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บทความนี้ศึกษาการกลับพม่าและเริ่มต้นทำาธุรกิจขนาดเล็กของอดีตคนพม่าพลัดถิ่น 

โดยการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เมืองสำาคัญสามแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า  

(เมียวดี พะอัน เมาะลำาไย) ผู้เขียนเสนอว่าการก่อเกิดของผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพม่า  

เป็นการตัดบรรจบกันของความตื่นตัวในการค้นพบโอกาสทำากำาไรของปัจเจกบุคคลกับ 

พลังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในพม่า ที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์กลับพม่าและกลาย

เป็นผู้ประกอบการมีทั้งความรู้สึกมีเสรีภาพและความปลอดภัย สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

ในพม่า การพัวพันกับความสัมพันธ์ทางสังคมในบ้านเกิด และการสั่งสมทุนมาจากอดีต  

การกลับพม่าและการใช้ทักษะผู้ประกอบการมีที่มาที่ไปซับซ้อน ไม่ใช่การกลับบ้านตาม 

กฎธรรมชาติหรือไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมอย่างถาวรตามการอธิบายแบบการย้ายถิ่นกลับ 

ประเทศ (return migration) หากแต่เป็นการเคลื่อนย้ายกลับ (return mobility) เพื่อ 

เปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ดีกว่า ผ่านการทดลองทำาธุรกิจขนาดเล็กในประเทศบ้านเกิด 

การเคลื่อนย้ายกลับจึงเป็นกระบวนการทางสังคมที่ยังไม่สิ้นสุด ชีวิตของคนกลับพม่าเหล่านี้

จึงยังไม่ลงหลักปักฐานและอาจมีการเดินทางอื่นๆ ตามมาได้อีก

คำ�สำ�คัญ:  การเคลื่อนย้ายกลับ, ทักษะผู้ประกอบการ, พม่าพลัดถิ่น, พม่ายุคปฏิรูป

The article delves into recent return of Burmese displaced persons to Myanmar and 

their small business trajectories. It is based on an ethnographic research in three cities 

in southeastern Myanmar (Myawaddy, Hpa-an and Mawlamyine). The author argues 

that the entrepreneurial practices in Myanmar have developed amidst individuals’ 

awareness of novel profit opportunities and diverse social structures in Myanmar. 

These political and socio-economic forces include increasing freedom and safety, 

uncertain circumstances, the re-engagement with social relations and the previous 

accumulation of capitals. Return to Myanmar and practices of entrepreneurial skills 

emerge out of complex social factors, not just a homecoming as given rule or 

permanent settlement as usually described in research on ‘return migration’. Rather, 

the paper describes what is going on as an ongoing social process of ‘return mobility’ 

that is actually open for returnees’ new life possibilities and other mobilities, without 

a necessity to settle down right there and then. 
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บทน�า

นับตั้งแต่หลัง ค.ศ. 20111 อดีตคนพม่าพลัดถ่ินจำานวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับไป 

ประเทศพม่าและดำารงชีพด้วยการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ตัวอย่างหนึ่งคือ เจ้าของร้าน

อาหารทูมิตตะ ร้านแห่งน้ีตั้งอยู่ใกล้นำ้าตกกอกะต่อง สถานที่ท่องเท่ียวสำาคัญแห่งหนึ่ง 

ชานเมืองพะอัน เมืองหลวงของเขตการปกครองรัฐกะเหร่ียง ประเทศพม่า ลักษณะร้าน

ภายนอกไม่มีอะไรโดดเด่น ร้านหน้ากว้างแปดเมตร มุงหลังคาด้วยตับจาก มีโต๊ะไม้

สี่เหลี่ยมขนาดสี่ที่นั่งรวมเก้าตัว พร้อมเก้าอี้พลาสติก หน้าจ่ัวร้านมีรูปธงชาติกะเหรี่ยงบอก

กลุ่มชาติพันธุ์ของเจ้าของร้าน ป้ายชื่อร้านเขียนด้วยภาษาพม่า ระบุว่าร้านนี้ขายอาหารไทย  

พร้อมลงท้ายด้วยภาษาอังกฤษว่า “Thailand Food” การพบเจอร้านอาหารไทยไม่ใช่ 

เรื่องน่าตื่นเต้นในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า ที่นั่น อาหารไทยได้รับความนิยม 

ก๋วยเต๋ียวต้มยำาและข้าวราดผัดกะเพราก็เป็นที่รู้จักทั่วไป เม่ือเริ่มส่ังอาหาร พบว่าทูมิตตะ 

ไม่ใช่แค่ร้านอาหารไทยตามสั่งทั่วไป รายการอาหารบ่งช้ีว่าร้านนี้ขายอาหารไทยระดับ

ภัตตาคารท่ีอาหารมีขั้นตอนการปรุงซับซ้อนและใช้ส่วนผสมหลากหลาย ด้วยเมนูประเภท

ปลานึ่งซีอิ้วหรือกุ้งทอดยำาสมุนไพร มีการตกแต่งจานด้วยผักกาดและผักแกะสลัก รสชาติ

และกล่ินโดดเด่นด้วยพืชสมุนไพรไทยนานาชนิด

เจ้าของร้านอาหารทูมิตตะเป็นหนุ่มร่างเล็กที่แนะนำาตัวเองว่าช่ือ นิด อายุ 36 ปี2 

เขาจากบ้านเกิดไปตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการบวชเป็นเณรเพ่ือให้ได้เรียนหนังสือและไม่ต้อง

ถูกบังคับไปทำางานแบกหามให้ทหารพม่า เขาสึกออกจากวัดเม่ืออายุ 15 ปี และเดินทาง

ไปทำางานท่ีประเทศไทย เขาทำางานหลากหลายชนิด งานท่ีเขาชอบและทำาอยู่นานที่สุด

คืองานทำาอาหาร เปลี่ยนงานทำามาหลายร้าน และค่อยๆ พัฒนาฝีมือจากเป็นลูกมือ เป็น

ผู้ช่วย จนเป็น “กุ๊ก” ใหญ่ประจำาร้าน เขาทำาได้ท้ังอาหารไทย-จีน-ฝรั่ง ขณะท่ีเขาเป็น

1 บทความนี้อ้างอิงช่วงเวลาตามคริสตศักราชเพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์

สำาคัญต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก.

2 ข้อมูลใน ค.ศ. 2015; ผู้เขียนใช้นามสมมติแทนชื่อของผู้ให้ข้อมูลทุกคนในบทความนี้.
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หัวหน้าพ่อครัวประจำาร้านอาหารมีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พ่ีสาวผู้อยู่เฝ้าบ้านโทรศัพท์คุย

กับนิด และชักชวนให้เขาลองกลับมาเปิดร้านอาหารของตนเองที่บ้าน เม่ือร้านอาหารท่ี

ทำางานอยู่หมดสัญญาเช่าที่ดินและต้องย้ายไปตั้งร้านใหม่ที่อยู่ไกลข้ึน นิดก็ตัดสินใจกลับ

มาอยู่บ้านเกิด การทดลองเริ่มด้วยการสร้างร้านด้วยเงินทุนประมาณ 200,000 บาท 

การทำาร้านอาหารทำาให้นิดมีทัศนคติท่ีเปล่ียนไปเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง เม่ือ

กลับมาเปิดร้านใหม่ๆ ในปลายปี 2013 เขารู้สึกหวั่นใจเร่ืองความอยู่รอดของร้าน จึงไม่

กล้าลงเม็ดเงินท้ังหมดท่ีสะสมไว้ เมื่อแรกเปิดร้าน ร้านก็เงียบไม่มีลูกค้า หลังจากน้ันสี่

เดือน ร้านจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก คนบอกกันปากต่อปาก ร้านมียอดขายดีข้ึนมาก ลูกค้าประจำา

ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวในเมืองพะอันที่ติดใจในรสฝีมือของนิด ลูกค้าจะมีมากพิเศษใน

หน้าแล้งท่ีมีงานบุญตามท่ีต่างๆ เขาขายได้มากถึง 70,000-80,000 จ๊ัต (หรือประมาณ 

2,100-2,400 บาท) ต่อวัน เมื่อนิดเริ่มมั่นใจกับแนวทางที่เดินมาหนึ่งปีครึ่ง เขาก็มีแผนจะ

เปิดร้านใหม่โดยลงทุนร่วมกับพี่ชายของภรรยา ผู้เป็นเจ้าของที่ดินทำาเลดีแปลงหนึ่งที่อยู่

ใกล้แหล่งชุมชนและถนนสายหลัก ต้นปี 2015 ร้านใหม่ของนิดเริ่มก่อสร้างแล้ว นิดและ

หุ้นส่วนอยู่ระหว่างกำาลังคิดว่าจะตกแต่งร้านออกมาแบบใด นิดแสดงความมุ่งม่ันกับงาน

ร้านอาหารในปัจจุบันและอนาคตของเขาว่า

ผมจะท�ำภัตตำคำร อยำกขำยอำหำรดีๆ อย่ำงท่ีเมืองไทย ผมคิดว่ำในพะอันนี้ เรื่องฝีมือ 

ผมไม่กลัวหรือเป็นรองใคร อดีตลูกน้องท่ีเคยท�ำงำนกับผมที่กรุงเทพฯ กลับมำเปิดร้ำน เขำ

ยังอยู่ได้ ผมเป็นคนสอนเขำ ตอนนี้มีทุนและก�ำลังจะมีร้ำนในท�ำเลที่ดี เรำก็น่ำจะท�ำได้ .... 

หำกไปได้ดีจริงและท�ำต่อคนเดียวไม่ไหว ผมจะเรียกพ่ีชำยอีกสองคนที่ตอนนี้เป็นกุ๊กอยู่

ภัตตำคำรหูฉลำมท่ีสุรวงศ์กลับมำช่วยด้วย

เรื่องราวของนิดเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเดินทางกลับประเทศพม่าของอดีต 

ผู้พลัดถ่ิน (ex-displaced persons) ผู้ท่ีต้องหลบหนีภัยการสู้รบและความยากลำาบาก

ทางเศรษฐกิจในพม่าไปอยู ่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศไทย หลัง ค.ศ.  2011 

พวกเขาเดินทางกลับไปพม่าและดำารงชีพด้วยการประกอบธุรกิจขนาดเล็กในกิจการ

ต่างๆ บทความนี้สำารวจความเป็นมาทางสังคมของการกลับพม่า และการกลายเป็น 
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ผู ้ประกอบการของผู ้ ท่ีเดินทางกลับมานี้ โดยพยายามตอบคำาถามว่าทำาไมอดีตคน 

พลัดถิ่นจำานวนหนึ่งจึงตัดสินใจกลับพม่า พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำาธุรกิจขนาด

เล็กได้อย่างไร และการกลายเป็นผู้ประกอบการสัมพันธ์กับบริบทความเปลี่ยนแปลง

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมพม่าในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

ผู้เขียนเรียกผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในบทความนี้ว่า “อดีตผู้พลัดถิ่น” เพราะผู้ให้ข้อมูล

ล้วนเป็นผู ้ถูกบังคับให้พลัดถิ่น เนื่องจากปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในประเทศพม่าในอดีต ผู้เขียนใช้คำานี้เพ่ือก้าวข้ามเส้นแบ่ง

หมวดหมู่ระหว่างผู้ลี้ภัยและคนย้ายถ่ิน เรามักคุ้นเคยกับนิยามว่า “ผู้ลี้ภัย” (refugees) 

คือคนท่ีถูกบังคับให้พลัดถิ่นเพราะความกลัวจะถูกประหัตประหาร ส่วน “คนย้ายถิ่น” 

(migrants) คือ คนที่พลัดถิ่นด้วยความสมัครใจและมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ (ตัวอย่าง

เช่น พัชราวลัย วงศ์บุญสิน 2552) ในกรณีของอดีตผู้พลัดถิ่นจากพม่า การเดินทางของ

พวกเขามีพลวัตสูง เส้นแบ่งข้างต้นมักถูกทำาให้พร่าเลือน คนเคยเป็นผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่ใน

ค่ายอพยพตามแนวชายแดนไทย ต่อมาอาจกลายเป็นแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย คน

ท่ีถูกจัดว่าเป็น “แรงงานอพยพ” ในประเทศไทยจำานวนมากมีภูมิหลังและประสบการณ์

ถูกบังคับให้ย้ายถิ่นมากกว่าเลือกย้ายถิ่นด้วยความสมัครใจ จากข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล

ท่ียินดีเล่าประวัติส่วนตัวอย่างละเอียด พบว่าพวกเขามีประสบการณ์พลัดถิ่นซับซ้อนเกิน

กว่าจะติดป้ายใดๆ ให้พวกเขาได้ตามวิชาการศึกษาการย้ายถ่ิน เพราะนั่นคือการลดทอน

ความซับซ้อนในภูมิหลังและความหมายของการกลับพม่าให้เป็นไปตามกรอบการแบ่ง

ประเภทท่ีมีอยู่แล้ว

บทความนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาและสังเกตความเคลื่อนไหวและกิจกรรมการใช้

ชีวิตของผู้ให้ข้อมูลในเมือง 3 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า คือ เมืองเมียวดี เมอืง

พะอนั ในเขตปกครองรฐักะเหรีย่ง และเมอืงเมาะลำาไย ในเขตปกครองรฐัมอญ รวมทัง้การ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญในการทำางานภาคสนามระหว่างเดือนตุลาคม ค.ศ. 

2014 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 รวมมีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 37 ราย ส่วนใหญ่มีภูมิหลัง

ทางชาตพินัธุเ์ป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุกะเหรีย่งและมอญ ซึง่เป็นประชากรกลุม่หลกัในพ้ืนทีศึ่กษา 

กลุ ่มชาติพันธุ ์อื่นๆ ก็มีเช่น พม่า ปะโอ ยะไข่ เป็นต้น มากกว่าร้อยละแปดสิบของ 
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ผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด คือคนที่เพิ่งกลับพม่านับจากปี 2012 เป็นต้นมา พวกเขาทำาธุรกิจ 

หลากหลายชนิดและมีระดับของความก้าวหน้าเชิงธุรกิจแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน 

ช่วงท่ีสามารถตั้งต้นธุรกิจได้ระดับหนึ่งแล้ว และกำาลังทดลองและพัฒนาความอยู่รอดของ

กิจการอยู่ กลุ่มหลังน้ียังไม่ปิดทางความเป็นไปได้ของการกลับไปทำางานต่างประเทศ 

อีกครั้ง หากธุรกิจที่ทำาล้มเหลว ผู้วิจัยได้ยินเรื่องราวของคนกลับมาทำาธุรกิจ ล้มเหลว และ

ออกไปทำางานท่ีอื่นอีก แต่ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่อาจติดตามตัวได้

ผู้วิจัยเสนอว่า การก่อเกิดของผู้ประกอบการรายใหม่ในพม่าเป็นการตัดบรรจบกัน

ของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับปัจเจกบุคคลกับพลังอำานาจต่างๆ ในสังคมพม่า การ

แสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเกี่ยวโยงใกล้ชิดกับโครงสร้างเศรษฐกิจ

การเมอืง มใิช่เป็นผลจากความสามารถเฉพาะบคุคลทัง้หมด พลงัทางการเมอืงและสงัคม

มีส่วนร่วมสร้างปรากฏการณ์กลับพม่าและกลายเป็นผู ้ประกอบการ ทั้งความรู ้สึก 

มีเสรีภาพและความปลอดภัย การสั่งสมทุนมาจากอดีต ความสัมพันธ์ทางสังคมใน 

บ้านเกิด และสถานการณ์เฉพาะทางการเมืองและเศรษฐกิจในพม่า การกลับพม่ามาเป็น 

ผู้ประกอบการเป็นการเคลื่อนย้ายกลับ ที่บ่งบอกว่าชีวิตทางสังคมของคนเหล่านี้เป็นเรื่อง

เชิงกระบวนการท่ียังไม่ส้ินสุดลง การเคลื่อนย้ายกลับจึงเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อ

แสวงหาชีวิตที่ดีหรือน่าพึงพอใจกว่าในอดีต ในสังคมพม่ายุคปฏิรูปประเทศ พวกเขามอง

ประเทศต้นทางเป็นพื้นที่ทางสังคมแห่งความเป็นไปได้ และเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับพลัง

อำานาจต่างๆ การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าและน่าพึงพอใจกว่าจึงไม่ใช่การฝังรากแน่น

ในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง การกลับพม่าและกลายเป็นผู้ประกอบการจึงเป็นการเคลื่อนย้ายที่ 

ต่อเนื่องจากอดีต ที่ชีวิตทางสังคมของผู้คนในภูมิภาคนี้ใช้มาตลอด 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา

ข้อถกเถียงเรื่อง “บ้าน” และการกลับ

ในเบื้องต้น เรื่องราวการเดินทางกลับพม่าและดำารงชีพด้วยการทำาธุรกิจขนาดเล็กใน

บทความนี้อาจดูคล้ายกับส่ิงท่ีเรียกว่า การย้ายถิ่นกลับบ้าน/ประเทศต้นทาง ในสาขา

วิชาการศึกษาการย้ายถิ่น (migration studies) อย่างไรก็ตาม บทความนี้ต้ังข้อสงสัยต่อ
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แนวคิดการย้ายถ่ินกลับบ้าน/ประเทศต้นทาง (return migration) แบบดังกล่าว เพราะ

แนวคิดน้ีมักอธิบายว่า การย้ายถิ่นกลับนี้คือการกลับไปตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรในประเทศ

ต้นทาง และเป็นการกระทำาท่ีเป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ ทศันะการย้ายถิน่กลบัประเทศแบบนี้

เป็นท่ียอมรับและใช้กันทั่วไป แต่ผู้เขียนเห็นว่าเราต้องศึกษาเรื่องน้ีอย่างระมัดระวัง เพราะ

ฐานคิดเช่นนี้แฝงตรรกะความคิดแบบติดอยู่กับท่ี (Cresswell 2006; Malkki 1992) 

เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ น่ันคือ การมองว่าการกลับไปสังคมต้นทางเป็นเรื่อง

ธรรมดาสามัญ เพราะมนุษย์ใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมหรือพื้นที่ทางกายภาพแห่งใดแห่งหนึ่ง

ท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมชัดเจนแน่นอน ทัศนะแบบนี้ทึกทักเอาเองว่าเป็นจุดสิ้นสุดของ

การเดินทาง มองข้ามความซับซ้อนเชิงกระบวนการของปรากฏการณ์นี้ และไม่เห็นความ

จำาเป็นที่จะตอบคำาถามว่า ทำาไมคนถึงกลับไปอยู่ประเทศต้นทาง เพราะมองว่าการกลับไป

อยู่กับท่ีในสังคมบ้านเกิดนั้นเป็นภาวะ “ปกติ” อยู่แล้ว

คำาว่า “บ้าน” (home) ในทางสังคมศาสตร์เป็นแนวคิดที่มีข้อถกเถียงมากมาย 

“บ้าน” เป็นได้ท้ังความคิดรวบยอดท่ีสื่อถึงความรู้สึกท่ีเป็นบ่อเกิดของความปรารถนาและ

การโหยหาอดีต เป็นพื้นทีท่างสงัคมทีใ่ห้ความรู้สึกเป็นสว่นตัว คุม้ครองจากภยัต่างๆ พรอ้ม

หล่อเลี้ยงผู้ร่วมสร้างความรู้สึกเป็นบ้าน และเป็นปฏิกิริยาเยียวยาแก่คนที่ตกอยู่ในสภาวะ

ระหว่างกลาง เป็นเหมอืนยาถอนพษิจากความรูส้กึสงัคมล่มสลาย เพ่ือให้กลบัมารูส้กึม่ันคง

และแน่นอน (Markowitz 2004) “บ้าน” ยังมีความสำาคัญหรือไม่ ในทางหน่ึง โลกแห่งการ

เชื่อมต่อและเคลื่อนย้ายได้ท้าทายความรู้สึกผูกพันกับ “บ้าน” หรือสายสัมพันธ์ระหว่างคน

กับสถานที่ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยสนิทแนบแน่นและทำาให้เขตแดนเชิงวัฒนธรรมพร่าเลือน ในอีก

ทางหนึ่ง “บ้าน” ไม่ได้หมดความสำาคัญลงไปเสียทีเดียว ยังเป็นความคิดเชิงวัฒนธรรม 

ที่ทรงอิทธิพลโดดเด่น และคอยรบกวนการคิดเรื่อง “บ้าน” ในฐานะสิ่งที่มีแก่นสารและ 

ไม่เปลี่ยนแปลง และคลี่ออกมาเป็นการต่อสู ้เชิงการเมืองวัฒนธรรม (Gupta and 

Ferguson 1992) 

ในบทความนี้ ผู้ให้ข้อมูลเดินทางกลับประเทศต้นทางในทางกายภาพจริง แต่ก็ไม่ 

อาจสรุปตรงๆ ได้ว่า นี่คือการย้ายถิ่นกลับบ้านดังคำาอธิบายที่อธิบายกันทั่วไปในการศึกษา

การย้ายถิ่น บทความน้ีไม่ได้มุ่งวิเคราะห์การให้ความหมายของ “บ้าน” และ “การกลับ
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บ้าน” ของคนกลับพม่า หากเน้นศึกษาท่ีมาที่ไปทางสังคมของการเดินทางกลับพม่าของ

อดีตผู้พลัดถิ่น และตำาแหน่งแห่งที่ของปรากฏการณ์นี้ในบริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

สิ่งท่ีปรากฏชัดก็คือ การเดินทางกลับพม่านี้เป็นกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด คนกลับพม่า 

ส่วนใหญ่ทำาสิ่งนี้ในฐานะโครงการทดลองและรอดูความเป็นไปได้ มิใช่เพียงเพราะพวกเขา

ให้ความสำาคญักบัความรูส้กึ “ได้กลบับ้าน” การเดนิทางกลบัพม่านำาพวกเขากลบัไปสูก่าร

อยู่ร่วมกับคนท่ีคุ้นเคยและมีวัฒนธรรมในแบบเดียวกัน นั่นก็คือการกลับไปสู่ความสัมพันธ์

ทางสังคมชุดหนึ่งท่ีแฝงความเป็นไปได้แบบต่างๆ เอาไว้ ทั้งการได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่รัก 

และได้อาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์น้ันเป็นยุทธวิธีสนับสนุนโครงการกลับพม่า ดังที่ผู้เขียน

ได้อภิปรายไว้ในงานอีกชิ้น (ประเสริฐ แรงกล้า และ สิริไพลิน สิงห์อินทร์ 2559) ขณะ

เดียวกัน การกลับไปอยู่บ้านเกิดมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังด้วย ดังผู้ให้ข้อมูลชายชาวมอญคน

หนึ่งเล่าว่า “กลับมำอยู่นี่ ใจต้องหนักแน่น ไม่หวั่นไหว คนคอยดูว่ำเรำท�ำอะไร บำงคน

อิจฉำและวิจำรณ์ไปต่ำงๆ นำนำ” 

ผู้เขียนเห็นว่าปรากฏการณ์กลับพม่าและกลายเป็นผู้ประกอบการนี้มีลักษณะเป็น 

“การกลับไปบ้าน” (homecomings) ตามที่ฟราน มาร์โควิทซ์ (Fran Markowitz) เสนอ

ให้ทำาความเข้าใจการกลับไปบ้านในฐานะจุดบรรจบกันอย่างอลหม่านของความปรารถนา

ส่วนบุคคลที่จะมีชีวิตท่ีน่าพึงพอใจและมีคุณค่าอย่างจริงจัง (Markowitz 2004) ความ

ปรารถนานีถ้กูคำา้จนุอยูด้่วยจนิตนาการทางวัฒนธรรมแบบต่างๆ ถกูหล่อเลีย้งโดยกลุม่ทาง

สังคม และทำาออกมาในรูปของปฏิบัติการเคลื่อนย้าย ฉะนั้น การเคลื่อนย้ายจึงไม่ใช ่

แค่เพียงความพยายามระดับปัจเจกบุคคลที่ไร้ข้อกังวล บทความนี้ยังเห็นด้วยกับจุดยืนที่

แอนเดอร์ส สเตฟานส์สัน (Anders Stefansson) เสนอว่า การกลับไปบ้านมีความมุ่งหวัง

หลักอยู่ท่ีการสร้างชีวิตอนาคตที่น่าพอใจและดีกว่า (Stefansson 2004) และควรก้าวไป

ให้พ้นการรื้อหรือวิพากษ์วิจารณ์ความหมายของ “บ้าน” ในการศึกษาการย้ายถิ่นกลับ

ประเทศต้นทาง ท่ีมักอธิบายถึงมายาคติ ภาพลวง และความเป็นไปไม่ได้จริงของ “บ้าน” 

เมื่อคนพลัดถ่ินได้กลับไปสู่หมู่บ้านหรือตำาแหน่งแห่งที่ทางภูมิศาสตร์เดิมที่พวกเขาจากมา 

(Rapport and Dawson 1998; Warner 1994) ฉะนัน้ สิง่ทีบ่ทความนีส้นใจคอืการกลบั

พม่ามีท่ีมาท่ีไปและความหมายเชงิสังคมอย่างไร ไม่ใช่การตอบว่าพวกเขากำาลงักลับไปทีไ่หน
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ธุรกิจขนาดเล็กใหม่ๆ ในพม่า

ปรากฏการณ์คนพม่ากลับบ้านแสดงถึงแนวทางการดำารงชีพท่ีประเทศบ้านเกิดภายหลัง 

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการเลือกสิ้นสุดสภาวะการพลัดถิ่นไปอยู่ต่างแดน คน

กลุม่นีเ้ป็นเจ้าของธรุกิจขนาดเลก็ท่ีเริม่มจีำานวนมากขึน้จากทีเ่คยเป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ท่ีไม่น่าทำาในอดีต ที่ผ่านมา การพลัดถิ่นออกไปต่างประเทศ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และ

เกาหลีใต้) และการกลับบ้านมีลักษณะหมุนเวียนเป็นวงจร คนกลับบ้านและมีเงินก้อนหน่ึง

เก็บกลับมามักอยู่พม่าได้ไม่นานก็ต้องกลับไปหางานทำาต่างประเทศอีก เพราะแทบจะไม่

สามารถสร้างแนวทางการดำารงชีพใดๆ ให้อยู่รอดได้ต่อเน่ือง เงินที่ได้มาถูกใช้เพ่ือการกิน

อยู่ประจำาวันหรือปรับปรุงบ้านเรือน เมื่อมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ใหม่ เงินก็หมด ต้องดิ้นรน

หาทางอพยพอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวในวัยแรงงาน นับตั้งแต่ปี 2012 

เป็นต้นมา คนสัญชาติพม่าจำานวนหนึ่งจากหลากหลายภูมิหลังทางชาติพันธุ์เริ่มสามารถ

หาวิถีทางเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วยการทำาธุรกิจเล็กๆ 

วงจรการเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศและกลับพม่าที่กล่าวข้างต้นยังคงเป็นสภาพ

ปัจจุบันของชุมชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่า โดยไม่ได้เจือจางหายไป และยังคง

เป็นลมหายใจสำาคัญแก่ความเป็นอยู่ของครัวเรือนและสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่น คนทำา

ธุรกิจขนาดเล็กเหล่าน้ียังมีจำานวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับจำานวนประชากรทั้งหมด ดัง 

คำากล่าวของผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งว่า “คนที่กลับมำแล้วอยู่ได้มีน้อยมำก สมมติคนกลับมำ 

สิบคน จะอยู่บ้ำนได้ยำวจริงๆ เพียงหน่ึงหรือสองคน คนที่เหลืออยู่ไม่ได้ อยู่แล้วไม่มีงำนท�ำ 

ไม่มีเงินใช้” การกลายเป็นผู้ประกอบการจึงไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากที่สามารถ

นำาไปปรับใช้เป็นวงกว้างได้ แต่คำาถามที่ต้องถามต่อก็คือ การเริ่มปรากฏตัวของคนเหล่านี้

มีความเป็นมาที่สัมพันธ์กับบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมพม่าหรือไม่ อย่างไร 

ในด้านภาพรวมของคนพม่ากลับบ้านและดำารงชีพอยู่ได้ด้วยการทำาธุรกิจขนาดเล็ก

นั้น พวกเขาทำางานกันในกลุ่มธุรกิจ 3 หมวดหมู่ใหญ่ คือ
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1) ธุรกิจที่เก่ียวกับกำรเดินทำง ยำนพำหนะ และกำรขนส่ง ธุรกิจกลุ่มน้ีคือการจัดหา

ยานพาหนะ การให้บริการขนส่งคนและสิ่งของในพื้นท่ีเมือง ระหว่างเมือง หรือในบริเวณ

ชายแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างเมืองใหญ่อย่างพะอันและเมาะลำาไยกับเมือง

ติดชายแดนของไทยเช่นเมียวดี อุปสงค์หลักต่อธุรกิจกลุ่มนี้เกิดจากความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา

ทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย ทั้งในแง่ของแหล่งที่การเดินทางไปหางานทำา หารายได้ และ

การขนส่งนำาเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค รวมถึงการซ่อมแซมบำารุงรักษารถยนต์ งาน

กลุม่นีป้ระกอบด้วยการค้ารถยนต์มอืสอง การขบัรถโดยสารประจำาทางและรถแบบจ้างเหมา 

ร้านซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ ร้านซ่อมปะผุตัวถังและท่อไอเสีย ร้านซ่อม/ขายยางรถยนต์ ร้าน

ขายอะไหล่ ร้านขายนำ้ามัน ร้านคาร์แคร์ล้างรถ สามล้อหรือมอร์เตอร์ไซค์รับจ้าง 

2) ธรุกจิเกีย่วกบักำรปรับปรงุคุณภำพชวิีตและควำมเป็นอยู่ อาชพีกลุม่นีเ้กดิขึน้เพ่ือ

รองรบัการใช้เงนิทีห่าได้เพือ่การเกบ็ออมไว้ใช้ระยะยาว และการปรบัปรงุหรอืสร้างบ้านเรอืน 

ธุรกิจเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่นายหน้าซื้อขายที่ดิน ช่างรับเหมาสร้างบ้าน ร้านผลิตเสาปูน 

ท่อปูนและอิฐ ร้านทำาอลูมิเนียม ในปัจจุบัน คนบางส่วนเปล่ียนการเก็บออมเงินจากเดิมซ้ือ

ทองคำามาเป็นการซื้อท่ีดินในทำาเลท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เมื่อซ้ือที่ดินหรือมีที่ดินเดิม

อยู่แล้ว บางส่วนก็นิยมซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ ซึ่งนำาไปสู่ความต้องการวัสดุก่อสร้าง 

3) ธุรกิจเกี่ยวกับกำรผลิตอำหำรและกำรให้บริกำรต่ำงๆ ธุรกิจกลุ ่มนี้มีความ 

หลากหลายมาก นับตั้งแต่การทำาฟาร์มไก่ไข่ การเปิดร้านนำ้าชากาแฟ ร้านขายหมาก ร้าน

อาหารตามสั่ง ร้านอาหารปิ้งย่างและเครื่องดื่ม ร้านของชำา ร้านขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

ร้านขายชุดนักกีฬา การรับจ้างถ่ายวิดีโอ ร้านเสริมความงาม รถขายอาหารสำาเร็จรูป  การ

รับส่งเงินและสิ่งของกลับบ้าน สิ่งที่ผู้ผลิตและร้านค้าเหล่านี้เสนอขายมีทั้งสินค้าเพื่อการ

บริโภคพื้นฐาน เช่น ไข่ไก่ อาหารจานเดียว นำ้ามันและเครื่องปรุงอาหาร ไปจนถึงสินค้าที่มี

ลักษณะสมัยใหม่ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น ชุดนักกีฬา เครื่องสำาอาง และบริการถ่ายวิดีโอบันทึก

งานพิธีต่างๆ 
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ทักษะผู้ประกอบการ

ความสามารถในการเร่ิมทำาธุรกิจขนาดเล็กท่ีกล่าวถึงข้างต้นเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างจำากัด 

ไม่ใช่ว่าคนพม่าที่เดินทางกลับบ้านทุกคนจะทำาได้ การริเริ่มทำาแต่ละอาชีพนั้นมีที่มาที่ไป 

และเง่ือนไขเฉพาะตัว ไม่ใช่ส่ิงที่ลอกเลียนกันหรือมีสูตรสำาเร็จให้เดินตามได้ ความ

รู้สึกประหลาดใจของนิดเมื่อรับรู ้ว่าอดีตลูกน้องท่ีเคยเรียนรู้งานทำาอาหารไทยกับตนที่

กรุงเทพฯ กำาลังมีกิจการร้านอาหารในพม่าที่กำาลังไปได้ดี เป็นแรงผลักดันสำาคัญให้เขา

เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากพ่อครัวใหญ่ของภัตตาคารในกรุงเทพฯ มาเป็นเจ้าของร้านอาหาร 

เล็กๆ ที่บ้านเกิด อารมณ์ความรู้สึกแบบของนิดยังเกิดขึ้นกับกรณีศึกษาอื่นๆ สิ่งท่ีน่า

ค้นคว้าต่อไปก็คือ อดีตคนพลัดถิ่นเหล่านี้รับรู้และคิดอะไร ทำาไมพวกเขาจึงตัดสินใจเดิน

ทางกลับไปใช้ชีวิตท่ีพม่าและเริ่มต้นชีวิตผู้ประกอบการ การทำาความเข้าใจเรื่องเหล่านี้

จะชัดเจนขึ้นหากใช้กรณีศึกษาอื่นๆ มาร่วมประกอบการอภิปรายด้วย ในที่น้ีขอยกกรณี

ศึกษาท่ีน่าสนใจส้ันๆ มาประกอบ อีก 2 กรณี คือ เรื่องของอ้วนและเร่ืองของปี

อ้วน ชายกะเหรี่ยงร่างท้วมท่าทางใจดีวัย 47 ปี ทำางานจิปาถะกับเถ้าแก่ร้านขาย/

ซ่อมยางรถยนต์แห่งหนึ่งในอำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาร่วมสามสิบปีโดยไม่เคยเปลี่ยน

นายจ้างเลย อ้วน ภรรยา และลูกอีกสองคนเป็นที่เอ็นดูของนายจ้าง มีท่ีอยู่อาศัยและ 

อาหารฟรี นายจ้างส่งเสียลูกทั้งสองคนให้ได้เรียนหนังสือ (ลูกชายคนโตจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงของไทยเมื่อปี 2013) อ้วนเคยซื้อที่ดินผืนหนึ่งแถบ

ชานเมืองเมียวดีเอาไว้ในปี 2007 ต่อมา เขาลงทุนเปิดเป็นร้านขายของชำา โดยให้พ่ีสาวมา

อยู่ดูแลร้านให้ เขาพบว่านับตั้งแต่ปี 2011 ร้านค้าของพ่ีสาวมียอดขายดีข้ึนมาก เพราะมี

คนมาปลูกบ้านอยู่อาศัยใกล้ๆ มากขึ้น แต่ยังมีร้านค้าน้อย อ้วนคิดว่าเขายังทำาการค้าขาย 

เพิ่มได้อีก เขาและภรรยาตัดสินใจลาออกจากบ้านเถ้าแก่มาอยู่ที่เมืองเมียวดีในปลายปี 

2013 ภรรยาของอ้วนเปิดร้านขายอาหารไทยซึ่งมียอดขายดีมาก ร้านของอ้วนและภรรยา

มีรายได้อย่างน้อยวันละ 50,000-70,000 จั๊ต (ประมาณ 1,500-2,100 บาท) วันที่ขายดี

ก็ได้เงินมากกว่า 100,000 จั๊ต (ประมาณ 3,000 บาท) ครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก 

เพราะมีรายได้สูงข้ึนกว่าเดิมมาก (เงนิเดือนเดือนสดุท้ายของการทำางานเป็นลกูจ้างของอ้วน

คอื 5,000 บาท)



118 ประเสริฐ แรงกล้า

ปี สาวกะเหรี่ยงวัย 27 ปี เติบโตข้ึนมาในชุมชนยากจนด้านทิศเหนือของเมือง

พะอัน เธอเป็นลูกคนที่สองในจำานวนพี่น้องท้ังหมด 8 คน ปีไปทำางานเป็นแม่บ้านอยู่ที่

กรุงเทพฯ เหมือนหญิงสาวคนอื่นๆ ในรัฐกะเหรี่ยง เธอไม่ได้เล่าถึงการทำางานแม่บ้านใน

ช่วงแรกมากนัก แต่บอกว่ามีรายได้ 12,000-16,000 บาทต่อเดือน จากการทำางานเป็น 

แม่บ้านในฟิตเนสแห่งหนึ่ง (งานสุดท้ายที่ทำาก่อนกลับพม่า) ต้นปี 2014 น้องชายของเธอ  

(ผู้กลับมาอยู่พม่าก่อน) ติดต่อเธอให้ร่วมลงทุนเปิดร้านขายชุดนักฟุตบอล เธอส่งเงินให ้

น้องชาย (ประมาณ 120,000 บาท) หลังเปิดร้านเพียงสามเดือน ร้านดังกล่าวมียอด

ขายดี โดยเฉพาะเสื้อฟุตบอล เธอบอกว่าคนพม่านิยมเล่นฟุตบอลไม่ว่าในฤดูไหน น้อง

ชายของเธอก็เล่นฟุตบอล จึงชวนเพ่ือนๆ มาซื้อของที่ร้าน ย่ิงมีการจัดแข่งขัน ลูกค้าก็จะ

สั่งเสื้อฟุตบอลครั้งละจำานวนมากๆ ปีตัดสินใจออกจากงานที่ประเทศไทยและกลับมาทำา 

ร้านค้าดังกล่าวกับน้อง พร้อมขยายสินค้าอุปกรณ์กีฬาให้มีหลากหลายมากขึ้น อาทิ 

รองเท้าฟุตบอล ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตันและลูกขนไก่ รวมท้ังขายเสื้อผ้าเด็กด้วย

ลักษณะร่วมของนิด อ้วน และปี คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพม่าด้วย

การใช้ “ทักษะผู้ประกอบการ” (entrepreneurial skills) พวกเขาทั้งสามคนมี 

คณุลกัษณะตามท่ีอสิราเอล เคิร์ซเนอร์ (Israel Kirzner) เรยีกว่า “ความเป็นผูป้ระกอบการ” 

ซึง่มคุีณลกัษณะสำาคญัคอืม ี “ความตืน่ตวั” ในฐานะของความสามารถในการค้นพบโอกาส

ทำากำาไรท่ีคนอื่นมองไม่เห็น (Kirzner 1997, 72) เม่ือมองความรู้สึกของนิดเปรียบเทียบ

กับความคิดของปีและอ้วน เราจะพบว่านั่นคือความรับรู้ใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคม

ประเทศบ้านเกิด เร่ืองราวเกี่ยวกับความก้าวหน้าของลูกน้องเก่าของนิด ร้านชำาของพ่ีสาว

ของอ้วน และร้านเสื้อฟุตบอลของน้องชายของปี กระตุ้นให้คนทั้งสามหันมาสนใจและมอง

เห็น “โอกาสของชีวิตทางสังคม” ที่คนอื่นมองไม่เห็น คนเหล่าน้ีมีทักษะผู้ประกอบการและ

ใช้ทักษะนี้ในการคาดเดาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ

ตลาดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าหลังการดำาเนินนโยบายปฏิรูปของรัฐบาล

สมยัประธานาธบิดอูีเตงเส่งขยายตัวสูงมาก ภายหลงัรฐับาลพม่าดำาเนนินโยบายเปิดประเทศ

ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่มาตั้งแต่ปี 2011 สินค้าและบริการหลายชนิดยังหาซื้อไม่ได้ใน

สงัคมพม่า แม้คนจะเริม่มกีำาลงัซือ้และเตม็ใจอยากใช้จ่ายเงนิ คนทีรู่ข้้อมลูเกีย่วกับตลาดที่ยัง
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มีช่องว่างดังกล่าวในสังคมพม่าจึงสามารถเข้าไปเติมเต็มอุปสงค์ที่เติบโตสูงมากในระบบ

ตลาด ดังท่ีอ้วนเล่าถึงที่มาของการเปิดร้านอาหารไทยแบบตามสั่งตอนหนึ่งว่า “คนทีน่ีก่นิ

อำหำรไทยเป็นกนัทัง้นัน้ แต่ว่ำร้ำนอำหำรไทยส่วนใหญ่มรีำคำแพง เรำขำยในรำคำไม่แพง 

คนก็ติดใจ วตัถดุบิกไ็ม่ได้หำยำก ขบัรถข้ำม (สะพำน) ไปแม่สอดกไ็ด้ของสดกลบัมำ” 

ทักษะผู้ประกอบการเป็นพลังผลักดันให้คนเหล่านี้คิดทบทวนสถานะของชีวิตใน

ปัจจุบันและค้นหาทิศทางชีวิตใหม่ๆ ในอนาคต หลายคนยอมรับว่าการคิดกลับพม่าของ

ตนในช่วงต้นเป็นเรื่องของ “การทดลอง” การทดลองน้ีให้ผลท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละราย 

ท่ีสำาคัญคือ การกลับมาดำารงชีพอยู่ในพม่าสร้างและส่ังสมชุดประสบการณ์ใหม่ๆ ในกรณี

ท่ีสามารถประคองธุรกิจของตนให้เดินไปได้ พวกเขาตระหนักในศักยภาพที่ตนเองมี และ

มีจินตนาการใหม่เก่ียวกับอนาคตของตนเองและของสังคมที่ตนกลับไปอยู่อาศัย ดังที่ป ี

บอกว่า “คิดว่ำร้ำนเส้ือพอไปได้ ยังไม่คิดจะกลับไปกรุงเทพฯ เตรียมตัวว่ำจะปักหลักอยู่ที่

นี่ .... ต้ังแต่กลับมำก็ได้ยินแต่ข่ำวดี กำรค้ำขำยธุรกิจก็ดีข้ึนเรื่อยๆ ดูอย่ำงโรมแรม มีกำร

สร้ำงใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” 

การตัดบรรจบกับพลังทางสังคม

การอธิบายเรื่องคนกลับพม่าและกลายเป็นผู ้ประกอบการในที่นี้ตระหนักในข้อจำากัด

ของแนวคิด “ความเป็นผู้ประกอบการ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยนัยที่ใช้กันในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ความเป็นผู ้ประกอบการมักมีความหมายจำาเพาะแค่

ความคิดสร้างสรรค์แบบอัจฉริยะในองค์กรธุรกิจ หรือในภาคเศรษฐกิจแบบเป็นทางการ 

และแฝงปรัชญาปัจเจกชนนิยมเชิงวิธีวิทยา (methodological Individualism) อยู่มาก  

(ดูการวิจารณ์เชิงแนวคิดเพิ่มเติมใน Gough, Langevang and Namatovu 2013; 

Langevang, Gough, Owusu and Osei 2014 และ Steyaert and Katz 2004 

เป็นต้น) นั่นคือการยึดเอาการตัดสินใจและการกระทำาของปัจเจกบุคคลเป็นหน่วย

พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์และทำาความเข้าใจสังคม อันกลายเป็นความเชื่อว่า

ปรากฏการณ์ทางสังคมคือผลรวมของความคิดและทัศนคติระดับปัจเจกบุคคล การ

ศึกษาเรื่องราวใดๆ สามารถทำาได้ผ่านการเข้าใจมุมมองความคิดและการตัดสินใจของ
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บุคคล การใช้ปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยการวิเคราะห์น้ีจึงอาจเพิกเฉยหรือมองข้ามปัจจัยเชิง

โครงสร้างสังคมท่ีไม่อาจลดทอนลงมาเป็นหน่วยระดับบุคคลได้

หากพิจารณาปัญหาข้างต้นร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันในพม่า การใช้กรอบความคิด

เร่ืองทักษะผู้ประกอบการก็อาจขาดพลังของการอธิบายที่น่าเชื่อถือไป กล่าวคือ การ

เปลี่ยนแปลงในพม่า ณ ปี 2015 ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและยังมีปัญหาอีกมาก ดังที่ 

ออง ดนิ (Aung Din) อดีตผูน้ำานักศกึษาในการเคลือ่นไหวเพ่ือเรยีกร้องประชาธปิไตย ค.ศ.

1988 ได้แสดงความเหน็ไว้เมือ่ให้สมัภาษณ์กบับรรณาธิการภาคภาษาองักฤษของเว็บไซต์

ข่าว The Irrawaddy ว่า สังคมพม่ายุคหยั่งรากประชาธิปไตยยังไม่สามารถปรับไปสู่ระบบ

การเมืองใหม่ท่ีให้เสรีภาพและความเสมอภาคยุติธรรม (Aung 2015) โครงสร้างอำานาจ

การเมืองยังกระจุกตัวอยู่ท่ีกองทัพและกลุ่มนายทหาร การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่า

และกองกำาลังชนกลุ่มน้อยยังล่าช้าและไม่ชัดเจน ปรากฏการณ์การเดินทางกลับพม่า 

จึงไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของการตัดสินใจและความสามารถของปัจเจกบุคคล เพราะ

สถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองท่ัวไปของประเทศพม่ายังเป็นเงื่อนไขส่งเสริมหรือเป็น

อุปสรรคต่อความตื่นตัวของปัจเจกบุคคลอยู่ด้วยอย่างมีนัยสำาคัญ 

ในบรรดานักคิดเร่ือง “ความเป็นผู้ประกอบการ” ข้อเสนอในประเด็นว่าด้วยทักษะ 

ผู้ประกอบการของเคิร์ซเนอร์ดูจะก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นๆ เขาเห็นว่าการกระทำาทาง

เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นเรื่องที่ประเมินไปตามการรับรู้สถานการณ์ (Kirzner 1997) 

ไม่ใช่กลไกความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและวิธีการที่ทำางานเพียงช้ันเดียว การตัดสิน

ใจเกิดเป็นลำาดับในหลายช่วงเวลาตามการรับรู้ข้อมูลและประสบการณ์ นั่นคือการมอง

การตัดสินใจของผู้ประกอบการในลักษณะกระบวนการ ผู้เขียนเสนอว่า มีความจำาเป็น

ต้องผลักดันคำาอธิบายของเคิร์ซเนอร์ไปให้พ้นกรอบปรัชญาความคิดแบบปัจเจกชนนิยม 

เชิงวิธีวิทยา กล่าวคือ มองการรับรู้สถานการณ์และการตัดสินใจในเชิงกระบวนการที่มีมิต ิ

เชิงพื้นท่ีและเวลา ไม่ใช่ทักษะผู้ประกอบการที่เป็นการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลอย่าง 

ไร้ข้อจำากัด แต่เกิดขึ้นในปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับอำานาจทางสังคมต่างๆ

ผู ้เขียนเห็นว่าการก่อเกิดของผู ้ประกอบการรายใหม่ในพม่าเป็นการตัดบรรจบ

กันของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับบุคคลกับพลังอำานาจต่างๆ ในบริบทสังคมพม่า 
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การแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ชีวิตดีขึ้นเกี่ยวโยงใกล้ชิดกับโครงสร้างเศรษฐกิจ

การเมือง มิใช่เป็นความสามารถโดยสัมบูรณ์ของปัจเจกบุคคลเอง ดังการอธิบายเรื่อง

ความเป็นผู้ประกอบการในความคิดกระแสหลัก พลังทางการเมืองและสังคมจึงมีส่วน

ร่วมสร้างปรากฏการณ์กลับพม่าและกลายเป็นผู้ประกอบการ ความตื่นตัวที่จะกลับไป

เป็นผู้ประกอบการในสังคมพม่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำารงอยู่โดยสัมพันธ์ใกล้ชิด 

กับความรู้สึกมีเสรีภาพและความปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์การเมือง

เศรษฐกิจท่ียังไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ทางสังคมในบ้านเกิด การสั่งสมทุนชนิดต่างๆ ดัง

จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

เสรีภาพและความปลอดภัย

การกลับไปเป็นผู้ประกอบการในพม่าสัมพันธ์กับบริบททางสังคมอย่างมีนัยสำาคัญ 

โอกาสทางเศรษฐกิจไม่ใช่แค่เรื่องช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น หากแต่เป็น

โอกาสการพัฒนาทิศทางชีวิตใหม่ๆ ที่เป็นไปได้จริง มีสภาพทางสังคมของพ้ืนที่หนุนเสริม 

นั่นคือ การมีความปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน และมีบรรยากาศแห่งเสรีภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ภายหลังการลงนามหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่าและกองกำาลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงในปี 

2012 สถานการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน ไม่มี

การสู้รบรุนแรง การกดขี่ทำาร้ายประชาชนโดยทหารพม่าก็มีจำานวนน้อยลงมาก ประชาชน

สามารถเดินทางและทำางานได้อย่างอิสระและปลอดภัย แม้ยังมีการต้ังด่านตรวจเอกสาร

และเรียกเก็บเงินกลุ่มกองกำาลังต่างๆ (Karen Human Rights Group 2014)

การสำารวจภาคสนามพบว่า คนพม่ามีความปลอดภัยในชีวิตและมีเสรีภาพในการ

เดินทางและการประกอบอาชีพมากขึ้น การใช้ชีวิตประจำาวันและการทำางานปราศจากภัย

คุกคาม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาและอันตรายถึงชีวิตที่เกิดข้ึนจากการสู้รบ

ในอดีต สภาพการณ์นี้เด่นชัดในเขตเมืองมากกว่าในเขตชนบทห่างไกล การอยู่อาศัยใน

เมืองมีอิสระ ปราศจากการบังคับข่มขู่ ขณะที่คนชนบทยังอาจเจอการเรียกเก็บภาษีตาม

อำาเภอใจอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมก็ถือว่ามีความปลอดภัยสูง ในระหว่างทานอาหารคำ่า ณ 

ร้านอาหารแห่งหนึ่งนอกเมืองพะอัน ผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งกล่าวว่า “มืดอย่ำงนี้ ถนนก็ยังมี
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รถวิ่งไปวิ่งมำ คนออกนอกบ้ำนมำกินข้ำวหรือท�ำธุระได้ เม่ือก่อนท�ำแบบนี้ไม่ได้ มืดค�่ำ

หน่อย คนก็ไม่กล้ำไปไหน ไม่รู้ระหว่ำงทำงจะเจออะไร”

ความเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอีกประการคือ ความปลอดภัยในทรัพย์สินที่หามาได้

โดยสุจริต ในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร คนไม่ค่อยอยากทำาธุรกิจการค้า เพราะหากค้าขาย

ดี ก็จะมีกลุ่มกองกำาลังทหารมาข่มขู่ขอเงิน และจะทำาร้ายร่างกายหากไม่ยอมให้เงิน โดยที่

เจ้าหน้าท่ีตำารวจไม่อาจช่วยปกป้องได้ ปัญหานี้สร้างความเจ็บชำ้าใจแก่ผู้ประกอบการที่

ลงทุนลงแรงทำางาน แต่กลับถูกคนอื่นมาขอใช้เงินฟรีๆ นิดเจ้าของร้านอาหารทูมิตตะคือ

คนหนึ่งที่บอกว่า เขาตัดสินใจกลับมาเปิดร้าน ส่วนหนึ่งก็เพราะเห็นว่าบ้านเกิดมีความ

ปลอดภัยในทรัพย์สิน ไม่มีใครมาบังคับยึดเงินออมที่ได้จากการทำางานหรือทรัพย์สินที่

ปัจเจกบุคคลครอบครองดังเช่นอดีต จากประสบการณ์เปิดร้านอาหารมาปีเศษ นิดยำ้าว่า 

“ตอนน้ี ไม่มีใครมำบังคับขอเงินแล้ว มีอิสระมำกขึ้น ใครอยำกท�ำอะไรก็ท�ำได้”

ความปลอดภัยในการครอบครองทรัพย์สินยังแสดงให้เห็นผ่านความคึกคักของ

การลงทุนซ้ือท่ีดิน ในยุคการปฏิรูปและเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ที่ดินมีราคาพุ่งสูงเพราะ

คนนิยมลงทุนซื้อหาท่ีดิน โดยเฉพาะในทำาเลท่ีมีการคาดการณ์ว่าจะได้รับการพัฒนา

และเติบโตเป็นเมืองใหญ่ต่อไป เพราะที่ดินดังกล่าวจะมีมูลค่าสูงต่อไปในอนาคต ไม่ว่า

จะใช้ประโยชน์เองหรือขายเอากำาไร ความปลอดภัยในทรัพย์สินทำาให้การซื้อท่ีดินเช่นนี้

เป็นการออมในรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน การเก็บเงินที่ได้จากการไปทำางานต่างประเทศใน

รูปของทองคำา เปลี่ยนมาสู่การซื้อที่ดินเก็บไว้ โดยให้พ่อแม่ซึ่งอยู่ประจำาที่พม่าเป็นคนช่วย

ติดตามดูว่าท่ีดินแปลงใดน่าสนใจ เมื่อคนหนึ่งซื้อแล้วก็อาจชักชวนพ่ีน้องคนอื่นๆ มาซื้อ

ที่ดินอยู่ใกล้ๆ กันอีกด้วย โดยระหว่างท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เจ้าของท่ีดินบางแปลงก็อาจ

ปล่อยให้คนอื่นเช่าอยู่อาศัย 

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีไม่แน่นอนก็เป็นพลังอำานาจหนึ่งใน 

การก่อรูปธุรกิจขนาดเล็กในหมู่อดีตคนพลัดถิ่นจากพม่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็น

พลวัตที่ไม่หยุดน่ิงและให้บทเรียนสำาคัญแก่ชีวิต ผู้ให้ข้อมูลจำานวนมากเลือกลงทุนทำา
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สวนยางพารา เมื่อเห็นราคาพุ่งสูงในช่วง ค.ศ. 2009-2011 ปัญหาความไม่สงบในอดีต

ทำาให้ท่ีดินการเกษตรจำานวนหนึ่งถูกท้ิงร้าง ต่อมา พวกเขาพลิกฟื้นกลับมาเริ่มต้นอีกครั้ง

ด้วยสินค้าเกษตรจำาพวกยางพาราและถั่วชนิดต่างๆ แรงงานท่ียังไม่ได้กลับพม่าก็ส่งเงิน

จากประเทศไทยมาให้ญาติพ่ีน้องช่วยซื้อที่ดิน ปลูกยาง และดูแล แต่ราคายางพาราใน

ตลาดโลกที่ตกตำ่าอย่างมากในปี 2014-2015 ทำาให้พวกเขาเริ่มหมดความหวังที่จะฝาก

อนาคตไว้กับสวนยางพารา และมองหาความเป็นไปได้อื่นๆ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางรายไม่เจอทางเลือกใหม่และกลับไปทำางานที่ประเทศไทย 

ขณะท่ีบางรายเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆ อย่างน่าอัศจรรย์

ตัวอย่างหนึ่งของการเจอความเป็นไปได้ใหม่ๆ คือ เรื่องราวของหญิงชาวมอญ

รายหน่ึง เธอและสามีกลับจากการทำางานที่ประเทศไทยเม่ือปี 2011 ด้วยความคาดหวัง 

ว่าจะกลับมากรีดยางพาราที่ปลูกไว้ก่อนหน้า และจะได้กลับมาอยู่บ้านกับลูก แต่สอง

สามีภรรยากลับเจอปัญหาราคายางพาราไม่ดี สามีของเธอจึงไปทำางานก่อสร้างท่ีสิงคโปร์ 

เธอเองก็คอยใช้เงินท่ีสามีส่งกลับมาให้ จนกระทั่งปลายปี 2014 เธอทดลองตั้งเพิงไม้

และขายไก่ย่างแถบชานเมืองแห่งหน่ึงทางทิศใต้ของเมืองเมาะลำาไย โดยใช้ความรู้เรื่อง

วิธีการทำาไก่ย่างจากคร้ังท่ีเคยเปิดร้านขายไก่ย่างที่กรุงเทพฯ มาก่อน ปรากฏว่าร้านของ

เธอประสบความสำาเร็จดีมาก ดังที่เธอเล่าว่า “ไม่คิดว่ำจะขำยดีขนำดน้ี ขำยดีกว่ำท่ีเคย

ขำยในเมืองไทยอีก ท่ีโน่นคนไทยกินไก่กับส้มต�ำ ไก่เป็นแค่ตัวเสริม แต่ที่น่ีเขำกินแค่ไก ่

กับข้ำวเหนียว” ร้านของเธอใช้ไก่ดิบวันละกว่าส่ีสิบกิโลกรัมและมีรายได้ประมาณวันละ  

3,000 บาท ยอดขายดีน้ีหมายถึงสภาพเศรษฐกิจพม่าที่มีสภาพคล่องดีมากขึ้น ผู้คน

มีกำาลังเงินและเต็มใจซื้อ บรรยากาศเศรษฐกิจที่คึกคักของสังคมพม่าเป็นพลังสำาคัญที ่

ส่งเสริมการประกอบการเล็กๆ เช่นนี้

สถานการณ์ทางการเมอืงกม็คีวามสำาคัญต่อโอกาสการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ 

ให้ชีวิตของอดีตคนพม่าพลัดถิ่น ทั้งกองทัพพม่าและกองกำาลังชนกลุ่มน้อยยังคงมีอำานาจ

เหนือประชาชนอยู่มาก ซึ่งกลายเป็นบริบทที่อาจเป็นทั้งโทษและประโยชน์ต่อการก่อตัวข้ึน

ของผู้ประกอบการหน้าใหม่ ในการลงทุนเพื่อประกอบการ หากคนกลับพม่าไม่เข้าใจความ

ซับซ้อนของกลุ่มอำานาจการเมืองหรือกระทำาการบางอย่างไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้มี



124 ประเสริฐ แรงกล้า

อำานาจเหล่านี้ แผนการกลับพม่าก็อาจพังทลายลงได้ ดังเช่นกรณีของชายกะเหรี่ยงรายหนึ่ง

เขาลงทุนจะทำาร้านอาหารในเมืองเมียวดี โดยร่วมหุ้นกับเพ่ือนผู้เป็นนายทหารประจำา 

กองกำาลังกะเหรี่ยงกลุ่มหน่ึง นายทหารรายน้ันแนะนำาที่ดินให้เขาเช่าโดยไม่มีหนังสือ

สัญญาและก่อสร้างอาคารบนที่ดินน้ันโดยใช้เงินไปหลายแสนบาทด้วยความไว้วางใจ เม่ือ

การก่อสร้างอาคารเสร็จ นายพลของกองกำาลังกลุ่มนั้นไม่อนุญาตให้เขาและหุ้นส่วนเข้าใช้

พื้นที่ โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของตนและการก่อสร้างทำาโดยไม่ได้ขออนุญาต ชาย 

ผู้นี้จึงสูญเสียทรัพย์และโอกาสในการแสวงหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชีวิต

อย่างไรก็ตาม สภาพการกระจุกตัวของอำานาจทางการเมืองข้างต้นก็อาจเป็น

ประโยชน์แก่อดีตคนพม่าพลัดถิ่นบางราย หากพวกเขาสามารถค้นหาช่องทางหรือพบ

โอกาสทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างของการประกอบการแบบนี้คือ การขายรถยนต์มือสองนำาเข้า

จากประเทศญี่ปุ่น กิจการน้ีเกี่ยวเน่ืองกับกระบวนการเจรจาสันติภาพในพม่า รัฐบาลพม่า

ได้ออกใบอนุญาตธุรกิจนำาเข้ารถยนต์จากต่างประเทศให้กับกลุ่มกองกำาลังกะเหรี่ยงที่

ยินยอมเข้าร่วมการเจรจาฯ ผูน้ำากลุม่กองกำาลงัร่วมมือกบันกัธรุกจิไทยซือ้รถยนต์ใช้แล้วจาก

ประเทศญี่ปุ่น นำาเข้าทางเรือผ่านประเทศไทยและส่งต่อไปยังชายแดนแม่สอด-เมียวดี สิ่ง

ที่เกิดขึ้นคือ พื้นท่ีชายแดนไทยกับรัฐกะเหรี่ยงของพม่ามีตลาดขายรถยนต์มือสองในราคา

ถูก คนพม่าท่ัวไปสามารถซื้อรถเหล่านี้ใช้ได้ เพราะมีใบอนุญาตพิเศษให้ใช้ได้ในพื้นที่รัฐ

กะเหรี่ยง ราคารถแตกต่างไปตามยี่ห้อและรุ่นรถ ปีที่ผลิต และสภาพเครื่องยนต์ ดังท่ีี

รายงานจากเวบ็ไซต์ข่าว The Irrawaddy เมือ่ ค.ศ. 2011 ประมาณการว่ามกีารนำารถยนต์

ข้ามแม่นำ้าเมยจากไทยเข้าพม่าไม่ตำ่ากว่าวันละหนึ่งร้อยคัน 

ความเข้าใจเรือ่งการซ้ือขายรถยนต์ภายใต้การควบคมุของกองกำาลงัชนกลุม่น้อยกลุม่

ต่างๆ ทำาให้คนพม่ากลับบ้านบางคนหันมาทำาอาชีพซ้ือขายรถยนต์มือสองเหล่านี้  

การค้ารถยนต์เป็นไปในลักษณะไม่เป็นทางการ พวกเขาไม่มีโชว์รูมขายรถ แต่ซื้อรถ 

ครัง้ละ 1-2 คนั ไว้ใช้เองท่ีบ้านหรือใช้ว่ิงรบัจ้าง เมือ่มคีนในละแวกบ้านสนใจซือ้รถยนต์ท่ีใช้

อยู ่ เขาจะขายให้โดยบวกกำาไรเพิ่มเข้าไป หลังขายรถยนต์ได้เขาก็จะไปหาซื้อรถยนต์คัน

ใหม่จากชายแดนแม่สอด-เมยีวดมีาอกี และใช้งานไปเรือ่ยๆ จนกว่าจะขายได้ หรอืหากมี 

เพือ่นฝูงในรัฐกะเหรี่ยงอยากได้รถยนต์โดยเจาะจงรุ่น สี หรือปีการผลิต เขาก็จะคอยเฝ้า
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ดูรถยนต์ล็อตใหม่ๆ ท่ีถูกนำาเข้ามา เมื่อมีรถตามความต้องการก็จะซื้อมาส่งให้ผู้สั่งซื้อ 

พ่อค้ารถยนต์มือสองแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้รู ้ว่าการค้ารถยนต์เหล่านี้อยู่ในความ

ควบคุมของกองกำาลังกลุ่มต่างๆ และจะต้องจัดการธุรกรรมในรายละเอียดอย่างไร ใครคือ

คนมีอำานาจตัดสินใจเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนเหล่านี้อาจมีอาชีพอื่นๆ ไปพร้อมกัน เช่น วิ่ง

รถโดยสารประจำาทาง หรือซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองจากไทย โอกาสและรายได้จาก

การขายรถยนต์ญี่ปุ่นมือสองน้ีเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์เฉพาะในภูมิภาคนี้ของพม่า อาชีพ

นี้ไม่มีความยั่งยืนและอาจต้องเลิกไปเมื่อเงื่อนไขแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 

เรื่องการประสบความสำาเร็จของการขายไก่ย่าง ความล้มเหลวในการลงทุนเปิดร้าน

อาหาร และการเก็งกำาไรจากการซื้อขายรถยนต์มือสอง เป็นตัวอย่างที่ตอกยำ้าว่าการเดิน

ทางกลับพม่าและทำาธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นจากการตัดบรรจบกับพลังอำานาจทางเศรษฐกิจ

และการเมืองของพม่าที่ยังไม่แน่นอน การกลับพม่าจึงมีทั้งกรณีที่ประสบความสำาเร็จ ท่ี 

ล้มเหลวผิดพลาด และที่ยังต้องดิ้นรนทำามาหาเลี้ยงชีพ ที่มาอันซับซ้อนของการกลับพม่า

เช่นนีน้ำาไปสูค่ำาถามต่อว่า ปรากฏการณ์นีม้สีถานะอย่างไรในบรบิททางประวตัศิาสตร์และ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม

การพัวพันกับสังคมบ้านเกิด

การเกิดข้ึนของผู ้ประกอบการหน้าใหม่ยังเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมและ 

เครือข่ายความสัมพันธ์กับสังคมบ้านเกิด แม้ไปอยู่ต่างประเทศนาน พวกเขาก็ยังคงรักษา

ความสัมพันธ์กับครอบครัวและเครือญาติอย่างแน่นแฟ้น ความสัมพันธ์ทางสังคมลักษณะ

นี้เป็นแรงดึงดูดให้อดีตคนพลัดถิ่นจากพม่ากลับไปพัวพันกับสังคมบ้านเกิด คนเหล่านี้

ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลผู้มีความสามารถในการกระทำาการอย่างเป็นอิสระจากโครงสร้างสังคม 

รอบๆ ตัว อำานาจทางสังคมประการหน่ึงที่ร่วมสร้างการกลับพม่าคือความผูกพันและภาระ

การดูแลครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่มีอายุมากขึ้นและเจ็บไข้

ได้ป่วย อันเป็นสภาพที่เรียกร้องการดูแล บุตรธิดาที่เคยไปอยู่ต่างแดนก็จำาเป็นต้องกลับ

พม่า เช่น ชายชาวมอญรายหนึ่งเล่าว่าเขากลับมาเพ่ือดูแลรักษาอาการป่วยของแม่ ในช่วง 
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หนึ่งปีกว่าๆ ที่แม่ล้มป่วยหนักก่อนเสียชีวิตในปลายปี 2013 และในระหว่างนั้น เขาก็เริ่ม

มองหาช่องทางทำากินอยู่ที่บ้าน โดยเริ่มจากการร่วมหุ้นกับเพ่ือนเลี้ยงหมูไว้ขาย

การพัวพันกับสังคมบ้านเกิดยังเกิดข้ึนผ่านความปรารถนาที่จะอยู่ร ่วมกันเป็น

ครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลหลายคนนิยมฝากบุตรไว้ให้พ่อแม่หรือพ่ีน้องช่วยเลี้ยงดู เพื่อที่ตน

สามารถเดินทางไปทำางานท่ีอื่นได้ แล้วค่อยส่งเงินกลับมาให้เป็นค่าใช้จ่าย หลายครอบครัว

พบว่าการให้ลูกอยู่กับคนอื่นจนโตน้ันทำาให้เจอปัญหา “ได้เงินแต่ห่างลูก” ลูกมักไม่ผูกพัน

กับพ่อแม่ เม่ือพอเห็นช่องทาง ก็ตัดสินใจกลับไปอยู่พม่า ผู้ให้ข้อมูลบางคนยอมรับว่ากลับ

พม่าด้วยเหตุผลเร่ืองลูก ดังภรรยาของช่างอลูมิเนียมชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่เล่าว่า “แต่ก่อน

ทำางานทีเ่มอืงไทย พอท้องจะคลอด กก็ลบัมาคลอดท่ีบ้าน อยู่ได้สกัพักกก็ลบัไปทำางาน ฝาก

ลูกไว้กับน้า (น้องของตนเอง-ผู้เขียน) พอเรากลับมาเยี่ยมบ้าน อยากอยู่กับเขา เขากลับไม่

อยากอยู่กับเรา ไม่ให้อุ้ม เขาไปผูกพันกับน้ามากกว่า เราเองที่ทำาให้ลูกสับสน”

ความจำาเป็นของการกลับมาอยู่บ้านด้วยความผูกพันกับเครือข่ายสังคมที่บ้านเกิด

ยังมีอีกหลายแบบ บางคนกลับมาแต่งงาน เมื่อมีลูกและไม่สามารถหาคนช่วยดูแลได้ ก็

ต้องหาช่องทางทำามาหากินต่อท่ีบ้านเกิด บางรายประสบอุบัติเหตุทางถนนหรือจากการ

ทำางาน ทำาให้ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิม อันส่งผลกระทบต่อการทำางานต่อไปด้วย  

ผู้หญิงมอญเจ้าของร้านขายของชำารายหนึ่งเล่าว่า เธอกลับบ้านเพราะความเจ็บป่วยของ

สามี “แฟนไม่สบำย เขำยกของหนักแล้วเส้นมันพลิก มันเป็นเส้นประสำท เถ้ำแก่บอกให้

อยู่ต่อ บอกหมอท่ีเมืองไทยก็ดีกว่ำ ยำก็ดีกว่ำ จะช่วยรักษำ แต่เรำเกรงใจ แฟนอยำกกลับ

บ้ำน พอแฟนว่ำอย่ำงนั้น ก็วำงแผนมำตั้งตัวที่นี่เลย” 

ปรากฏการณ์คนพม่ากลับบ้านไปทำาธุรกิจขนาดเล็กจึงมีความซับซ้อน พวกเขา

ไม่ได้กลับลำาพังด้วยทัศนะของนักแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตัดสินใจโดยคิด

คำานวณผลประโยชน์สูงสุดของปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากแต่เป็นการเดินทางกลับด้วย

ความผูกพันกับผู้คนและวัฒนธรรมที่บ้านเดิม ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพม่าส่วนหนึ่ง

ก็คือคนที่กลับไปใช้ชีวิตพัวพันกับความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีบ้าน การ 

ตัดสนิใจกลบัพม่าไปทำาธุรกจิขนาดเลก็เกดิขึน้ท่ามกลางเงือ่นไขเชงิโครงสร้างความสมัพันธ์
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ชุดหนึ่งที่บ้านเกิด ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ลูก พี่น้อง หรือคู่สมรส ความสัมพันธ์ทางสังคมจึงตัด

บรรจบกับการคิดเรื่องโอกาสการพัฒนาชีวิตให้ดีข้ึนในระดับบุคคล 

การสั่งสมทุนจากอดีต

การกลับบ้านมาเป็นผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่ายังเกี่ยวข้องกับชีวิต

ช่วงก่อนการเดินทางกลับ คนท่ีต่ืนตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่บ้านเกิดและมองเห็นโอกาส

การพฒันาชวีติมกัเป็นคนท่ีมทีนุจำานวนหนึง่ทีส่ั่งสมมาก่อนหน้า ประวัตชีิวิตของผูใ้ห้ข้อมูล

บ่งชี้ว่าการกลับไปเริ่มทำาธุรกิจขนาดเล็กพึ่งพาทุนชนิดต่างๆ ใน 3 ประการ  ประกำรแรก 

คือ การสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจ (หรือเงิน) ผู้ประกอบการต้องใช้เงินก้อนเพ่ือการลงทุน ท้ัง

เพื่อซ้ือ/เช่าท่ีดิน อุปกรณ์และวัตถุดิบ และค่าจ้างแรงงาน หากมีเงินก้อนเก็บออมจากการ

ทำางานต่างแดนก็จะทำาให้การลงทุนทำาธุรกิจสะดวก ในชีวิตการเป็นแรงงานข้ามชาติ หลาย

รายเล่าว่าพวกเขาทำางานหนกัเพือ่หารายได้ให้มากทีส่ดุ และใช้จ่ายเงนิรายวนัอย่างประหยดั 

และพยายามเก็บออมเงินให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำาได้ ดังเช่นที่สองสามีภรรยาชาวมอญ 

คู่หนึ่งเล่าว่า เมื่อตอนที่พวกเขาทำางานโรงงานนึ่งปลาทูย่านถนนพระรามสอง ได้ค่าจ้าง

คนละ 270 บาทต่อวัน และค่าทำางานล่วงเวลาอีก 100 บาทต่อวัน พวกเขาส่งเงินกลับมา

ให้แม่เก็บไว้ได้ 20,000-30,000 บาท ในทุกๆ สองเดือน ข้อดีของการมีเงินเก็บคือเพิ่มขีด

ความสามารถในการลงทุนธุรกิจที่มีการลงทุนสูง ต่อมาสามีภรรยาคู่นี้กลับพม่าและใช้เงิน

เก็บดังกล่าวทำาฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในช่วงแรก เพราะต้องสร้างโรงเรือน 

ซื้อพันธุ์ไก่และซื้ออาหารเล้ียงไก่ หากปราศจากเงินเก็บก้อนใหญ่ก็ยากท่ีจะเข้าสู่อาชีพนี้ได้ 

เพราะไม่สามารถไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินไหนได้

ประกำรที่สอง การสั่งสมทุนความรู้และทักษะความชำานาญเฉพาะด้าน กิจการที่

คนพม่ากลับมาเปิดที่สังคมบ้านเกิดหลายอย่างเป็นงานที่ต้องการความรู้เชิงทักษะเฉพาะ

ด้าน ใครท่ีได้ฝึกฝนมาก่อนขณะไปทำางานในไทย อาจได้ใช้วิชาความรู้นั้นเพ่ือเล้ียงชีพ

ตอนกลับมาอยู่พม่า งานกลุ่มน้ี เช่น ช่างอลูมิเนียม ช่างกลึงลูกสูบ ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ 

ช่างเสริมสวย แม่ค้าไก่ย่าง และพ่อครัวปรุงอาหาร เป็นต้น หลังจากปรับตัวกับสภาพทั่วไป
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ของสังคมปลายทาง คนงานพม่าจำานวนหนึ่งคิดใคร่ครวญและวางแผนเรื่องอนาคต เช่น 

นิด เล่าถึงเส้นทางการเป็นพ่อครัวในเมืองไทยของตนเองว่า 

เลือกท�ำอำหำรเพรำะคิดแล้วว่ำเป็นอำชีพได้ หำกกลับไปท�ำงำนที่บ้ำนก็ท�ำได้ ถ้ำเรำไป

อยู่โรงงำน สมมติไปอยู่โรงงำนลูกช้ิน เรำก็กลับมำสร้ำงโรงงำนลูกชิ้นที่บ้ำนไม่ได้ ผมเริ่ม

ท�ำงำนร้ำนอำหำร หำควำมรู้ไปเรื่อยๆ เริ่มจำกกำรเป็นลูกมือ เป็นผู้ช่วยคนอื่น เรียนรู้จำก

คนหนึ่งแล้วก็ลำออกไปท�ำที่ร้ำนอื่นๆ ท�ำให้ได้ควำมรู้จำกกุ๊กคนอื่นๆ เป็นลูกน้องเขำอยู่

รำวสิบปี เรำก็ได้เป็นกุ๊กใหญ่ประจ�ำร้ำน

ประกำรที่สำม การสั่งสมทุนประสบการณ์การบริหารจัดการ คนกลับไปตั้งตัวที่

พม่าบางรายมีประสบการณ์การทำาธุรกิจในไทยก่อนกลับพม่า ในอดีต พวกเขาคือลูกจ้าง

ของนายจ้างไทยในกิจการชนิดต่างๆ ต่อมาบางรายมีโอกาสได้ทำาธุรกิจในประเทศไทยด้วย

ตนเอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้างคนไทยที่เคยทำางานด้วยมานานจน 

เชื่อใจกัน เมื่อนายจ้างเลิกทำากิจการนั้นๆ หรือผู้เช่ารายเก่าย้ายออกไป พวกเขาจึงขยับขึ้น

มาเป็นเจ้าของกจิการด้วยการขอเช่าพืน้ทีแ่ละเป็นผูข้ายเสียเอง ตวัอย่างของผูล้งทนุทำาธรุกจิ

เหล่านี้ เช่น การเช่าร้านขายอาหารในศูนย์อาหารของอาคารสำานักงาน การเช่าบาทวิถีขาย

เสื้อผ้าย่านท่ีมีนักท่องเท่ียวจำานวนมาก การขับรถสามล้อพ่วงขายกาแฟ การตั้งซุ้มขายไก่

ย่าง หรืออาหารอ่ืนๆ ในย่านชุมชนและตลาดสด 

ผู้ให้ข้อมูลบางรายไม่เคยเป็นเจ้าของกิจการขณะอยู่ประเทศไทยมาก่อนเลย แต่

ทำาหน้าท่ีสำาคัญท่ีเห็นภาพรวมของโลกการทำาธุรกิจ เช่น เป็นเสมียนใหญ่ประจำาโรงงาน 

เป็นต้น ประสบการณ์การค้าขายเหล่าน้ีทำาให้พวกเขารู้เรื่องบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการ

บริหารเงินทุน การจัดซื้อ/เก็บวัตถุดิบ การจัดการและดูแลคน การติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้า 

ตลอดจนการรับมือเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทุนความรู้และทักษะความชำานาญเฉพาะด้านและ

ทุนประสบการณ์การบริหารเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำาคัญไม่แพ้ทรัพย์ที่เป็นเม็ดเงิน การใช้

ชีวิตเป็นแรงงานในต่างประเทศเป็นช่องทางของการได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ต่อมาเปลี่ยนวิธีคิด

และสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับพวกเขา 
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ประสบการณ์การทำางานและการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยในอดีตได้กลายเป็นต้นทุน

สำาคัญในปัจจุบัน และยังอาจจะมีความสำาคัญต่อไปในอนาคตได้ด้วย เงินทุน ความรู้ และ

ทักษะการบริหารเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการต่อสู้ด้ินรนและการก่อร่างสร้างตัวแบบข้ามพื้นท่ี 

ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่รอดที่ประเทศพม่าหรือต้องกระเสือกกระสนไปทำางานต่างประเทศอีก

ครั้ง (หรือต้องไปและกลับอีกหลายครั้ง) โดยเปรียบเทียบแล้ว คนพม่าที่มีโอกาสได้

ทำางานหลากหลายก่อนกลับไปพม่า มักมีความสามารถเร่ิมต้นทำาธุรกิจหรือกิจการใดๆ  

ในพม่าได้ดีกว่ากลุ่มที่ทำางานบ้าน (domestic works) ซึ่งเป็นงานประจำาอยู่กับบ้าน แทบ

ไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ จึงมองไม่ค่อยเห็นโอกาสในการทำากำาไร และ

รู้สึกเบื่อหน่ายกับการกลับไปอยู่พม่า เพราะไม่สามารถหาเงินได้ รู้สึกว่าตนเองมีแต่ใช้จ่าย

เงินออกไปอย่างเดียว ดังความเห็นของภรรยาผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งท่ีบอกผู้เขียนขณะทำาการ

สัมภาษณ์สามีของเธอว่า หากเธอไม่ติดภาระเลี้ยงดูลูก (3 คน) เธอก็ยังอยากจะกลับไป

ทำางานเป็นแม่บ้านให้กับเจ้านายคนเดิมที่กรุงเทพฯ อีก 

สู่การเคลื่อนย้ายกลับ 

ในสังคมพม่ายุคปฏิรูปประเทศ คนกลับพม่ามองประเทศต้นทางเป็นพ้ืนที่ทางสังคมท่ีมี

ความหวัง และเข้าไปปฏิสัมพันธ์ด้วยภายใต้สภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่กำาลัง

เปลีย่นแปลง การกลบัพม่าไปเป็นผูป้ระกอบการเกีย่วข้องกบัความเป็นไปได้ในการแสวงหา

ชีวิตท่ีดีขึ้น ผู้ประกอบการหน้าใหม่ในพม่าเหล่านี้มักเลือกอาศัยในเขตเมือง ไม่ได้กลับไป

อยู่หมู่บ้านเดิมในชนบทที่ยังมีสภาพยากจนและไม่มีงานทำา พวกเขาค้นหาและสร้างความ

เป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ชีวิตท่ียังคงผันแปรได้อีก พวกเขาหาซื้อที่ดินหรือเช่าพื้นที่ในเขตเมือง 

บ้างสร้างบ้านด้วยใช้วัสดุอย่างง่ายเพื่อพออยู่อาศัยไปก่อน และมุ่งใช้เงินลงทุนให้ธุรกิจเดิน

หน้าไปได้ การกลับพม่าเช่นนี้จึงเป็นความพยายามมุ่งไปข้างหน้าเพ่ือสร้างอนาคตที่ดีและ

น่าพอใจกว่าที่เคยเป็นมา ดังที่เจ้าของร้านของชำาแห่งหนึ่งเล่าว่า “ร้ำนนี้ท�ำให้มีเงินพอกิน

พอใช้ มีเงินหมุนเวียน ได้เงินมำซื้อสินค้ำเติมเข้ำไปในร้ำน ยังไม่มีเงินเก็บเป็นเงินก้อน แต่

ก็รู้สึกสบำยใจ ดีกว่ำเดิมที่ท�ำงำนเป็นแค่ลูกจ้ำง” (ที่ประเทศไทย-ผู้เขียน)
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 บทความนีต้้องการเสนอให้ก้าวพ้นไปจากการมองการกลบัพม่าไปเป็นผูป้ระกอบ-

การตามกรอบคิด “การย้ายถ่ินกลับบ้าน/ประเทศต้นทาง” เพราะมีข้อจำากัดของตรรกะ

ความคิดแบบติดอยู่กับท่ีดังท่ีกล่าวข้างต้น และเสนอว่าควรเข้าใจปรากฏการณ์นี้ในฐานะ 

“การเคลื่อนย้ายกลับ” มากกว่า “การย้ายถ่ินกลับ” ผู้เขียนได้หยิบยืมแนวคิด “การ 

เคลื่อนย้าย” (mobility) ของจอห์น เออร์รี (John Urry) มาใช้ เขาเสนอว่า โลกทางสังคม

ในปัจจุบันก่อรูปขึ้นผ่านการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายและการเลื่อนไหล และไม่ได้ยึดโยงอยู่

กับโครงสร้างหรือตดิอยูก่บัทีใ่ดทีห่น่ึงดงัทีเ่คยเชือ่กนั (Urry 1999) การอธบิายปรากฏการณ์

นี้เป็น “การเคล่ือนย้ายกลับ” ยำ้าว่านี่ไม่ใช่การกลับบ้านตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของสังคม 

ในความหมายของการไปอยู่แบบตั้งรกรากฝังติดอยู่กับถ่ินที่ใดที่หนึ่งชนิดท่ีจะไม่ไปไหนอีก 

การเคลื่อนย้ายกลับเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม การเดินทางน้ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยังไม่สิ้นสุด การ

ทดลองกลับไปทำาธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ ที่พม่าไม่ได้ปิดโอกาส หากแต่ยังอาจมีการ 

เดินทางต่อเนือ่งได้อกี ทัง้การเคลือ่นย้ายเพือ่ขยายงานทีท่ำาอยู ่เพือ่หาอาชพีใหม่แทนอาชพี

เดิมท่ีล้มเหลว เพื่อไปอยู่เมืองอื่นท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจดีกว่า การเดินทางเหล่าน้ีเกิด

ข้ึนได้ท้ังแบบการเดินทางระหว่างเมืองในประเทศพม่าเองหรือแบบการเดินทางไป 

ต่างประเทศ เช่นการย้ายถิ่นไปทำางานที่ประเทศไทยอีกครั้งหรือที่ประเทศอื่นๆ ก็ได้

การอธิบายปรากฏการณ์น้ีผ่านแนวคิดทักษะผู้ประกอบการยังทำาให้เห็นว่า การ

เคล่ือนย้ายกลับพม่ามีที่มาที่ไปทางสังคมที่สลับซับซ้อน ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

ไม่ใช่แค่ความต่ืนตัวต่อโอกาสทางเศรษฐกิจระดับปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นความตื่นตัวท่ี

ดำารงอยู่ร่วมหรือตัดบรรจบกับโครงสร้างการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในพม่าด้วย ทั้ง

เสรีภาพและความปลอดภัยที่มีมากขึ้น สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การฉุดดึงของความ

สัมพันธ์เชิงครอบครัวและเครือญาติ และการสะสมทุนชนิดต่างๆ จากการย้ายถิ่นไปทำางาน

ในประเทศไทยในอดีต กิจการขนาดเล็กของผู้ให้ข้อมูลหลายรายจึงมีลักษณะเป็นการ

ทดลอง หากมีความเป็นไปได้ก็ลองทุ่มกำาลังกายและกำาลังทรัพย์เพื่อให้เป็นแนวทางการ

ดำารงชีพของตนและครอบครัวในระยะยาว หากการคาดการณ์ด้วยทักษะผู้ประกอบการบาง

อันล้มเหลว พวกเขาก็ยังอาจเดินทางไปแสวงโชคที่อื่นๆ ต่อไปอีกได้ เงินทุน ความรู ้

และทักษะการบริหารที่มีคือสมบัติคงคลัง ที่จะเป็นประโยชน์ได้มากหรือน้อยแค่ไหน

อย่างไรในอนาคตก็ตามแต่บริบทและความเปลี่ยนแปลง
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