ 3 จากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัด
อุบลราชธานี ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ด้วยความท่ีครอบครัวของเธอมีที่ดินอันน้อยนิด
จึงปลูกข้าวไว้กินเองและอาศัยไปเป็นแรงงานรับจ้างบนที่ดินคนอ่ืน ก่อนที่บัวลาจะย้ายไปท างานนอกหมู่บ้าน บัวลา
เคยท างานรับจ้างท่ัวไปแล้วแต่ว่าใครจะมาจ้างไปท า บางทีก็มีคนมาจ้างไปเกี่ยวข้าวบ้าง แบกข้าวบ้าง ตอนอายุ 13 
ปี เธอก็เริ่มออกไปท างานรับจ้างก่อสร้างโดยท าหน้าท่ีผสมปูน ได้ค่าจ้างวันละ 120 บาท แต่ท าได้แค่ประมาณ 9 วัน 
แต่เนื่องจากตอนน้ันยังเด็กมาก ทนคิดถึงแม่ไม่ไหวจึงกลับบ้าน บัวลาออกจากบ้านไปท างานต่างจังหวัดอย่างจริงจัง 
เมื่อตอนอายุ 18 ปี ก่อนจะมาท างานโรงงานในปลวกแดงเมื่อตอนปี 2553 น้องสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นคน
ชวนให้บัวลาลงมาสมัคร โดยในระยะแรกบัวลาพักอาศัยอยู่กับน้องสาวคนดังกล่าว ท างานได้ซักระยะก็ย้ายไปเช่าอีก
ห้องที่เป็นส่วนตัว 
 ในช่วงฤดูร้อนของปี 2555 ผู้เขียนได้โทรศัพท์ไปไต่ถามสารทุกข์สุขดิบหลังจากท่ีไม่ได้คุยกันนาน แต่เมื่อได้
พูดคุยกับปลายสายโทรศัพท์ ถึงได้ทราบว่าบัวลาได้ลาออกจากงานกลับไปพักรักษาตัวอยู่บ้านที่อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
จังหวัดอุบลราชธานีได้ซักระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากบัวลามีอาการปวดข้อเข่าอย่างหนัก บางครั้งถึงขั้นมีอาการปวด
บวมอักเสบ เจ็บปวดทรมานมากถึงขนาดเดินไม่ได้ จึงลาออกไปพักรักษาตัว เมื่ออาการเจ็บป่วยทุเลาเบาบางลง 
บัวลาก็ต้องรีบหางานรับจ้างในละแวกบ้านท าทันที  
 ที่อุบลราชธานี ครอบครัวของบัวลามีที่ดินอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นที่นาซึ่งก็เป็นที่นาของพี่เขยมีอยู่
จ านวน 10 ไร่ นอกนั้นก็เป็นที่ส าหรับอยู่อาศัยซึ่งก็มีไม่มาก ที่ดินเหล่านั้นจึงถูกใช้ประโยชน์เพื่อท ากินภายใน
ครอบครัวเท่านั้น แต่ครอบครัวของบัวลาจะอาศัยการใช้แรงงานท างานรับจ้างบนที่ดินของคนอื่นเพื่อหารายได้อีก
ทางหนึ่ง  ดังนั้น เมื่อหายจากอาการเจ็บป่วย บัวลาก็เริ่มหารายได้ด้วยการตามพี่สาวและพี่เขยไปท างานรับจ้างใน
ละแวกหมู่บ้าน อย่างเช่น รับจ้างถอนหญ้าตามร่องมันส าปะหลัง ตามสวนยางพารา รับจ้าง ฟันมัน (การตัดกิ่งมัน
ส าปะหลังเพื่อจะน ากิ่งนั้นไปปักลงดิน เพื่อปลูกมันอีกชุดหนึ่ง) ปลูกมัน ขุดหัวมัน และ ขึ้นมัน (การล าเลียงหัวมัน
ส าปะหลังที่ท าการขุดแล้วข้ึนรถบรรทุก เพื่อน าไปส่งโรงงานผลิตแป้ง) โดยจะมีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 200 
บาทต่อวัน ซึ่งงานรับจ้างท่ัวไปในภาคการเกษตรดังกล่าวนี้เมื่อเทียบกับงานโรงงานที่บัวลาเคยท า ก็นับว่าเป็นงานที่
ได้รายได้น้อยกว่า หน าซ้ ายังเป็นงานท่ีไม่มั่นคงเพราะไม่ได้มีมาให้ท าเป็นประจ าทุกวัน  
 ในช่วงฤดูกาลท านา บัวลาก็จะเป็นแรงงานหลักที่จะต้องช่วยที่บ้านท านา เมื่อท านาในส่วนของครอบครัว
เสร็จ ก็จะไปรับจ้างด านาในที่นาของคนในหมู่บ้าน ในตอนกลางคืน ก็จะไป ใส่เบ็ด (การน าเบ็ดที่ท าจากไม้ไผ่เป็นคัน
สั้นๆ ไปปักตามคันนา) และ ส่องเขียด (การไปหาจับตัวเขียดที่อาศัยอยู่ตามคันนา) เมื่อได้มาก็จะน าไปใส่ถุง ช่ังกิโล
และแม่ของบัวลาก็จะเป็นคนน าไปขายที่ตลาดตอนเช้า  สภาพแวดล้อมและวิถีการใช้ชีวิตในชนบทแตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิงกับเมื่อสมัยที่ท างานโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นตารางชีวิต สถานที่ท างาน ลักษณะงานที่ท า กิจกรรมยามว่าง  ใน
ระหว่างที่สนทนากับบัวลา ผู้เขียนสังเกตว่า นอกจากเหตุผลในด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้น้อยและเป็นรายได้ที่ไม่
แน่นอนแล้ว บัวลามักจะบ่นถึงความยากล าบากจากการท างานในภาคเกษตรที่ต้องตากแดดผิวด า ลุยโคลนเปรอะ
เปื้อนอีกด้วย  บัวลาบ่นผ่านสายโทรศัพท์ให้ผู้เขียนฟังว่า “บางวันมีคนมาจ้างเกี่ยวข้าว เค้าให้วันละ 200 แต่แดด
ร้อนมาก เกือบเป็นลม ท างานโรงงานดีกว่าเพราะได้อยู่ในร่ม บางวันไปดักปลา ตกปลากับน้าที่ห้วยแถวบ้าน ตาก
แดดหน้าด า ยิ่งช่วงท านา ต้องช่วยท่ีบ้านท านา ยิ่งหน้าด า ด าเพราะแดด ขี้โคลนกระเด็นโดนหน้า โดนอะไร ไม่สวย
เลย เข้ากรุงก็ได้สวยนิดหน่อย เพราะไม่เจอแดด ไม่เหยียบขี้โคลน” ดังนั้น บัวลาจึงตั้งใจว่าหลังปีใหม่ (ปี 2556) จะ
ลงไปอยู่กับน้องสาวที่นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองซึ่งเป็นคนที่ชักชวนบัวลามาสมัครงานโรงงานเมื่อครั้งก่อน  
เพื่อท่ีจะหาสมัครงานโรงงานอีกครั้ง 
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 กรณีของ “หมิว” ช่วยท าให้เห็นได้ชัดว่าการอพยพย้ายถิ่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจเสมอไป 
เพราะฐานะทางเศรษฐกิจท่ีบ้านเธอไม่ได้เดือดร้อน หมิว อายุ 25 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. จากเทคนิคราชพฤกษ์ 
บ้านเกิดอยู่อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ท่ีบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว มีสวน และฟาร์มเลี้ยง
หมูเป็นของตนเอง นับว่าฐานะค่อนข้างดี  เมื่อเทียบกับคนอื่นในหมู่บ้าน เมื่อเรียนจบ หมิวว่างงานอยู่ประมาณ 6 
เดือน จากนั้นก็ไปท างานท่ีบริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซึ่งเป็นบริษัทประกัน แต่ท าได้เพียงเดือนกว่าก็ลาออก  โดยหมิวให้
เหตุผลว่า อาชีพน้ีต้องโกหกชาวบ้าน เพราะถ้าไม่โกหกก็จะขายประกันไม่ได้  อีกทั้งในเดือนแรกไม่ได้รับเงินค่าคอม
มิสช่ันตามที่ตนท าได้ กลับได้เพียงแค่ค่าตอบแทนเดือนละ 4,500 บาท หลังจากที่ออกจากบริษัทอยุธยา อลิแอนซ์  
ก็ตัดสินใจลงมาหาญาติที่ย้ายมาท างานอยู่ที่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อหลายปีก่อน โดยตั้งใจท่ีจะมาหางาน
ท าและญาติก็ได้แนะน าให้ลองไปสมัครที่บริษัท 3 ไดเมนช่ัน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่นั่นได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท ท าได้สองเดือน ก็ย้ายไปท าอีกโรงงาน  คือ บริษัทวารีโอ ซึ่งผลิตคอมเพรสเซอร์รถยนต์  ที่
บริษัทวารีโอ หมิวท างาน 4 วัน หยุด 2 วัน หลังจากท าได้ 1 เดือน น้าก็แนะน าให้รู้จักกับเพื่อนซึ่งเปิดร้านเสริมสวย 
และให้หมิวไปเรียนรู้การเสริมสวยจนในท่ีสุดหมิวช านาญ เธอก็ไปเป็นช่างเสริมสวยในช่วงวันหยุด ท าให้หมิวมีรายได้
เสริมจากการเป็นช่างเสริมสวย ถึงละเดือนละ 8,000 บาท แต่ท าได้ประมาณ 3-4 เดือน  ในช่วงประมาณปี 2552 
เศรษฐกิจก็ทรุดตัวอีกครั้ง ลูกค้าน้อยลง หน าซ้ ายอดการผลิตของบริษัทวารีโอก็ลดลง ในช่วงนั้นโรงงานเริ่มจ้างคน
ออก และซ้ าร้ายหมิวเป็นหนึ่งในคนงานท่ีถูกจ้างออกด้วยเงินประมาณ 4 หมื่นบาท แต่เมื่อน าไปใช้หนี้ที่เธอก่อขึ้นใน
ระหว่างที่ท างานในนั้น ก็เหลือเพียง 4-5 พันบาท หมิวตัดสินใจกลับไปอยู่บ้าน  แต่ก็เพียงไม่นาน เธอก็ต้องกลับลง
มาหางานท าอีกครั้ง ครั้งนี้เธอได้รับค าแนะน าให้ลองไปสมัครที่บริษัท DKCI ซึ่งพ่ีสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องคนที่แนะน า 
ก าลังท าอยู่ที่นั่น ปัจจุบันเธอท างานที่นี่ได้ประมาณ 2 ปี (เข้าเมื่อ มิ.ย. 2552)  ผู้เขียนถามเธอว่า “กลับมาท าไมที่
บ้านก็มีไร่ มีสวน มีฟาร์มหมู ฐานะก็ไม่ล าบาก อยู่บ้านสบายๆ ช่วยที่บ้านท างาน มาท างานโรงงานน่าเบื่อจะตาย 
เหนื่อยด้วย ? เธอตอบว่า “ใช่คะ อยู่บ้านสบายใจกว่า แต่หนูขี้เกียจตากแดด ตอนช่วงที่หนูตกงานหนูกลับมาอยู่บ้าน
แป๊ปนึง  ต้องไปช่วยที่บ้านปลูกมะเขือ พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ พอไปช่วยวันนึงเต็มๆ วันที่สองหนูไม่ไปอีกเลย แล้วก็
ขอแม่กลับชลบุรีเลย อีกอย่างมันได้เป็นตัวของตัวเองมากกว่า อยู่บ้านหนูต้องท าหมดทุกอย่าง” 
 นอกจากนี้ยังพบว่า แม้งานที่พวกเขาจะท าได้ในสังคมเมืองจะเป็นงานที่จ ากัดอยู่เฉพาะงานที่ใช้แรงและ
รายได้ต่ า (low status and low paid) ด้วยข้อจ ากัดเรื่องของระดับการศึกษา แต่คนงานก็มีการจัดล าดับและให้
คุณค่ากับงานแต่ละประเภทโดยค านึงถึงภาพลักษณ์ของงาน ความสม่ าเสมอของรายได้ สวัสดิการและ ความมั่นคง 
เหมือนที่ “โอเด็ต” ตอบทันทีที่ถูกผู้เขียนถามว่า “ไม่อยากลองไปท างานอ่ืนอย่างพวกเด็กเสิร์ฟหรือที่พัทยาไรง้ีอะ?” 
เธอตอบว่า “ไม่ใช่สไตล์พวกหนูค่ะ พวกหนูชอบไปนั่งกินมากกว่า เคยมีเพื่อนมาชวนไปท าเหมือนกัน แต่ไม่อยากไป
ค่ะ ไม่ชอบงานแบบนั้นไม่อยากโดนออฟ รู้สึกเหมือนเขามาดูถูกเรา และรู้สึกดูถูกตัวเองยังไงไม่รู้  อย่างงานใน 
ทิฟฟานี ก็ไม่มีประกันสังคม ไม่มีเงินกองทุนเลี้ยงชีพนะคะ  อีกอย่าง พอแก่ไป 30 ขึ้นไป ก็หย่อน ย้อยหมดแล้ว พอ 
40 ขึ้น แก่แล้วก็ไม่มีใครเอาแล้วค่ะ เห็นหลายคนพอแก่ตัวก็ต้องไปเย็บผ้า”   
 ดังนั้นการที ่โอเด็ตบอกกับผู้เขียนว่าตนไม่ต้องการไปเป็นเด็กเสิร์ฟ ก็เนื่องจากว่า “ไม่ใช่สไตล์พวกหนูค่ะ 
พวกหนูชอบไปนั่งกินมากกว่า” จึงมีนัยยะแฝงมาด้วยว่า งานเสิร์ฟเป็นงานท่ีดมูีสถานะท่ีด้อยกว่างานโรงงานท่ีเธอท า 
เธอจึงต้องการเป็นผู้บริโภค มากว่าจะเป็นผู้ให้บริการ  อีกทั้งการมองภาพลักษณ์ของงานเสิร์ฟหรืองานบริการซึ่งถูก
เกี่ยวโยงกับอาชีพอ่ืนท่ีต้องเอาตัวเข้าแลก (เด็กออฟ) น้ัน เธอมองว่าเป็นงานท่ีดูถูกศักดิ์ศรีของตนเอง  จึงหลีกเลี่ยงที่
จะท างานเหล่านั้นถึงจะเป็นงานท่ีมีรายได้ดีก็ตาม  
 อย่างไรก็ดี แม้ระดับการศึกษาของพวกเขาจะไม่สูงเมื่อมาอยู่ในสังคมเมือง แต่เมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนๆ ที่
อยู่ในชนบทแล้วก็นับว่าพวกเขาได้มีโอกาสเรียนสูงกว่า ซึ่งการมีโอกาสเรียนสูงกว่าก็หมายถึงการมีโอกาสได้ท างานที่
ดีกว่า ดังนั้นแม้ว่าในสายตาของคนในเมืองจะมองพวกเราเป็นแรงงานระดับล่างค่าจ้างต่ า แต่ในสายตาของผู้คนใน
ชนบท พวกเขามีสถานภาพที่ดูดีและสะท้อนถึงความเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเนื่องจากงานโรงงานเป็นงานที่ต้อง
อาศัยความมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูง ดังที่ “สกล” บอกว่า “สมัยก่อนนี่เค้าจะเรียนไม่ค่อยสูง ท านาท าไร่  สมัยนี้ 
เน้นการเรียนนิดนึง ออกมาท างานข้างนอกเง้ีย อย่างท างานในโรงงานเง้ียก็ดูดีไปอีกอย่างนึง อย่างกลับไปเง้ีย ได้
แต่งตัวดี กลับไปก็ดูดีอ่ะพี่ ท างานในโรงงานกลับไปก็ถือว่าดูดีในระดับนึง ดูดีสะอาดสะอ้านกว่าผู้ชายที่อยู่ในชนบท 
แสดงออกว่าเรามีความรับผิดชอบแล้วนะให้เค้าเห็น” จะเห็นว่าพวกเขาเลือกหยิบใช้สัญลักษณ์ ความเป็นหนุ่ม/สาว
โรงงาน เพื่อสร้างตัวตนใหม่แสดงต่อคนในชุมชน 
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 “เจเจ” และ “กล้วย” กับความปรารถนาท่ีจะบริโภคความทันสมัย 
 ความสวยและเหมือนผู้หญิงเป็นสิ่งที่กลุ่มคนข้ามเพศในยุคใหม่ส่วนใหญ่พึงปรารถนา ซึ่งการจะได้มาซึ่ ง
ความสวยและเหมือนผู้หญิงนั้นจ าเป็นต้องพึ่งการบริโภคสินค้าสมัยใหม่และเทคโนโลยีอย่างเช่น เครื่องส าอาง การ
กิน/ฉีดฮอร์โมนเพศ และการศัลยกรรม ดังนั้น การเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในสังคมเมืองจึงมีองค์ประกอบในเรื่องของ
แหล่งสินค้าเพื่อความสวยความงามที่เข้าถึงได้สะดวกและมีให้เลือกหลากหลายกว่า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟช่ัน เครื่อง
แต่งหน้าประทินโฉมประทินความงาม ยากินและคลินิกส าหรับฉีดฮอร์โมนเพื่อความงามและความเป็นหญิงทั้งหลาย 

 “เจเจ” อายุ 21 ปี มาจากจังหวัดขอนแก่น เธอจบการศึกษาช้ันมัธยมปีที่ 6 ที่บ้านของเธอมีนาอยู่
ประมาณ 20 ไร่ ทั้งท าขายและไว้กินเอง เจเจเป็นลูกคนโต และมีน้องสาว 1 คน ที่บ้านของเธอเป็นค่ายมวยตอนเป็น
เด็ก พ่อของเธอหมายมั่นปั้นมืออยากให้เธอเป็นนักมวย แต่เมื่อมารู้ภายหลังว่าเป็นกะเทย พ่อของเธอโกรธมาก และ
ไม่พูดกับเธออีกเลย ที่บ้านของเจเจไม่ได้ฐานะล าบากนัก ช่วงที่ว่างเว้นจากการท านาพ่อแม่ของเธอประกอบอาชีพ
ค้าขาย โดยจะตระเวนขายของใช้ที่เป็นพลาสติกพวกกะละมังตามตลาดนัด แต่ที่เธอออกจากบ้านมาท างานโรงงานก็
เพราะว่าการมาอยู่ในเมืองท าให้เธอมีอิสระและมีความสะดวกสบาย สามารถท่ีจะบริโภคความทันสมัยได้ เธอบอกว่า
มาอยู่นี่ท าให้เธอ “ได้ไปตลาด ไปเที่ยวไหนก็ได้ไป มีสิ่งท่ีต้องการเยอะ เสื้อผ้า เครื่องแต่งหน้าหาได้ง่าย ที่โน่น (บ้าน
ที่ขอนแก่น) มีแต่ไม่หลากหลาย” 

ดังนั้น ทันทีที่เรียนจบ เจเจก็ออกจากบ้านเพื่อหางานท า ในช่วงแรกเธอไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับเธอที่จังหวัดชลบุรี และพี่สาวก็แนะน าให้สมัครเข้าท างานโรงงาน เจเจเลือกมาท างานโรงงานเพราะเธอไม่ชอบไป
ท างานในด้านบริการและแต่งหน้าให้คนอื่นไม่เป็น โรงงานแรกที่ท าคือ โรงงานมิกแซส ท าหน้าที่คอยตรวจช้ินงาน
ท้ายไลน์ ต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็น QC ท าได้ระยะหนี่งเธอก็ย้ายไปท าที่ โรงงานเน็คโมทิว ท าในส่วนของ QC ที่เธอบอก
ว่าที่โรงงานนี้เธอต้อง “แอ๊บๆ” นิดหน่อยเพราะที่นี่ไม่รับกลุ่มคนข้ามเพศ ตอนนั้นเธอตัดผมสั้น และ “แอ๊บแมน” 
จึงได้เข้าไปท า  จากนั้นก็ย้ายมาท าอยู่ท่ีโรงงานเฟอร์ชิช โดยเป็นคนงานของบริษัทซับคอนแทรคที่เฟอร์ชิสเปิดกว้าง
รับกะเทย เจเจสามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ข้ามเพศได้เต็มที่ 

ส่วน “กล้วย” อายุ 21 ปี มาจากจังหวัดมุกดาหาร ท างานที่เดียวกันและพักอยู่หอเดียวกันกับเจเจที่บ้าน
ของกล้วยประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกยางพารา (ก่อนหน้าปลูกมันส าปะหลัง) กล้วยบอกว่า “อยู่บ้านสบาย แต่
ไม่มีตังค์ใช้ อยู่นี่ล าบากแต่มีตังค์ใช้” พอจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เธอจึงออกจากบ้านมาท างานเป็นพนักงานขายเวช
ส าอางอยู่บนห้างเดอะมอลล์บางกะปิ แล้วเกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน พอดีในช่วงนั้นญาติ
ของเธอซึ่งท างานอยู่ที่โรงงานในละแวกนี้ชวนให้ลองมาสมัครดู เธอจึงมาสมัครท าที่โรงงานแรกที่บริษัทเฟอร์ชิชโดย
สมัครผ่านบริษัทซับคอนแทรค  
 กล้วยเล่าให้ฟังว่า งานขายเวชส าอางที่เธอเคยท าเมื่อเปรียบเทียบกับงานโรงงาน แล้ว งานขายจะเจอแรง
กดดันมากกว่า ทั้งในลักษณะสังคมที่ต้องแข่งกันบริโภคของแบนด์เนม  แข่งกันสวย อีกทั้งต้องรับผิดชอบสินค้า 
รับผิดชอบลูกค้าเยอะกว่า กล้วยเล่าว่า “เมื่อก่อนหนูใฝ่ฝันว่า (อยาก) ท างาน (ขาย) เครื่องส าอาง แต่เข้าไปแล้ว 
หลายอย่าง หนึ่ง หัวหน้าทางห้างกดดัน กฎระเบียบเยอะ  ยอดขายสินค้าท่ีเราต้องรับผิดชอบทุกตัว หายมาเราก็ต้อง
จ่าย มันกดดัน อีกอย่างสังคมห้าง เวลาใช้เครื่องส าอางมันต้องมีแบรนด์ มียี่ห้อ ถ้าจะมาใช้มิสทีน อะไรเง้ีย เราก็ต้อง
ใช้ของดิออร์ (Christian Dior) อะไรอย่างเง้ีย ชิเซโด้ (Shiseido) ก็หมดไปอย่างนั้น ตังค์ได้เยอะ ก็หมดไปกับ
เครื่องส าอาง งานโรงงานถึงจะมีหัวหน้าคอยดู แต่มันก็ไม่ได้กดดันเหมือนงานอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา มันไม่ใช่งานบริการ มัน
เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าเราท างานอื่นอย่างงานบริการ เราต้องรับผิดชอบ รับผิดชอบลูกค้า 
รับผิดชอบยอดขาย รับผิดชอบสินค้าทุกอย่าง ท าเป้าไม่ได้เราก็โดน (ท างานโรงงาน) สบายใจกว่ากันเยอะ” 

นอกจากนี้ในนิคมฯ และละแวกใกล้เคียงยังพบว่ามีคลินิกที่ฉีดฮอร์โมนส าหรับสาวประเภทสองอยู่ 3-4 
แห่ง โดยจะคิดค่าบริการเข็มละ 250-280 บาท ส่วนยากิน อย่างเช่น ยาฮอร์โมนจ าพวกโปรกิโนว่า เอนโดรคัว ยาคุม 
หรือยาจ าพวกวิตามินซี วิตามินอี ที่กินเพื่อให้ผิวพรรณขาวใส ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาภายในนิคมฯ 
“ปีโป้” บอกว่า “ถ้ากลับไป (อยู่ที่) บ้านก็คงไม่ได้ฉีด เพราะแถวบ้านไม่มี ถ้าไม่ไปขอนแก่นจริงๆ ถ้าย้ายกลับไปอยู่
บ้านก็จบเลย” (ปีโป้, 2555, กรกฏาคม 1) 

องค์ประกอบความเป็นเมือง (urban setting) โดยเฉพาะร้านรวงที่ขายสินค้าเพื่อความสวยความงาม 
ตลาดนัด คลินิกความงาม ร้านเสริมสวย ฯลฯ เหล่านี้ท าให้การเข้าถึงสินค้าบริโภคเพื่อความงามท าได้สะดวก
ง่ายดายขึ้น เมื่อเทียบกับชีวิตในชนบทที่บางครั้งไม่มีสิ่งเหล่านี้ เหมือนดังที่ ปีโป้บอกว่าหากเธอกลับไปอยู่บ้านที่
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ขอนแก่น คงหาคลินิกส าหรับฉีดฮอร์โมนได้ยาก จะฉีดทีก็คงต้องเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่น ซึ่ง “ถ้าย้ายกลับไปอยู่
บ้านก็จบเลย” ค าพูดนี้เธอหมายถึงว่าถ้าย้ายกลับไปอยู่บ้านก็คงเข้าถึงการฉีดฮอร์โมนได้ยาก ร่างกายของเธอก็
อาจจะกลับกลายเป็นร่างชายที่ไม่สวยและเหมือนผู้หญิงเหมือนตอนนี้  ตัวตนใหม่ที่สวยและเหมือนผู้หญิงของคน
ข้ามเพศจึงด ารงอยู่ได้บนวัฒนธรรมบริโภค 
 
 อิสรภาพในการใช้ชีวิตทางเพศ 
 ในบทความนี้ แม้ว่าจะมีบริบทที่ต่างกับงานของ Cantu และผู้เขียนจะไม่พบว่ากลุ่มคนข้ามเพศที่ย้ายถิ่น
จากชนบทอีสานคนใดจะให้เหตุผลของการอพยพโยกย้ายเข้ามาท างานในเมืองเพราะเรื่องของการถูกแบ่งแยกกีดกัน 
หรือการถูกท าให้กลายเป็นชายขอบทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด แต่ก็น่าสนใจที่จะน าเรื่องของเพศภาวะและเพศวิถีใน
แง่มุมอื่นๆ เข้ามาลองพิจารณาดูด้วยกับกรณีของกลุ่มแรงงานข้ามเพศจากชนบทอีสาน อย่างเช่น ในกรณีของ 
“กล้วย” จากจังหวัดมุกดาหาร ที่บอกว่าการย้ายออกจากหมู่บ้านแล้วเข้ามาท างานในเมืองท าให้เธอไม่ถูกจับจ้อง
ควบคุมจากพ่อแม่ 
 ดังนั้น ส าหรับกล้วย การออกจากบ้านมาท างานที่อื่นยังท าให้เธอมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตทางเพศด้วย 
เพราะไม่ต้องอยู่ในสายตาของพ่อแม่ และตกเป็นเป้าสายตาของชาวบ้านในหมู่บ้าน ที่คอยจับจ้องพฤติกรรมของเธอ 
เธอบอกว่า “อยู่บ้านก็ไม่มีที่เที่ยว  ไม่มีตังค์เที่ยวด้วย ไม่มีเพื่อน แล้วเราก็เหมือนกับต้องอยู่ในสายตา พ่อแม่ตลอด 
ท าอะไรมาเค้าก็จะรู้  เหมือนอย่างอยู่ที่นี่ เราอยากท าอะไรที่มันผิดหน่อย อย่างน้อยเราก็สบายใจว่าเค้าไม่รู้แน่นอน
อย่างหนูนะ เอาตรงๆ เลย แบบเหมือนกับไปนอนกับผู้ชายคนอ่ืน ถ้าอยู่แถวบ้าน ลือกัน 3 บ้าน 8 บ้าน อยู่นี่ใครจะ
รู้จักเรา เพราะว่าเราเป็นกะเทย ก็ต้องเป็นที่จับจ้อง ก็คือแบบว่าจะมองด้วยสายตาไม่ดี ไม่เป็นมิตรเท่าไร ถ้าเป็นสาว
ประเภทสอง จะมองว่าต้องไปท าเรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเพราะสาวประเภทสองส่วนมากเค้าจะเรื่องแย่ๆ กันเยอะอ่ะค่ะ 
แถวบ้าน อย่างเช่น มั่วสุม เล่นยา เค้าก็เลยแบบว่าปลาตายตัวเดียว เหม็นเน่าไปท้ังคอก” 
 หรืออย่างกรณีของ “แจ็กเกอรีน” จากจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เคยได้ยินรุ่นพี่บอกว่าถ้าอยากมีผัวให้ไปท างาน
โรงงาน ก็ท าให้เธอจดจ าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “แต่ก่อนอยู่บ้านนอกใช่มั้ย กะเทยรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่า ถ้าอยากได้ผัวน่ะ 
ไม่ต้องไปดิ้นรนหาหรอก ไปท างานโรงงานน่ะ เดี๋ยวผู้ชายก็เข้ามาเอง มันก็มีส่วนหน่ึงที่ฝังในใจเราน่ะ อยากมีผัวด้วย
ตอนนั้น ตั้งแต่เด็กๆ จบจน ม. 6 ยังไม่เคยได้ผู้ชายเลยนะ เพิ่งมาออก เพิ่งมาได้ผู้ชายก็ตอนจบ ม. 6 แล้ว ก็เลยอยาก
มี เป็นตัวเป็นตน แต่มีความรู้สึกว่าชอบเค้า แต่ไม่เคยได้กัน”  ดังนั้น การอพยพย้ายถิ่นจากหมู่บ้านในชนบทอีสาน
ส าหรับกล้วยและแจ็คเกอรีน นอกจากเง่ือนไขด้านเศรษฐกิจแล้ว มันยังท าให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตทางเพศได้อย่าง
อิสรเสรีตามที่พวกเธอปราศรถนาด้วย   
 
เครือข่ายกับการย้ายถิ่นมาท างานในนิคมอุตสาหกรรม   
 ในการเข้ามาท างานโรงงานคนงานจะใช้เครือข่ายทางสังคม (social network) ในการพาตนเองเข้าสู่งาน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเครือข่ายจะผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องการสมัครงาน ให้การช่วยเหลือและให้ที่พักพิงในช่วงแรกที่มาอยู่
ใหม่  จะเห็นว่าผู้ให้ข้อมูลทุกรายมาท างานโรงงานในละแวกนี้โดยการชักชวนของญาติ พี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จัก
ทั้งสิ้น  คนงานจากชนบทอีสานที่มาก่อนจะเป็นผู้ชักชวนให้ญาติพี่น้อง คนรู้จักของตนมาท างาน โดยคนงานที่มาอยู่
ก่อน จะท าหน้าท่ีเป็นผู้ค่อยช่วยเหลือ แนะน าเรื่องการสมัครงาน ให้ที่พักอาศัยแก่สมาชิกที่มาใหม่ในช่วงที่ก าลังหา
งาน และยังมีทุนทรัพย์ที่จ ากัด จนกระทั่งสมาชิกใหม่ท างานได้ซักระยะ มีรายได้เพียงพอที่จะเช่าหออยู่ล าพัง ก็
อาจจะย้ายออกไปเช่าหอพักใหม่ อย่างเช่น กรณีบัวลาที่มาท างานในนิคมโดยการชักชวนของน้องสาวซึ่งเป็น
ลูกพ่ีลูกน้อง กรณีรถเมล์ที่ลงมาพักที่บ้านของพี่ชายและพี่สะใภ้ในนิคมเพื่อหางานในช่วงระยะแรก หรือ เจเจที่มาอยู่
กับพ่ีสาวช่วงแรกๆ จนกระทั่งได้งานแล้ว มีรายได้อยู่ตัวแล้วก็จะแยกห้องออกไป 
 นอกจากนี้ บางครั้งเครือข่ายยังท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการสมัครงาน ซึ่งโดยทั่วไปการสมัครเข้า
ท างานโรงงานจะมี 2 วิธี คือ สมัครตรงกับโรงงาน และ สมัครผ่านบริษัทซับ ขึ้นอยู่กับว่าโรงงานนั้นใช้วิธีการสรรหา
ว่าจ้างคนงานแบบไหน ในกรณีโรงงานท่ีรับสมัครตรง ช่องทางการประชาสัมพันธ์อันหนึ่งที่แทบทุกโรงงานใช้คือ ฝาก
บอกคนในโรงงานให้ไปชวนญาติมาสมัครงาน คนงานก็จะชักชวนญาติพี่น้อง เพื่อนของตนมาสมัคร หรืออีกวิธีคือ
สมัครผ่านบริษัทจัดหางาน  (ซับคอนแทรค) ซึ่งจะมี contact กับโรงงานต่างๆ แต่ไม่ว่าจะสมัครโดยวิธีการใด การมี
เครือข่ายถือว่าได้เปรียบ เช่นว่า การมีเครือข่ายท าให้คนงานสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าโรงงานนี้น่าท างาน
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หรือไม่ รายได้ สวัสดิการ โอที สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นอย่างไร งานหนัก-เบามากน้อยเพียงไร ควรจะสมัคร
เข้าไปท างานในโรงงานนี้หรือไม่ ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยคุยกับบัวลาและแนะน าให้เธอลองไปสมัครโรงงานที่เพื่อนของ
ผู้เขียนท างานอยู่ บัวลาบอกว่า  “เค้าบอกว่างานหนักไม่ใช่เหรอ เห็นน้องเค้าบอกเพราะเค้าเคยไปท าที่นั่นแล้ว แฟน
เค้าท าอยู่นั่น ท าได้ 3-4 เดือนมั้ง” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายเพื่อประเมินและตัดสินใจ 
 นอกจากนี้ ใช่ว่าทุกโรงงานจะรับแรงงานข้ามเพศเข้าท างานทั้งหมด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไปเสีย
เที่ยว เครือข่ายจะช่วยให้ข้อมูลได้ว่าโรงงานไหนรับ ถ้าพวกเธอไปสมัครแล้วจะได้เข้าท างานหรือไม่ พวกเธอจะมี
เครือข่ายญาติและเพื่อนที่ท าให้รู้ว่าโรงงานไหนรับบ้าง ปีโป้และกล้วยบอกกับผู้เขียนว่า “เราก็ลองถาม (เพื่อน) ว่า
โรงงานนี้โอเคมั้ย ก็จะมีเพื่อนกะเทยที่เคยท ามาก่อนคอยบอก อย่างที่มา (ที่โรงงาน) เฟอร์ชิส ก็รู้จากเพื่อนผู้หญิงว่า
เค้ารับกะเทยหรือเปล่า” ส่วนกล้วยบอกว่า “ส่วนมากต้องดูก่อนว่าที่น่ีรับหรือไม่รับ รู้จากเพื่อนที่เป็นกะเทยด้วยกัน 
ถามไปเรื่อยๆ มั่นใจว่าที่ไหนรับค่อยไปสมัคร ที่ไหนไม่รับก็ไม่ไป เพราะไปก็ไม่ได้ ส่วนมากจะมีข้อมูลมาก่อนว่าท่ีไหน
รับบ้าง ไม่รับบ้าง บางทีก็ถามจากเพื่อนผู้หญิงว่าโรงงานนี้รับกะเทยมั้ยอะไรเง้ีย”   
 ในบางกรณีที่คนหนึ่งลาออกไปท างานที่อื่นแล้วพบว่าโรงงานใหม่สภาพแวดล้อมในการท างานดี 
ค่าตอบแทนดีกว่าที่เดิมก็จะมีการชักชวนเพื่อนที่อยู่โรงงานเดิมด้วยกันไปท าที่ใหม่ หากมีต าแหน่งว่าง เหมือนดัง
กรณีล่าสุดที่กล้วยลาออกจากโรงงานเฟอร์ชิสไปอยู่โรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งในละแวกนั้น เมื่อมีต าแหน่งว่าง
เธอก็โทรชวนเจเจให้มาสมัคร และในท่ีสุด เจเจก็ได้มาท างานท่ีใหม่ด้วยกันกับกล้วย  
 อีกทางเลือกหนึ่งที่พวกเธอท ากันก็คือ การไปหว่านใบสมัครไว้กับบริษัทซับคอนแทรค ให้บริษัทซับคอน
แทรคเป็นคนพาพวกเธอเข้าท างาน เนื่องจากบริษัทซับคอนแทรคจะมี contact กับหลายโรงงานในนิคมและจะรู้ว่า
โรงงานไหนบ้างที่รับกลุ่มแรงงานข้ามเพศ วิธีนี้ก็ท าให้พวกเธอไม่ต้องไปคาดเดาว่าโรงงานไหนจะรับหรือไม่รับ ลด
ความเสี่ยงท่ีจะเสียเวลาไปสมัครโรงงานท่ีไม่รับ แต่ก็มีข้อเสียตรงที่พวกเธออาจจะถูกขูดรีดมากกว่า ได้ค่าตอบแทน
น้อยกว่าและความมั่นคงน้อยกว่าการเป็นคนงานของโรงงานโดยตรง ทั้งนี้ ในการสมัครพวกเธอจะแสดงอัตลักษณ์
ข้ามเพศให้เจ้าหน้าที่เห็นชัดเจน โดยพวกเธอจะถ่ายรูปสมัครงานท้ังที่ผมยาว แต่งหญิง และไปสมัครงานในสภาพนั้น
เพื่อว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทซับจะได้เห็นชัดเจนว่าพวกเธอเป็นกะเทยจะได้จัดส่งพวกเธอไปโรงงานที่รับหรือหาก
โรงงานไหนไม่รับก็จะได้ไม่ต้องเรียกพวกเธอไปสัมภาษณ์ให้เสียเวลา ปีโป้บอกว่า “(เวลาไปสมัครงาน) เราก็ถ่ายรูป
ปัจจุบันท่ีผมยาวไป ถ่ายแสดงตัวไปเลยว่าเป็นกะเทย ถ้าไม่รับก็ไม่ต้องโทรมาเสียเวลา” 
 นอกจากนี้ ญาติ พี่น้อง และเพื่อนในฐานะที่เป็นเครือข่ายเก่ายังมีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันในหลายๆ 
เรื่องนอกเหนือจากจะเป็นที่พึ่งในระยะแรกของการมาท างานแล้ว อย่างเช่น บัวลามักจะอาศัยกลับบ้านที่
อุบลราชธานีกับน้องสาวซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องของเธอ เนื่องจากน้องสาวและสามีมีรถกระบะ โดยบัวลาจะช่วยออกค่า
น้ ามันประมาณ 500-1,000 บาท และขากลับมาหอพักก็จะอาศัยน าข้าวที่ปลูกเองที่บ้านใส่หลังรถกระบะน ามาหุง
กินเองที่หอพัก ซึ่งที่หอของบัวลาจะมีอุปกรณ์ส าหรับท าอาหารอีสานพื้นฐานอย่างเช่น กระติ๊บข้าวเหนียว อุปกรณ์
ส าหรับนึ่งข้าวเหนียว ครกส าหรับต าส้มต า ฯลฯ  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายมีความส าคัญมากในบริบทที่คนงานอพยพจากชนบทอีสานมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่น 
คนงานจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายเดิมไว้ หลายครั้งที่ผู้เขียนไปเยี่ยมหาบัวลาที่หอจะเห็นบัวลา 
พร้อมด้วย “แคร์” น้องสาวแท้ๆ ของเธออยู่กับน้องสาว (เป็นลูกพี่ลูกน้อง) กับสามีของเธอ มักจะออกเงินกัน
ท าอาหารมานั่งกินด้วยกัน เช่น ส้มต า ขนมจีนน้ ายา  ในขณะที่รักษาเครือข่ายความสัมพันธ์เดิม ก็จะมีการสร้าง
เครือข่ายใหม่ขึ้นมาด้วย  
 ปีโป้พูดถึงชีวิตที่ค่อนข้างจะไร้ญาติขาดมิตรของการมาอยู่ที่นี่ว่า “อยู่บ้านมีแม่ มีญาติ มีไรอยู่ แต่มาอยู่นี่
แทบจะไม่มีใครเลย” บ่อยครั้งที่ผู้เขียนได้ยินคนงานบ่นเบื่อ เหนื่อย คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน การอพยพย้ายถิ่น
จากชนบทอีสานมาท างานอยู่ในสังคมนิคมอุตสาหกรรม ท าให้พวกเธอหลุดออกมาจากความสัมพันธ์กับครอบครัว 
เครือญาติ และชุมชนเดิมมาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นในสังคมแห่งใหม่ พวกเธอจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่
ขึ้นมาทดแทนอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจในยามเหงา ท้อ เบื่อหน่าย เช่น การรวมกลุ่มเพื่อนที่ท างานอยู่โรงงาน
เดียวกัน เพื่อนท่ีมาจากจังหวัดเดียวกัน หรือกลุ่มเพื่อนที่มีอัตลักษณ์ข้ามเพศเหมือนกัน โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลา
งาน คนงานจะมีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม  
 ในช่วงวันหยุดยาว ปีโป้พร้อมด้วยเพื่อนท่ีท างานอยู่โรงงานเดียวกัน นัดรวมตัวกันไปท าบุญ ถวายสังฆทาน
ที่วัดหลวงพ่อโสธร โดยใช้รถตู้ของสามีของ “พร” ซึ่งเป็นเพื่อนคนงานในโรงงานเฟอร์ชิส โดยเก็บเงินคนละ 200-
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300 บาท เพื่อเป็นค่าน้ ามันรถและจ่ายเป็นค่าเช่า ไปกันเต็มคันรถ โดยที่นอกจากจะเป็นการไปท าบุญแล้วคนงานยัง
แวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ด้วย หรืออย่างวันหยุดสุดสัปดาห์ บางครั้งคนงานจะรวมตัวกันแล้วไปเที่ยวทะเลใน
จังหวัดระยองบ้าง ในพัทยาบ้าง โดยจะนั่งรถกระบะของเพื่อนคนงานไปด้วยกันหลายๆ คน   
 
บทสรุป 
 ปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เป็นแรงดึงดูดให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานในชนบทภาคเกษตรกรรมสู่เมือง
อุตสาหกรรมคือ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานอย่างมหาศาล นอกจากนี้การ
ปรับตัวของทุนนิยมที่ใช้ระบบการจ้างงานแบบยืดหยุ่นในลักษณะการจ้างเหมาค่าแรงหรือที่คนงานมักเรียกว่า “ซับ
คอนแทรค” (subcontract) ได้ท าให้เง่ือนไขในการคัดสรรคนเข้าท างานเกิดความยืดหยุ่นตามไปด้วย เง่ือนไขเช่นนี้
เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ทุนนิยมเริ่มเปิดที่ทางให้กับกลุ่มคนข้ามเพศได้เข้ามาท างาน และพบว่าโรงงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
กลุ่มแรงงานข้ามเพศ โดยมองว่าสามารถท างานได้หลากหลายและยืดหยุ่นคือมีลักษณะที่ “แข็งแรงแบบผู้ชาย แต่
ละเอียดแบบผู้หญิง” ท าให้หลายโรงงานในพ้ืนท่ีศึกษาชอบและยินดีรับคนกลุ่มนี้  
 แนวคิดและข้อถกเถียงในทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องมูลเหตุปัจจัยของการอพยพย้ายถิ่นท าให้เราเห็นว่า
มูลเหตุปัจจัยของการอพยพย้ายถิ่นมิได้เกิดขึ้นจากเง่ือนไขปัจจัยทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ท าให้เห็นว่าปัจจัยทาง
วัฒนธรรมก็มีส่วนส าคัญไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อศึกษาจากมุมมองหรือประสบการณ์ของกลุ่มคนข้ามเพศท าให้พบว่ามี
แง่มุมที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตของปีโป้ เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าแม้จะเป็น
เพศไหนก็สามารถประสบความส าเร็จได้เหมือนคนเพศชายหญิงทั่วไป การบริโภคความหมายของงานเพื่อสร้าง  
อัตลักษณ์ใหม่ท่ีถึงแม้ว่าพวกเธอจะมีข้อจ ากัดเรื่องระดับการศึกษาแต่พวกเธอก็มีการจัดล าดับและให้คุณค่ากับงาน
แต่ละประเภทโดยค านึงถึงหลายๆ เรื่อง เช่น ภาพลักษณ์ของงานที่ท า ความสม่ าเสมอของรายได้ สวัสดิการและ
ความมั่นคง เป็นต้น  นอกจากน้ี ความต้องการบริโภคความทันสมัยเพื่อสร้างตัวตนที่ “สวยและเหมือนผู้หญิง” อัน
จะท าให้กลุ่มคนข้ามเพศได้รับการยอมรับจากสังคมก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้พวกเธอต้องการอพยพเข้ามาท างานใน
เมืองเพราะองค์ประกอบหลายอย่างที่เอื้อต่อการธ ารงอัตลักษณ์ที่พึ่งปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการท างานที่  
ไม่ต้องตากแดดและท างานหนักในไร่นา การเข้าถึงการบริโภคสินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการแพทย์เช่น การฉีดฮอร์โมนให้มีรูปร่าง ผิวพรรณ ทรวดทรงองค์เอวเหมือนผู้หญิง ไปจนถึงการศัลยกรรม
ผ่าตัดทรวงอกหรือแปลงเพศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ พื้นที่เมืองสามารถตอบสนองความปรารถนาของพวกเธอได้มากกว่า 
นอกจากน้ี การเคลื่อนย้ายมาอยู่ห่างไกลสายตาของพ่อแม่ เครือญาติและคนในชุมชนยังท าให้พวกเธอรู้สึกเป็นอิสระ
ที่จะใช้ชีวิตทางเพศในแบบที่ตนต้องการ ปัจจัยทางวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนไม่ควรถูกมองข้ามว่าเป็นมูลเหตุของการ
อพยพย้ายถิ่นเพราะจะช่วยท าให้เข้าใจเหตุผลที่หลากหลายของกลุ่มที่หลากหลายในประเด็นการย้ายถิ่นของแรงงาน
ในชนบท      
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บทความนีเ้ป็นข้อมูลส่วนหน่ึงที่ปรับมาจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กะเทยโรงงาน : ชีวิตและ
ตัวตนข้ามเพศของแรงงานอพยพจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากส านักงานกองทุน
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สังคมเมืองกับความเป็นสมัยใหม่  
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